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Sammanfattning 
 

Jag har gjort en undersökning för att se vilka förändringar som sker när en specialpedagogisk 

enhet drabbas av nedskärningar. Syftet med undersökningen är att pröva Giota & Lundborgs 

(2007) teori som visar på ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och 

måluppfyllelse i åk 9. Detta har jag undersökt genom att studera förändringar av en 

specialpedagogisk enhets tjänstefördelning, enhetens besöksfrekvens av elever, elevernas 

slutbetyg samt hur skolans lärare uppfattar förändringarna av enhetens arbetsuppgifter. 

Undersökningen har genomförts i form av en fallstudie där datainsamlingsmetoderna har 

bestått av arkivdata, observationer, enkäter och intervjuer. Det genomsnittliga meritvärde av 

slutbetygen på den undersökta skolan har sjunkit samtidigt som nedskärningar har gjorts på 

den specialpedagogiska enheten. Lärarna på den undersökta skolan vill att den 

specialpedagogiska enheten i större utsträckning stödjer arbetslaget med metoder och 

material. Den specialpedagogiska enhetens utredande arbete har ökat samtidigt som 

inkluderingsarbetet minskat avsevärt. Att slutbetygen för eleverna på den undersökta skolans 

har försämrats avsevärt samtidigt som den specialpedagogiska enheten har drabbats av 

nedskärningarna tyder på ett samband, och innebär att Giota & Lundborgs (2007) teori bör 

ifrågasättas. 

 

Nyckelord: Specialpedagogik, inkludering, elever i behov av särskilt stöd. 
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Förord 
 

Behovet av stöd till elever kommer alltid att finnas var sig eleverna går i grundskolan eller på 

universitet. För att möjliggöra elevers visioner och drömmar krävs vägledning, handledning 

och ett stort hjärta. Jag vill därför med den här uppsatsen rikta ett tack till alla de som ställer 

upp lite extra för sina elever. Den senaste i raden för mig är min handledare Bo Johansson. Ett 

extra tack går till Stina och Ebba. 

 

Kent  
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Inledning 
Skolans uppgift är att förmedla kunskap till alla elever. Ett särskilt ansvar har skolan för 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för en utbildning enligt Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Under de senaste åren har jag haft förmånen att delta i 

olika fortbildningar såsom kurser, studiebesök och föreläsningar om specialpedagogik, samt 

att via studier ytterligare fördjupa mig i ämnet. Mitt samlade intryck är att det ständigt pågår 

nya spännande projekt för att förbättra undervisningen i skolan och att det finns en otroligt 

stor kompetens bland lärare i Sverige. För ett antal år sedan träffade jag en lärare som 

ansvarade för en specialpedagogisk enhet på en skola. Området där skolan ligger består i stort 

av hyresrätter från 1970-talet samt radhus- och villaområden som sedan 1980-talet växt fram. 

Befolkningen i området är inflyttad från olika delar av Sverige samt från jordens alla hörn 

vilket gör att området präglas av mångfald och segregation. Läraren berättade hur enheten 

arbetade med elever som behövde stöd för att klara sin skolgång. Något som fångade mitt 

intresse var att enheten arbetade med att i vanliga klasser inkludera elever med 

neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, ADD och Tourettes syndrom samt elever som 

egentligen tillhörde särskolan. Detta sätt att arbeta med att inkludera barn i behov av särskilt 

stöd i undervisningen har jag senare, när jag fördjupat mig i ämnet specialpedagogik, förstått 

går helt i linje med dagens tankar om att barn i behov av särskilt stöd ska ses som en resurs 

som tillför undervisningen nya dimensioner. En förutsättning för att detta arbetssätt ska vara 

möjligt är att läraren har kunskap, förmåga och stöd att anpassa arbetssättet efter elevernas 

individuella förutsättningar. Detta kommer då att leda till en skolmiljö präglad av trygghet, 

ordning och reda, lugn och ro som skapar en avspänd relation mellan elev och lärare vilket i 

sin tur bidrar till att läraren bygger upp elevens självförtroende och självkänsla (Skolverket, 

2001). 

 

För något år sedan träffade jag läraren igen som då berättade att enheten drabbats av 

nedskärningar bl.a. i form av sänkt lärartäthet. Lärartätheten är en faktor som påverkar 

elevernas resultat skriver Skolverket (2009) och menar att det framför allt gäller elever med 

sämre studieförutsättningar. En av de största utgiftskostnaderna i kommunernas budget är 

skolan och vid behov av nerdragningar är det svårt att rationalisera bort klasslärarna vilket gör 

att blicken istället hamnar på specialpedagoger, speciallärare, assistenter och andra 

specialpedagogiska resurser. Som nämndes inledningsvis har dock skolan enligt Lpo94 ett 

särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för en 

utbildning (Utbildningsdepartementet, 1994). Därför vill jag med den här undersökningen se 

hur den specialpedagogiska enhetens arbete förändras när de drabbas av nedskärningar. Detta 

kommer jag att göra genom att studera förändringarna av resurstilldelningen till en 

specialpedagogisk enhet och se hur de förhåller sig i relation till elevernas prestationer. För att 

få en mer ingående uppfattning över hur den specialpedagogiska enheten arbetar har jag även 

undersökt hur skolans lärare upplever den specialpedagogiska enheten. 

Bakgrund  

Internationella och nationella styrdokument  
Internationella styrdokument som t.ex. FN:s barnkonvention (Barnkonventionen, 2009) och 

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997) ger ramen för de nationella 

styrdokumenten. De nationella styrdokumenten består bland annat av skollagen, 

grundskoleförordningen, läroplanen, kommunal skolplan och lokal arbetsplan. Genomgående 

för dessa styrdokument är att de förespråkar särskilt stöd till de elever som på ett eller annat 

sätt har svårigheter med sitt lärande. Enligt dessa dokument ska elever i behov av särskilt stöd 
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ses som en resurs och stödet ska i första hand ges på ett inkluderande sätt i den klass som 

eleven tillhör. 

FN:s barnkonvention 

År 1990 trädde FN:s barnkonvention (Barnkonventionen, 2009) i kraft och har idag fått 

erkännande av nästan alla världens länder. Konventionen bygger på fyra principer; 

likvärdighet, barnets bästa, rätten till liv samt möjligheten att påverka sin egen situation. Det 

huvudsakliga syftet är att försvara barns rättigheter i samhället och att man alltid ska tänka på 

vad som är bäst för det enskilda barnet. Konventionsstaterna erkänner barns rätt till utbildning 

och strävar bland annat efter att göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig 

för alla. 

Salamancadeklarationen 

År 1994 deltog Sverige i en konferens om inkluderad skolgång, Konferensen organiserades av 

UNESCO tillsammans med Spaniens regering och totalt medverkade 92 länder i det arbete 

som kom att resultera i Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 1997). Det innebar att 

alla medverkande länder kom överens om att arbeta för att integrera alla elever. De ska verka 

för en skola där elever med individuella olikheter ska ha rätt till undervisning och att elever i 

behov av särskilt stöd ska i möjligaste mån ingå i det ordinarie utbildningsväsendet. En 

integrerad eller inkluderande skolgång ska bygga på en sammanhållning mellan alla eleverna 

med varandra. Skolan ska tillgodose elevernas behov och ge utrymme för olika 

inlärningsmetoder för att undervisningen ska verka på bästa sätt. Deklarationen har en 

handlingsplan hur man kan arbeta med en rad punkter från nationell till internationellnivå. Det 

står även att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor, de skall 

tillgodoses med en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa 

behov. 

Skollag 

Skollagen (SFS, 1985:1100) består av riksdagen fastställda fundamentala bestämmelser 

gällande skolans verksamhet. I skollagen står att utbildningen ta skall hänsyn till elever i 

behov av särskilt stöd och att särskilt stöd ska ges till de elever som får svårigheter i 

skolarbetet. Det påpekas även att stödet i första hand skall ges inom den klass eller grupp som 

eleven tillhör. Riksdagen tog den 22 juni 2010 beslut om en ny skollag 

(Utbildningsdepartementet, 2010). Den träder i kraft 1 augusti 2010 och ska tillämpas på 

utbildningar från och med den 1 juli 2011 (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Grundskoleförordningen 

Grundskoleförordningen (SFS 1997:599) är en rättsregel som beslutas av regeringen. I denna 

förordning finns föreskrifter om grundskolan utöver vad som föreskrivs i skollagen. Dessa 

föreskrifter är, liksom lagar och andra föreskrifter, bindande och ska följas. I 

grundskoleförordningen står det att en elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att 

eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det nionde skolåret 

eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Vidare står det att särskilt stöd skall ges 

till elever med behov av specialpedagogiska insatser och sådant stöd skall i första hand ges i 

den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Läroplan 

Läroplanen utfärdas av regeringen och är en förordning som ska följas. Det finns tre olika 

läroplaner - en för förskolan Läroplan för förskolan: Lpfö98 (1998), en för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1994) och 

en för de frivilliga skolformerna Lpf94 (Utbildningsdepartementet, 1994a). Läroplanerna är 

uppbyggda på likartat sätt och länkar i varandra genom att de uttrycker samma syn på 
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kunskap, utveckling och lärande. I läroplanerna beskrivs verksamheternas uppdrag och mål 

samt värdegrund och riktlinjer för arbetet. Där står också att alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och undervisning enligt Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). 

Kommunal skolplan  

Den kommunala skolplanen beslutas av kommunfullmäktige. Det är varje kommuns 

skyldighet att ha en skolplan. Skolplanen ska beskriva hur kommunens skolor organiseras och 

utvecklas utifrån de mål som riksdagen och regeringen har bestämt. Utgångspunkten för 

skolplanen är bland annat skollagen, läroplaner och kursplaner. Kommunen bestämmer även i 

skolplanen hur resurserna skall användas och hur lokalerna skall se ut. 

Lokal arbetsplan 

Den som ansvara för att den lokala arbetsplanen upprättas är rektor. Arbetsplanen ska visa hur 

den enskilda skolan vill organisera sin verksamhet, reflektera över den, utvärdera den och 

förändra den. Den skall visa hur de uppnår de uppsatta målen i de nationella styrdokumenten 

och den kommunala skolplanen. Arbetsplan skall vara ett levande styrdokument som 

kontinuerligt ska följas upp och utvärderas. 

Specialpedagogisk verksamhet ur ett historiskt perspektiv 

År 1842 startade folkskolan. De elever som på den tiden inte inhämtade kunskaper i normal 

takt, eller av andra skäl inte följde med i undervisningen fick gå om ett år i skolan. Denna typ 

av kvarsittning var länge den vanligaste korrigeringsmetoden inom skolan enligt Vernersson 

(2007). Redan 1871 började de svaga eleverna skiljas från övriga elever i sin klass genom att 

en alternativ skolgång startades (Haug, Egelund & Persson 2006). Det fanns en rädsla att de 

svaga och mindre begåvade barnen genom att delta i den vanliga undervisningen kunde utgöra 

en belastning för de normala barnen och skada folkskolans rykte (Persson, 2001). Den första 

hjälpklassen inrättades 1879 i Norrköping och bestod både av elever med 

begåvningsnedsättning och med beteendestörning (Nordström i Richardsson, 1992). 

Utvecklingen av intelligenstest tog sedan fart, vilket enligt Ahlström, Emanuelsson och 

Wallin (1986) ledde till en utbyggnad av hjälpklasser. Idén om hjälpklasser och specialklasser 

spred sig alltmer och en konsekvens blev bland annat att den tidigare kvarsittningen minskade 

(Brodin & Lindstrand, 2004). I 1946 års skolkommission kom tankarna på en enhetsskola 

men specialklasser. Hjälpklasserna fortsatte växta och levde vidare under 1950-talet. 1957 års 

skolberedning ansågs att eleverna själva var orsak till sina skolmässiga problem. 

Undervisningen bedrevs enligt Persson (2001) av speciallärare med särskilt 

undervisningsmateriel i långsamt tempo. 

 

När grundskolan inrättades 1962 Lgr62 (Skolöverstyrelsen, 1962) blev det viktig att sätta 

eleven i centrum. Det ställdes krav på en utbyggd specialundervisning och en ettårig 

speciallärarutbildning för elever i behov av särskilt stöd startades. De elever som fick mest tid 

för specialundervisning var elever med läs- och skrivsvårigheter. Några år senare kom 

ytterligare en ny läroplan Lgr69 (Skolöverstyrelsen, 1969) som samordnade undervisningen 

så att specialläraren nu kunde medverkade i klassrummet utan att det först hade gjorts en 

utredning. Bakgrunden till denna förändring var att den tidigare rådande tanken om att eleven 

själv var ansvarig för sina inlärningsproblem nu kom att kompletteras av idén att även 

skolmiljön kunde vara orsak till att vissa elever hade svårt att uppnå skolans mål (Persson, 

2001). Den dåvarande regeringen gjorde stora ekonomiska satsningar på 

specialundervisningen men enligt Persson (2001) nåddes tyvärr inte önskat resultat. Med 

bakgrund av detta och den samtidigt aktuella debatten kring orsaker till elevers bristande 

motivation i skolan tillsatte regeringen år 1974 den så kallade SIA-utredningen (Skolans inre 
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arbete). Inriktningen på utredningen/Utredningens uppdrag var att utforma ”en skola för alla” 

och resultatet gav förslag på hur skillnader mellan elever skulle utjämnas samt hur 

individualiseringsarbetet skulle fortgå. Dessutom påvisade utredningen en klar brist på 

utbildade speciallärare. Vidare innebar SIA-utredningen att segregerade skolor, hjälp- och 

specialklasser i stor utsträckning upphörde. Istället skulle den så kallade specialpedagogiska 

metodiken med specialläraren inkluderad i klassrummet genomsyra hela skolans verksamhet 

skriver Persson (2001). 

 

År 1980 kom en ny läroplan Lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) som kan ses som 

demokratisyftande. Lgr 80 minskade ytterligare skillnaden mellan specialundervisning och 

vanlig undervisning (Persson, 2001). Lpo94 står för ett främjande av tävling och konkurrens 

framför samarbete och samlevnad (Brodin & Lindstrand, 2004). Brodin & Lindstrand (2004)  

ställer sig frågande till hur tävling och konkurrens kan skapa en skola för alla. Mellan åren 

1996 och 2001 ökade också antalet elever inskrivna i grundsärskolan med 55 % enligt Statens 

offentliga utredningar (2003:35). Det ökade antalet elever i särskolan berodde enligt Westling 

(2005) på att Lpo94:s syfte var att höja prestationskraven i skolan. Elever som inte klarade 

kraven förflyttades istället till särskolan vilket höjde medelresultaten i grundskolan vilket var i 

enlighet med Lpo94. Samtidigt har nedskärningar av lärartimmar per elev och 

specialpedagogisk kompetens enligt Persson (2001) bidragit till att elever i behov av särskilt 

stöd inte alltid kunnat få den hjälp de har rätt till. I min studie undersöks hur den 

specialpedagogiska enhetens insats förändras i samband med nedskärningar av resurser och 

hur det påverkar elevernas prestationer.  

En skola för alla 
Under 1940-talet startades en politisk debatt driven av viljan att skapa en skola för alla 

(Hjörne och Säljö, 2008). Begreppet ”en skola för alla” är en politisk vision vilken innebär att 

den obligatoriska skolan i Sverige ska vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna 

och där utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar (Haug, Egelund & Persson, 

2006). Alla elever oavsett klass, genus, etnicitet, och förmåga ska vara välkomna till skolan. 

Eleven har rätt att få en bra undervisning och en bra skolgång och utifrån sina förutsättningar 

få känna delaktighet och gemenskap (Persson, 2007). Denna vision överensstämmer med 

rådande styrdokument om en inkluderad skola i vilken eleven ska kunna känna tillhörighet 

och delaktighet med sin ursprungliga klass oavsett egna individuella förutsättningar och 

behov (Tideman, 2004) 

 

I en skola för alla bör elever som befinner sig i svårigheter ses som en del av den naturliga 

variationen som finns i alla klasser (Vernersson, 2007). När en elev har behov av särskilt stöd 

fokuseras undervisningen ofta på vad eleven inte klarar av medan det som eleven klarar 

kommer i skymundan. Elever i behov av särskilt stöd ska ses som en resurs i klassen menar 

Tideman (2004) och anser att det är viktigt att eleven inte bara betraktas som annorlunda av 

de andra eleverna. En skola för alla där elever får möta både fram- och motgång kräver en 

varierad och individanpassad undervisning. Att anpassa innehåll och undervisningsmetoder 

efter elevernas olikheter anser Persson (2007) ställer höga krav på lärarna. Personalen i skolan 

måste försöka stärka alla elevers självkänsla och samtidigt idérikt och ihärdigt försöka 

påverka opinionen med sikte på att alla elever ska bli accepterade och älskade som de är anser 

Gustafsson i Skolverket (2000a) och menar att det är ett arbete som kräver tid, kraft och 

tålamod.  

Specialpedagogik och specialundervisning 
Specialpedagogik kan ses som ett sätt för utbildningssystemet att hantera ett grundläggande 

dilemma som i korthet kan beskrivas som att man ska ge alla barn ”samma sak” samtidigt 
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som man måste anpassa sig till barns olikheter skriver Nilholm (2006). Specialpedagogisk 

kunskap samt specialundervisning länkas samman med ordet ”special” vilket skapar 

svårigheter att definiera begreppet anser Vernersson (2002) och menar att det som i vissa 

sammanhang betraktas som speciellt i ett vidare perspektiv inte alltid är speciellt. För att få 

klarhet i när specialpedagogiken blir speciell menar Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson 

(2007) att detta endast kan göras vid jämförelser med den ”normala” pedagogiken. När den 

vanliga pedagogiken inte är tillräcklig är specialpedagogiken med dess insatser nödvändiga att 

sätta in som åtgärd menar Persson (2001) och hävdar att specialpedagogiken i den svenska 

skolan är en del av samhällets demokratiseringsprocess. Att försöka sig på en generell 

definition av termen specialpedagogik eller specialundervisning är väldigt svårt skriver 

Persson (2001) och tror att svårigheten i att definiera begreppet kan vara att 

specialpedagogiken är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde.  

 

Skolverket (2000) riktade stark kritik mot skolornas specialundervisning i en av sina 

kvalitetsgranskningar. Kritiken handlade främst om syftet med specialundervisningen enligt 

Haug, Egelund & Persson (2006) och menar att specialundervisningen i många fall används 

som avlastning för lärarna och att eleverna i specialundervisningen inte fått tillgång till 

samma undervisning som skett i klassrummet. De resurser och tid som lagts ned på elevernas 

specialundervisning visade ofta dåliga resultat anser Haug m.fl.(2006). Tyvärr upplever jag att 

all specialundervisning inte är specialpedagogisk utan att dessa begrepp snarare hänger ihop 

genom att specialundervisning är en del av den specialpedagogiska verksamhet som bedrivs i 

skolorna. Utgångspunkten i grundskolans verksamhet är att utbildningen ska vara likvärdig 

skriver Vernersson (2007) och anser att den inte kan vara lika för alla. Däremot menar 

Vernersson (2007) att elever som har problem måste få den hjälp de behöver för att ha samma 

förutsättningar som alla andra elever. Behovet av specialpedagogisk kunskap kommer alltid 

att finnas anser Vernersson (2002) och hävdar att specialpedagogiska kunskaper måste 

förändras och effektiviseras.  

 

Giota & Lundborg (2007) vid Göteborgs universitet genomförde en omfattande studie som 

visar att fyrtio procent av eleverna födda 1982 och 1987 fick specialpedagogiskt stöd någon 

gång under sin skoltid och även att andelen elever ökade under 90-talet. Emanuelsson & 

Persson (2003) fick i sin studie fått fram ett resultat på att knappt 40 procent av eleverna fick 

specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid. 

Resurser 
Under 60-talet skedde en snabb ökning av specialundervisningens omfattning. Därför infördes 

1971 ett tak på resurser till specialundervisning till 0,3h per elev och vecka. Resurserna till 

specialundervisningen skulle efter SIA-utredningen fördelas av den kommunala skolstyrelsen 

till de olika rektorsområdena inom en kommun och blev 0.57h per elev och vecka. I början av 

1990-talet kommunaliserades skolan och det blev upp till varje kommun att fördela resurserna 

som skulle gå till elever i behov av särskilt stöd. Enligt Persson (1997) använde rektorer 

riktmärket 0,3h per elev och vecka för de specialpedagogiska resurserna långt in på 1990-talet 

även fast man var medveten om att regleringen sedan länge var avskaffad.  

 

Vernersson (2002) skiljer på mätbara och icke mätbara resurser där de mätbara resurserna är 

finansiella d.v.s. tillgångar som räknas i pengar. Om skolan har god ekonomi finns det 

möjlighet till extra hjälp i form av t.ex. en extra pedagog i klassen, en speciell resursenhet, 

mindre grupper eller stödundervisning. Ibland behöver elever med funktionshinder resurs och 

stöd i form av specialistinsatser från t.ex. logoped, psykolog, specialpedagog, sjukgymnast 

och kurator skriver Teveborg (2001). Vid god ekonomi kan även skolan ha råd att anpassa 
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lokalerna efter dessa elevers behov. De mätbara resurserna blev hårt drabbade Under 1990-

talet skedde stora neddragningarna som inom skolverksamheten till följd av den svenska 

lågkonjunkturen anser Vernersson (2002) och menar att elever i behov av särskilt stöd då inte 

fick det stöd de hade rätt till. De icke mätbara resurserna avser lärarens yrkeskompetens 

skriver Vernersson (2002) och exempel på detta är ämneskunskap, metoder, tidigare 

erfarenhet och social kompetens att kunna bemöta elever, kollegor, föräldrar med tålamod 

samt uthållighet och professionalitet. 

 

Enligt Skolverket (2009a) är det vanligt att resurser för särskilt stöd fördelas jämnt inom 

kommunerna och att skolor där eleverna har sämre förutsättningar att nå uppsatta mål utifrån 

t.ex. socioekonomisk och utländsk bakgrund inte tilldelas mer resurser för särskilt stöd. Det 

blir då svårare att få tillgång till stödinsatser i en skola där behoven är stora. Skolverket 

(2009a) uttrycker förvåning över detta förfarande i kommunerna då särskilt stöd enligt skollag 

och läroplan är kopplat till elevers svårigheter att uppnå målen; om en skola uppvisar dåliga 

resultat borde istället kommunen lägga mer resurser på den enskilda skolan med mål att 

motverka problemen och bryta trenden så att skolan uppnår de för samtliga skolor i 

kommunen uppsatta målen. Då kommunerna lägger stora resurser på elever i behov av särskilt 

stöd är det viktigt att arbetet utvärderas och utvecklas så att resurserna används på bästa sätt. 

Det är även en viktig ideologisk fråga då elever annars riskerar att få negativa erfarenheter av 

skolan som kan leda till att deras deltagande i samhället blir begränsat (Nilholm, Persson, 

Hjerm & Runesson, 2007).  

Elever i behov av särskilt stöd 
Elever i behov av särskilt stöd har alltid funnits anser Brodin och Lindstrand (2004). Termen 

särskilt stöd är det begrepp som används i grundskoleförordningen och är inte förbehållet 

någon viss lärarkategori utan kan exempelvis ges av klassläraren eller annan lärare utan 

specialpedagogisk utbildning (Skolverket, 2008). Begreppsanvändningen har ändrats sedan 

början av 1990-talet från elever med särskilda behov till elever med behov av särskilt stöd för 

att sedan år 2000 ändras till elever i behov av särskilt stöd. Förändringen hör samman med 

lagstiftarnas och samhällets förändrade syn på bakomliggande faktorer till elevers behov av 

särskilt stöd då den tidigare uppfattningen att problemet låg hos eleven själv under senare 

decennier ändrats till att även skolmiljön spelar roll. Ett syfte med ändringen har också varit 

att fokusera på elevens möjligheter till utveckling beroende på hur det pedagogiska arbetet 

organiseras menar Persson (2001).  

 

Teveborg (2001) anser att skälen till elevers behov av stöd är det enskilda elevens 

funktionshinder, t.ex. sjukdom eller svårighet som påverkar syn, hörsel, motorik och 

inlärning. Även språksvårigheter till följd av inflyttning från annat land ger behov av särskilt 

stöd. Vidare skriver Teveborg (2001) att elever med behov av särskilt stöd ska ges 

stödundervisning när de inte uppnår målen i skolan och att det är viktigt att utgå från varje 

elevs enskilda behov och att segregering av eleverna absolut inte får förekomma. Åtgärder 

och förhållningssätt måste vara väl genomtänkta i förhållande till undervisningen och 

skolsituationen samt att individuella åtgärdsprogram författas. Vid särskilda skäl kan detta 

stöd ges i en särskild undervisningsgrupp skriver Teveborg och anser att beslutet då ska tas i 

samråd med elev samt dess vårdnadshavare. Olsson & Olsson (1998) definierar i sin tur elever 

i behov av särskilt stöd som de barn och ungdomar som behöver extra hjälp och 

uppmärksamhet av vuxna. Tiden för stödet varierar från fall till fall, men alla människor 

behöver någon gång under sin livstid särskilt stöd på ett eller annat vis skriver Olsson & 

Olsson (1998) och menar att elever växer upp med olika förutsättningar i olika miljöer vilket 

kan påverka elevens behov. Vissa elever behöver endast extra stöd av en vuxen i skolan för att 
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fungera, medan andra elever, t ex elever med funktionshinder, är i behov av mer varaktigt 

stöd. Det finns många elever med osynliga funktionshinder, t ex neuropsykiatriska 

funktionshinder som Tourettes syndrom, autism, språkstörningar och ADHD anser Olsson & 

Olsson, (1998) och hävdar att det är viktigt att dessa elever får rätt diagnos så de kan få 

tillgång till såväl pedagogiska som medicinska resurser nödvändiga för deras utveckling. 

 

Vi måste möta varje elev med förståelse och respekt för hans eller hennes familjebakgrund, 

även om den verkar fattig och föga lyckad tycker Johannessen (1997) och anser att vi på så 

sätt kan upptäcka resurser och kvaliteter hos alla elever och familjer. Rutinerna, rytmen och 

de fysiska förhållandena på en institution kan vara problemskapande och då framför allt för 

elever med socioemotionella problem menar Johannessen (1985) i Johannessen (1997) och 

syftar på bland annat på trånga rum, hög ljudnivå, långa väntetider, att man inte växlar mellan 

lugna och intensiva aktiviteter osv. Detta innebär att små detaljer för oss kan bli väldigt 

påfrestande problem för elever i behov av särskilt stöd.  

Integrering  
Begreppet integrering började diskuteras på 1800-talet och har två olika inriktningar hävdar 

Haug (1998); den segregerande integreringen respektive en inkluderande integrering. Det 

centrala i segregerande integrering är att eleven får en optimal undervisningsmiljö som 

främjar utvecklingen, t.ex. när eleven lämnar klassrummet och går till en specialpedagog eller 

särskild undervisningsgrupp. Begreppet kan dock även innebära att barnet är med i klassen 

eller deltar i en mindre grupp utanför klassrummet. Avgörande för undervisningen är hur den 

bedrivs samt innehållet i undervisningen. Vid inkluderande integrering undervisas alla elever i 

den klass där de är inskrivna från början och ska kunna delta och utvecklas oberoende av 

individuell prestationsförmåga, intressen och förutsättningar. Gemensam undervisning ska 

från unga år ge eleven en positiv grund för att eleven även i vuxen ålder ska fungera i 

samhället. Skolan är en bra plats för detta och det accepteras enligt detta synsätt att det finns 

skillnader mellan eleverna. Pedagoger ska ha tillräckliga kunskaper för att kunna undervisa 

alla elever anser Haug (1998). För att nämna andra tankar om integrering; Heimdahl Mattson 

(2008) menar är att utgångspunkten för integrering är att eleven får anpassa sig efter den 

aktuella skolmiljön och Szönyi (2007) skriver att integrering åsyftar en person som tidigare 

har stått utanför samhället och nu lyfts in i skolan. Samme författare menar också att för att 

integrering ska vara möjligt måste eleven först ha varit segregerad och skriver vidare att 

integrering fokuserar på individens brister och att anpassningar utförs i större utsträckning för 

individen i stället för miljön.  

 

Under 1993-1996 pågick EU-projektet HELIOS skriver Brodin och Lindstrand (2004) vilket 

gick ut på att stödja tankarna om integrering. Detta samarbete mellan medlemsländerna hade 

ambitionen att identifiera svårigheter och möjligheter med att skapa en skola för alla. 

Avsikten var att alla elever skulle ha samma möjligheter och rätt till social delaktighet, oavsett 

om de hade en funktionsnedsättning eller inte samt en likvärdig utbildning utifrån individens 

nivå. Det bestämdes att undervisningen skulle ske i den ordinarie miljön, kvalitativt och 

tillgänglig för alla. Specialklasser eller särskilda skolor för barn i behov av särskilt stöd bör 

endast vara en undantagslösning.  

Inkludering  
Begreppet inkludering lanserades som ett missnöje mot tankarna om integrering. 

Integreringsidén kritiserades för att ofta handla om att placera elever i miljöer som inte var 

anpassade efter deras behov i strävan att eleven skulle bli delaktig i den ordinarie skolan 

(Nilholm, 2007). Det som framför allt skiljer inkludering från integrering är att med 

inkludering ska hela undervisningssituationen förändras och anpassas till elevens 
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förutsättningar. Idén om inkluderande undervisning har sitt ursprung i ett handikappolitiskt 

idésammanhang under 1960 och 1970-talet då idéer om normalisering och integrering var 

betydande i samhället (Göransson, 2004).  

 

Begreppet inkludering syftar enligt Heimdahl Mattson (2008) på att skolan anpassar sig efter 

elevens behov och tar tillvara de olika elevernas olika förutsättningar och förmågor. Olikheter 

ska upplevas som en positiv resurs i stället för ett segregerande problem. I ett inkluderande 

synsätt är det lärarnas uppgift att lyfta fram mångfalden och variationen och göra den till 

något positivt (Brodin och Lindstrand, 2004). Lärarna måste vara anpassningsbara gentemot 

eleverna. Nilholm (2006) anser att det finns många tolkningar av begreppet inkludering. Det 

är därför viktigt att kontinuerligt diskutera vilken betydelse det har för skolans organisation 

och att vara medveten om begreppets betydelse i olika sammanhang då det inom skolan 

förknippas med elever i behov av särskilt stöd som är delaktiga i skolans ordinarie miljö. 

Överhuvudtaget så är kunskapen om hur det ser ut på olika nivåer i skolsystemet vad det 

gäller förekomst och frånvaro av inkluderande processer bristfällig skriver Nilholm (2006). 

Enligt Szönyi (2007) är inkludering att skolan och undervisningen anpassas efter alla 

individers förutsättningar. Skolverket (1998) skriver i sin tur att skillnaden mellan 

specialundervisning och ordinarie undervisningen i inkluderande undervisning blir marginell 

och menar att samtliga pedagoger har ett behov av specialpedagogiska kunskaper för att 

undervisa kunna alla elever enligt detta synsätt. I ett demokratiperspektiv bör föräldrarna 

kanske ges möjlighet att välja om deras barn ska inkluderas eller ej skriver Nilholm (2006) 

och menar att föräldrarna ska ges en valmöjlighet mellan segregerade lösningar och mer 

integrerade sådana. Om inkluderingen ökar olikheterna i undervisningssituationen kommer 

troligtvis andra typer av segregering att tvingas fram inom klassrummet skriver Nilholm 

(2006) och menar att den avgörande dimensionen av inkluderingen givetvis är hur individerna 

själva upplever inkludering-/exkluderingsprocessen. Att den inkluderande verksamheten i 

Sverige skulle ha realiserats i praktiken är dock en myt enligt Haug (1998). Vernersson (2002) 

anser dock att den svenska skolan i ett internationellt perspektiv har kommit en bit på vägen 

när det gäller en inkluderande undervisning. Alla barn och ungdomar ska få tillgång till lika 

utbildning, få en likvärdig utbildning och hänsyn i utbildningen ska tas till elever med 

särskilda behov (Utbildningsdepartementet, 1998). Problemet är att skolan inte alltid har råd 

att genomföra det som politikerna har bestämt. 

Segregering 
Segregering innebär enligt Vernersson (2002) oftast ett avskiljande från den ordinarie 

undervisningsgruppen då elevens handikapp/funktionshinder av olika anledningar inte kan 

tillgodoses i gruppen. Exempel på sådana miljöer är särkolan eller specialskola.  I vissa fall 

kan integrering utformas som en segregering, t.ex. när en eleven under att vissa tider på 

skoldagen får gå till en speciallärare för att få extra stöd (Skolverket, 1998). De segregerade 

eleverna kan dock vara integrerade på den vanliga skolan genom att det finns separata klasser 

för elever med funktionsstörningar som t ex autism eller ADHD. Elevers olikheter ska ses 

som en tillgång och något berikande för skolan anser Nilholm (2006) och tycker att 

segregering ska undvikas eftersom eleven i en skola för alla har rätt till delaktighet och 

samhörighet. Enligt Gustafson & Myrberg (2002) finns det i forskningen ett betydande stöd 

för att mer permanent segregerade former av specialundervisning har negativa effekter för 

svagpresterande elever, t.ex. vad gäller motivation och självbild. Vidare menar författarparet 

att undervisningskvaliteten tenderar att vara sämre i segregerad undervisning på grund av lågt 

ställda förväntningar och en sämre tillgång på erfarna lärare. 
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Tidigare forskning 
Emanuelsson & Persson (1996) har skrivit artikeln Specialpedagogik i grundskolan – en 

motsägelsefull verksamhet i tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige. Syftet var att belysa 

den specialpedagogiska verksamhetens relation till skolans vanliga undervisning och kriterier 

för urval av elever för specialundervisning. De intervjuade åttio befattningshavare i 

grundskolan och resultatet visar att speciallärarna har att hantera ett stort antal komplexa 

uppgifter. Specialpedagogens arbetsuppgifter innefattar bland annat att kunna göra 

klassrumsanalyser vilket kan upplevas både som ett hot och en möjlighet; rektorer ser 

specialpedagogen som en möjlighet att komma åt missförhållanden i klassrummet medan 

lärarna inte alltid är lika positiv eftersom de kan utsättas för tillrättavisningar. Det är främst 

klass- och ämneslärarna som anser att det inte finns någon egentlig skillnad mellan 

specialpedagogisk verksamhet och klassundervisning och att en sådan skillnad heller inte vore 

önskvärd menar Emanuelsson & Persson (1996). Vidare skriver de att var femte lärare anser 

att de har samma kompetens som speciallärarna och att de själva skulle kunna undervisa lika 

bra. Oftast grundar sig denna uppfattning på dåliga erfarenheter av specialpedagogiken. I 

motsats till det refererar Emanuelsson & Persson (1996)  till Thomas (1995) som varnar för 

att överlämna problem till specialister eftersom det utgör en risk för att klass- och 

ämneslärarna tror sig inkompetenta att hantera problemen. Arbete med att förändra skolmiljön 

möts oftast av misstro och enligt Emanuelsson & Persson (1996) är möjlig orsak till detta att 

speciallärare ofta rekryteras ur de egna leden och efter genomgången utbildning återgår sin 

gamla arbetsplats. Speciallärarna ser detta som ett problem och menar att de trots hög 

kompetens har svårt att vinna gehör för sina förslag i arbetet att förändra skolan så att alla 

elever skall känna trivsel och utvecklas optimalt. Det traditionella speciallärararbetet är 

tveksamt eftersom man upplever att man snarare behandlar symptomet än själva 

grundproblemet; t ex vill eleven ibland själv ha specialundervisning när de exempelvis 

upplever skolmiljön otrygg och känner att det enda sättet att härda ut är att bli omhändertagen 

och få hjälp av specialläraren i en lugn och trygg miljö. Ett sådant arrangemang löser 

visserligen det akuta problemet men specialläraren skulle hellre vilja arbeta med de verkliga 

orsakerna till bekymren, d.v.s. anledningarna till att eleven upplever skolmiljön otrygg 

(Emanuelsson & Persson, 1996). 

 

Persson och Andreasson genomförde på uppdrag av Skolverket (2003) tre studier som 

presenteras i en rapport vid namn Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i 

grundskolan. Första studien var en pilotstudie där 68 skolor ingick. Sedan genomfördes en 

större studie med hjälp av en postenkät som Statistiska centralbyrån (SCB) distribuerades till 

1230 skolor. Vid den avslutande studien genomfördes 114 intervjuer på tio skolor om 

åtgärdsprogram. En slutsats som de drar är att det finns elever som inte får stöd trots att de 

bedöms vara i behov av särskilt stöd. Studien visade även att 17 procent av eleverna fick 

särskilt stöd och 21 procent bedömdes vara i behov av detta. Var fjärde elev av de som fick 

särskilt stöd saknade dokumenterad planering och var femte elev ansågs ha så stora 

svårigheter att de skulle behöva extra hjälp vilket de dock inte fick. Undersökningen visar att 

det som dominerar är elevens individuella problematik och att åtgärderna som föreslås 

handlar främst om färdighetsträning. Elevers svårigheter analyseras på individnivå och är det 

väldigt sällan som analyser genomförs på grupp- och organisationsnivå. Enligt fallstudierna är 

den viktigaste funktionen uppföljnings- och utvärderingsinstrument samt som arena för 

pedagogiska diskussioner. Intervjuerna ger en ganska dyster bild av elevernas medverkan när 

föräldrar och skolpersonal diskuterar hans eller hennes problem. Många elever känner sig 

maktlösa vilket kan förstås av den situation eleven befinner sig i. Författarna menar att skolor 

är mindre beroende av expertstöd om de präglas av en genomreflekterad syn på skolans 

uppdrag, konsekvent och tydligt ledarskap samt genomtänkta strategier för att lösa 
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förekommande problem inom arbetslagets ram. Den specialpedagogiska kompetensen utgör 

en del av den inkluderande verksamheten och det förebyggande arbetet har hög prioritet. 

Åtgärderna i dessa skolor blir mer anpassade efter elevens behov kan innebära 

okonventionella lösningar på elevers skolsvårigheter och det kollektiva ansvarstagandet 

medför mindre fokusering på speciella elevstödjande insatser.  

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) anser att resursbrist är det vanligaste skälet till att 

elever inte får något stöd eller mindre stöd än vad de skulle behöva och menar att de övriga 

skälen är brister i skolans organisation, personalens kompetens och att eleven inte är villig att 

ta emot det stöd som finns. Trots att skolorna är varandra mycket olika kan man urskilja en 

grupp elever vars problem ofta tvingas nedprioriteras vid resursfördelningen skriver 

Myndigheten för skolutveckling (2005) i rapporten Elever som behöver stöd men får för lite. 

Gruppen består av elever som är tysta, initiativsvaga och blyga menar Myndigheten för 

skolutveckling (2005) och kan urskilja att dessa elever har svårt att koncentrera sig, är ofta 

svaga läsare, gör så gott de kan men märks lite. Även de utagerande ”bråkiga” eleverna ibland 

kommer i kläm skriver Myndigheten för skolutveckling (2005) och hävdar att det då inte 

handlar om att de får för lite stöd utan snarare om att deras bråkighet kan dölja 

bakomliggande problem som skolan inte förmår avtäcka. I rapporten visar det sig att skolan 

har svårt att stå emot trycket från starka föräldrar när dessa hävdar sina barns rätt till stöd och 

eftersom resurserna är begränsade blir det då de lågmälda föräldrarna som blir då förlorare i 

kampen om resurser. Problemet är att man från skolans sida sällan har tid eller möjlighet att 

på djupet analysera roten till elevens beteende menar Myndigheten för skolutveckling (2005) 

och anser att konsekvensen blir att de får fel sorts stöd – ett stöd som kanske mest handlar om 

att hålla dem åtskilda från övriga klassen.  

 

Giota och Lundborg (2007) genomförde en omfattande studie vid Göteborgs universitet. 

Huvudsyftet med studien var att kartlägga omfattningen av och former för specialpedagogiskt 

stöd i grundskolan. Ett annat syfte var att se om de hittade något samband mellan elevernas 

måluppfyllelse i årskurs 9 och erhållet specialpedagogiskt stöd. Resultaten visade att fyrtio 

procent av eleverna födda 1982 och 1987 fick specialpedagogiskt stöd någon gång under sin 

skoltid och att andelen elever ökade under 90-talet. Giota och Lundborgs analys visade vidare 

på att resurserna under samma tid ökade och att de då i första hand gick till grupper av elever 

som tidigare i mindre utsträckning haft tillgång till specialpedagogiskt stöd, nämligen flickor, 

elever med svensk bakgrund och elever vars föräldrar hade eftergymnasial utbildning. 

Resultatet visade på ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse i 

årskurs 9. Konkret innebar det att elever som fått specialpedagogiskt stöd tenderade att i 

mindre utsträckning nå målen än de elever som inte fått sådant stöd, och att elever som fått 

specialpedagogiskt stöd under en längre tid i mindre utsträckning nådde målen än elever som 

fått stöd under kortare tid. Sambanden var särskilt tydliga för elever som fått stöd i 

segregerade grupper, särskilda grupper, specialklasser etc. I min fallstudie har jag gjort en 

egen undersökning av nedskärningarna på en specialpedagogisk enhet relaterat till elevernas 

prestationer vilket jag sedan jämför med Giota och Lundborgs resultat.  

Syfte  
Syftet är att utifrån de erhållna resultaten pröva Giota & Lundborgs (2007) teori som visar på 

ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse i åk 9. 
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Frågeställningar  

 Vad händer med elevernas betyg när skolans specialpedagogiska enhet drabbas av 
nedskärningar? 

 Vad är elevernas totala besöksfrekvens och skäl att besöka en specialpedagogisk enhet 

åren 2009 och 2010? 

 Hur anser skolans lärare att den specialpedagogiska enheten arbetar och bör arbeta? 

 Hur förändras den specialpedagogiska enheten när den drabbas av nedskärningar?  

Metod 
Metodavsnittet beskriver vilka datainsamlingsmetoder jag använt mig av och vilket urval som 

gjorts. Jag redogör sedan för hur data samlades in och bearbetades. Undersökningarna 

genomfördes i maj och juni under åren 2009 och 2010. Utöver detta har jag samlat in 

arkivdata från 2006 för att se om förändringar har skett under en längre tid. 

Datainsamlingsmetoder 
Skolan som jag gjort min undersökning på har jag gett det fiktiva namnet Peking. Den 

undersökta specialpedagogiska enheten har jag gett det fiktiva namnet Hugin. 

Undersökningen består av en fallstudie där Peking utgör ett fall som blir föremål för mer 

djupgående analyser. Jag har använt mig av flera olika datainsamlingsmetoder; arkivdata, 

observationer, enkäter och intervjuer.  

 

Arkivdata_ Jag har hämtat information från SIRIS som står för Skolverkets Internetbaserade 

Resultat- och kvalitetsInformationsSystem. SIRIS, ett internetbaserat verktyg för ökad insyn i 

skolan och är en informationstjänst där det har samlats information om skolors kvalitet och 

resultat. Systemet är Skolverkets sätt att göra information om skolors verksamhet och resultat 

mer tillgänglig. 

 

Observation: Upplägget var att göra en kvantitativ observation (bilaga1) med egna kategorier 

för att se hur många elever som besöker den specialpedagogiska enheten förutom de elever 

som har schemalagda lektioner och se vilket ärende de då har. 

 

Enkät: En enkät (bilaga 2) genomfördes med skolans lärare där de fick frågor angående den 

specialpedagogiska enhetens arbete. När information samlat in i ett forskningsarbete ska det 

systematisera, komprimera och bearbeta materialet för att kunna besvara frågeställningen 

(Patel & Davidsson, 1994). Svaren på enkäten från lärarna tillsammans med observationen 

ligger som grund till en kvalitativ intervju med personalen i den specialpedagogiska enheten.  

 

Intervju: Den kvalitativa intervjun genomfördes utifrån några förutbestämda frågor(bilaga 4) 

Kvalitativa intervjuer innebär enligt Johansson & Svedner (2006) att frågorna är lite friare 

formulerade. Syftet med det är att få så uttömmande svar som möjligt från de intervjuade. Det 

är viktigt att få med tonfall, pauseringar och avbrutna meningar därför har intervjuerna spelats 

in på en mobiltelefon. Jag har använt mig av ett hermeneutiskt synsätt när jag har gjort mina 

intervjuer vilket är vanligt vid kvalitativa metoder (Patel & Davidson, 1994). En 

hermeneutiker närmar sig forskningsobjektet subjektivt och utifrån sin egen förförståelse. 

Eftersom jag under ett antal år arbetat som lärare påverkar detta min tolkning av intervjuerna. 

Detta är en tillgång anser Patel & Davidson (1994) eftersom jag då kan förstå och tolka den 

intervjuade. Hermeneutikern har då förkunskaper och är väl förberedd på det område som ska 

studeras. Efter att intervjun genomförts transkriberades den till en text. Hermeneutiska 

bearbetningen av texten innebär att man växlar mellan att betrakta helhet och delar av texten vid 
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ett flertal tillfällen för att få fram det viktiga och kunna kategorisera olika delar av texten. 

Fallstudien gjordes ett år senare på samma sätt. 

Urval 
Jag har valt att förlägga min undersökning till en högstadieskola som jag har gett det fiktiva 

namnet Peking. Den specialpedagogiska enheten på Peking har jag gett det fiktiva namnet 

Hugin. Anledningen till att jag valde Peking och Hugin var att jag några år tidigare träffat och 

pratat med en lärare som ansvarade för Hugin. På Hugin arbetade år 2009 tre lärare och tre 

assistenter. Lärarnas undervisningstid för Hugin motsvarade 1,25 heltidstjänster medan alla 

assistenterna arbetade heltid på enheten. Enkäten besvarades av 24 lärare av totalt 31 och 

Peking hade det året 399 elever. 2010 arbetade två lärare och tre assistenter på Hugin. 

Lärarnas undervisningstid på Hugin 2010 motsvarade 1 heltidstjänst medan de tre 

assistenterna arbetade heltid och enkäten besvarades av 21 lärare av totalt 28. Peking hade 

372 elever år 2010. 

Procedur 
Jag började med att besöka Pekings specialpedagogiska enhet Hugin och frågade om de var 

intresserade av att hjälpa mig med mina undersökningar. De var väldigt positiva jag gick 

sedan till Pekings rektor och frågade om jag fick genomför mina undersökningar på skolan. 

Rektorn ville då se enkäten (bilaga 2a tillsammans med bilaga 3) och fundera på saken. Jag 

lämnade min mailadress till rektorn och följande dag fick jag ett positivt besked.  

Fallstudie 2009 

Den första observationen som genomfördes i maj 2009 var en kvantitativ observation med 

egna kategorier där jag har valt att göra är ett observationsschema (bilaga 1) för att undersöka 

hur många elever som inte finns med på det ordinarie schemat, rör sig i de specialpedagogiska 

enheternas lokaler under en vecka. Eftersom jag själv arbetade som lärare hade jag inte 

möjligheten att fylla i observationsschema utan överlät jag det till två assistenter på Hugin. 

Först gjordes ett test av observationsschema under tre dagar på Hugin för att se om det skulle 

fungera. Resultatet var tillfredsställande och jag bestämde mig då för att genomföra 

undersökningen under följande vecka från måndag till fredag. Jag lämnade personligen över 

ett observationsschema till Hugin. På fredagen samlade jag in observationsschemat genom att 

besöka Hugin.  

 

Jag gick till Pekings rektor och bad att få 5 minuter av personalkonferensen för att genomföra 

enkätstudien bilaga 2a tillsammans med bilaga 3. Den veckan var tyvärr personalkonferensen 

inställd. Jag fick istället gå runt till de tre arbetslagen och genomföra enkätstudien under deras 

arbetslagsmöten. Jag antecknade vilka och hur många lärare som lämnade in enkäterna. Jag 

tog även reda på hur många lärare som vara frånvarande. 24 lärare besvarades enkäten av 

totalt 31. 

 

Jag valde att genomföra en intervju (bilaga 4) med Hugins personal. Närvarande vid intervjun 

var samtliga sju personer från Hugin. Jag började med att informera om att tiden för intervjun 

var avsatt till 90 minuter. De först 30 minuterna var avsatta för att jag skulle få en bakgrund 

hur den specialpedagogiska enheten var tänkt att fungera. Intervjun var även baserad på de 

enkätsvar som lärarna gett. Tanken med att alla i gruppen blev intervjuades samtidigt var för 

att få en så detaljerad bild av deras arbete. Den kvalitativa intervjun ett redskap för att få fram 

uppfattningar och upplevelser anser Kvale (1997) och menar att en fördel med kvalitativa 

intervjuer är att de är öppna och flexibla. För att alla ska komma till tals så valde jag att ta 

med en sten. Reglerna för intervjun var att den som håller i stenen får prata. Jag inledde med 



18 

 

att ställa en fråga och skickade sedan stenen medurs. När stenen kom tillbaka till mig var 

ordet fritt för reflektion innan nästa fråga ställdes.  

Fallstudie 2010 

Den andra observationen år 2010 genomfördes även den i maj. Jag använde samma 

observationsschema (bilaga 1) som tidigare år. Precis som tidigare år hade jag inte 

möjligheten att fylla i observationsschema utan överlät jag det till två assistenter på Hugin. 

Undersökningen genomfördes under en vecka från måndag till fredag. Jag lämnade 

personligen över ett observationsschema till Hugin. På fredagen samlade jag in 

observationsschemat genom att besöka Hugin.  

 

Jag gick till Pekings rektor och bad att få 5 minuter av personalkonferensen för att genomföra 

enkätstudien precis som jag gjort föregående år. Han hänvisade mig då istället till respektive 

arbetslagsledare. Den första arbetslagsledaren som jag pratade med bad att få en vecka på sig 

eftersom de då hade en hög arbetsbelastning. Jag sa då att jag följande dag skulle lägga ett 

antal numrerade enkäter bilaga 2b tillsammans med bilaga 3 i arbetslagsledarnas fack. Två av 

arbetslagsledarna skickade enkäterna och bilagorna till mig. Efter två veckor hämtade jag 

enkäterna från den tredje arbetslagsledaren på skolan. 21 lärare besvarades enkäten av totalt 

28. 

 

Tyvärr kunde jag inte genomföra en intervju (bilaga 4) med samtliga i Hugins personal. Vid 

intervju var det bara en person från Hugin som var närvarande. Jag började med att informera 

om att tiden för intervjun var avsatt till 90 minuter och att de första 30 minuterna vara avsatta 

för reflektioner över det gångna året. Intervjun är delvis baserad på de enkätsvar som lärarna 

gett. 

Databearbetningsmetoder 
Arkivdata sammanställdes i en tabell för att lätt kunna göra jämförelser mellan år 2006, 2009 

och 2010. Observationsresultatet sammanställdes också i en tabell för att lätt kunna göra 

jämförelser mellan år 2009 och 2010. De kategoriserades i pedagogisk skäl och social skäl. 

Information från SIRIS sammanställde jag i en tabell. Enkäterna sammanställdes även de i en 

tabell för att lätt kunna göra jämföringar mellan år 2009 och 2010. Därefter bearbetades 

resultaten ytterligare genom att jag omvandlade dem till antal procent som svarat Ja på 

enkätfrågorna. Om frågealternativen lämnades blanka det vill säga att frågan inte besvaras 

räknas den inte. Jag har gjort en hermeneutisk textanalys av intervjuerna och började med att 

transkribera dem. Hermeneutisk textanalys är en flerstegsprocess som startar i texten som 

helhet enligt Stensmo (2002) och sedan granskar enskildheter i texten för att sedan åter titta på 

helheten för att förhoppningsvis få en fördjupad förståelse av textens budskap. För få så 

uttömmande svar som möjligt användes en intervjumetod med ganska låg grad av 

standardisering och strukturering. 

Reliabilitet och validitet 
Genom att använda olika datainsamlingsmetoder och redovisa både kvantitativt och kvalitativ 

data har syftet varit att få en bred bild som möjligt hur en skola ger elever stöd. Jag bedömer 

att både reliabiliteten och validiteten är tillfredsställande, då samtliga använda metoder ger 

resultat som stöder varandra (metodtriangulering (Johansson & Svedner, 2006)). Resultatet 
som jag kommer att presentera är inte generaliserbart utan visar enbart hur den undersökta 

skolan arbetar.  
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Etik 
Enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2007) kan det grundläggande 

individskyddet för forskningsetiska överväganden delas upp i fyra allmänna krav för 

information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande.  

 

 Informationskravet innebär att de som är berörda av forskningen skall informeras som 
forskningens syfte. Det anses vara uppfyllt då samtliga deltagare har informerats om 

undersökningen. Informanterna informerades skriftligt via bilaga 2a och bilaga 2b 

samt då det var möjligt muntligt. Eftersom samtliga deltagare har informerats anser jag 

detta krav vara uppfyllt.   

 Samtyckeskravet anses vara uppfyllt då deltagarna i en undersökning själva har rätt att 

bestämma sin medverkan. Ingen person har tvingats till deltagande i undersökningen 

och samtliga har haft möjlighet att avbryta sin medverkan om så har önskats. 

 Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter i undersökning ska ges största 
möjliga konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Den specialpedagogiska enheten har jag gett det fiktiva namnet 

Hugin. Enkäterna var utformade för att anonymiteten ska upprätthållas. Under 

intervjuerna av personalen i specialpedagogiska enheten nämns ingen av de 

intervjuades namn. Inga obehöriga kommer att kunna ta del av materialet. Forskarna 

kan dock inte lova att en person någonsin utanför forskargruppen kan få ta del av 

materialet eller de uppgifter som samlats in i undersökningen skriver Vetenskapsrådet 

(2007) och medger att det då kan finns en risk att några försökspersoner tyvärr inte vill 

medverka. 

 Med nyttjandekravet menas att de insamlade uppgifter om enskilda personer endast får 
användas för forskningsändamål. De insamlade uppgifterna kommer endast att 

användas av mig vilket därmed gör att jag uppfyller kravet för nyttjande.  

Resultat 

Arkivdata 
Syftet med tabell 1 och 2 är att få svar vad som händer med elevernas betyg när Pekings 

specialpedagogiska verksamhet Hugin drabbas av nedskärningar. Uppgifterna är hämtade från 

SIRIS. Tabell 1 visar slutbetygen för elevernas i årskurs 9 på den undersökta skolan under 

åren 2006, 2009 och 2010.  

 

Tabell 1.  Pekings slutbetyg för elever i årskurs 9 under åren 2006, 2009 och 2010. 

__________________________________________________________________________   

     Tidpunkt 

    ______________________________ 

Antal elever i årskurs 9 på Peking  2006 2009 2010 

__________________________________________________________________________.. 

Totalt     136 141 130 

Genomsnittligt meritvärde    207,1 195 178,7 

Andel (%) behörig till nationellt program  87,5 77,3 68,5 

Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen  67,6 63,1 43,8 

Andel (%) som ej uppnått målen i ett ämne 11,8 9,9 17,7 

Andel (%) som ej uppnått målen i två eller fler ämnen 19,9 24,1 35,4 

Andel (%) som saknar betyg i alla ämnen   0,7 2,8 3,1 

__________________________________________________________________________   
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Tabell 1 visar hur elevernas genomsnittliga betygsmedelvärde avsevärt har försämrats från 

2006 till 2009. Den visar även en stor förändring i det avseendet mellan 2009 och 2010. 

Mellan åren 2006 och 2010 har andel i procent behörig till nationellt program minskat med 

hela 19 procent. Andel elever som uppnått målen i alla ämnen minskar något mellan 2006 och 

2009 för att sedan göra en avsevärd minskning mellan 2009 och 2010. Andel elever som ej 

uppnått målen i ett ämne minskade mellan 2006 och 2009 medans siffrorna för andel som 

uppnått målen i alla ämnen försämrades. Andel elever som ej uppnått målen i två eller fler 

ämnen ökade mellan 2006 och 2009 för att sedan öka ytterligare 2010. År 2006 var det en 

elev som saknade betyg i alla ämnen. När siffran ökar från en elev 2006 till fyra elever 2009 

är det en väldigt stor ökning. År 2010 är det åter igen fyra elever.  

 

Tabell 2. Slutbetyg i Sveriges för elever i årskurs 9 under åren 2006, 2009 och 2010. 

__________________________________________________________________________   

     Tidpunkt 

    ______________________________ 

Antal elever i årskurs 9 i Sverige  2006 2009 2010 

__________________________________________________________________________.. 

Totalt     126 588 119 042 114 537 

Genomsnittligt meritvärde    206,8 209,6 208,8 

Andel (%) behörig till nationellt program 89,5 88,8 88,2 

Andel (%) som uppnått målen i alla ämnen  76,0 77,7 76,6 

Andel (%) som ej uppnått målen i ett ämne   8,6 7,9 7,9 

Andel (%) som ej uppnått målen i två eller fler ämnen 14,4 13,9 14,5 

Andel (%) som saknar betyg i alla ämnen   1,0 1,2 1,1 

__________________________________________________________________________   

 

Generellt sett är det inga stora variationer om man ser på slutbetygen i Sverige. Om man 

däremot jämför tabell 2 med tabell 1 ser man att 2006 hade Peking ett högre genomsnittligt 

meritvärde än vad samtliga elever i Sverige hade. I Sverige ökar det genomsnittligt meritvärde 

från 2006 till 2009 för att sedan minska något 2010. För Peking är det en klar försämring 

under dessa år. Peking har 0,7 procent elever som saknar betyg i alla ämnen 2006 vilket 

procentuell i förhållande till Sverige är en bra siffra. Andel elever som saknar betyg i alla 

ämnen tycker jag är förvånansvärt hög med tanke på att det 2010 skulle innebära att 1260 

elever saknade betyg i alla ämnen. Slutbetygen visar på en sjunkande trend för eleverna på 

Peking. För att undersöka tänkbara anledningarna arbetade jag vidare för att hitta tänkbara 

orsaker genom att analysera övriga datainsamlingsmetoder. 

Observation  
Tabellen bygger på observationer som gjort enligt bilaga 1. Syftet med tabellen är att 

undersöka elevernas totala besöksfrekvens och skäl att besöka Hugin. Tabellen visar antal 

elever som under en vecka söker sig till Hugin utan att de har schemalagd undervisning där. 

Jag har kategoriserat skälen i kategorierna pedagogiska och sociala. Vad som avses med 

pedagogiska respektive sociala skäl framgår av tabell 3 nedan. 
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Tabell 3. Antal elever som under en vecka besökt Hugin av pedagogiskt resp. socialt skäl. 

__________________________________________________________________________   

     Tidpunkt 

               ____________________________________.. 

Skäl och underkategorier   2009  2010 

__________________________________________________________________________.. 

Pedagogiskt skäl: 

  Antal elever som; 

behöver hjälp med en uppgift   39  49 

behöver hjälp med flera uppgifter     2  41 

behöver läxhjälp   17  66 

låna dator för skolarbete
1
     6  33 

gör prov eller omprov
1
    5    1 

_________________________________________________________________ 

Totalt    69  190 
1
Kursiv stil är en kategori som skapades av uppgiftslämnarna 

Socialt skäl  

  Antal elev som; 

lämnar jacka eller väska   3  11 

hämta material    19  14 

kommer för att prata    19  58 

letar efter en annan elev  15  20 

har lektion på annan plats men vill stanna 14  23 

_______________________________________________________________________ 

Totalt    50  126 

___________________________________________________________________________   

 

När det gäller pedagogiskt skäl har antal elever som behöver hjälp med en uppgift varit 

relativt konstant mellan åren 2009 och 2010 däremot har antalet elever som behöver hjälp 

med flera uppgifter ökat avsevärt. Även läxhjälp och behov av att låna dator för skolarbete har 

ökat betydligt. Minskningen angående prov och omprov kan bero på att lärarna är medvetna 

om enhetens belastning. Detta kan medföra att de inte undersöker om möjligheten till hjälp 

finns. Detta i förhållande till betygsresultaten kan också betyda att lärarna har blivit betydlig 

restriktivare när det gäller möjligheten för elever att skriva prov eller omprov. För socialt skäl 

har kategorin elever som hämta material minskat något. Elev som kommer för att prata visar 

en stor ökning. De övriga tre kategorierna har gjort mindre ökningar. Sammantaget visar 

tabell 3 en stor total ökning av elever som besöker Hugin av både pedagogiskt och socialt skäl 

mellan 2009 och 2010.  

Enkät 
Syftet med enkäten är att få svar på hur Pekings lärare upplever att Hugin arbetar och bör 

arbeta. Enkäten kommenteras även av Hugin i resultatdelen för intervju. Enkäten har 

kategoriserats i undervisning, utredning och konsultering. Tabell 4 (nästa sida) visar den 

procentuella andelen Ja-svar på enkätfrågorna. 

 

Under kategorin undervisning har undervisning av enskild elev minskat något däremot har 

undervisar elevgrupper minskat väldigt mycket från 2009 och 2010. Under kategorin 

utredning visar samtliga påståenden en ökning. Under kategorin konsultering har en 

minskning skett förutom när det gäller upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 

kontaktlärare och samverkar med hemmet för att stötta eleven. 
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Tabell 4. Det här uppfattar jag att Hugin gör på vår skola: Svar i procent Ja-svar 

__________________________________________________________________________   

         Tidpunkt 

    ______________________________ 

Kategorier                       2009              2010 

___________________________________________________________________________ 

Undervisning 

Undervisar enskild elev    100 90 

Undervisar elevgrupper    96 50  

Utredning  

Gör observationer av elev/elever.    63 87 

Skriver pedagogiska utredningar av elever.   48 73 

Gör observationer i grupp där lärare inte tycker det fungerar. 13 20 

Konsultering 

Samverkar med hemmet för att stötta eleven.   71 88 

Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med kontaktläraren. 71 50 

Stödjer lärare inför, vid eller efter utvecklingssamtal. 50 35 

Stödjer arbetslag med metoder och material   22 10  

Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med kontaktlärare  

och arbetslaget.     36 40  

________________________________________________________________________  

Totalt     570 543 

__________________________________________________________________________   

 

Tabell 5. Det här tycker jag att Hugin på vår skola ska göra:  Svar i procent Ja-svar 

__________________________________________________________________________   

          Tidpunkt 

    ______________________________ 

Kategorier                       2009               2010 

___________________________________________________________________________ 

 

Undervisning 

Undervisar enskild elev    91 90 

Undervisar elevgrupper    92 71 

Utredning  

Gör observationer av elev/elever.    88 90 

Skriver pedagogiska utredningar av elever.   58 94 

Gör observationer i grupp där lärare inte tycker det fungerar. 57 71 

Konsultering 

Samverkar med hemmet för att stötta eleven.   83 100 

Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med kontaktläraren. 92 90 

Stödjer lärare inför, vid eller efter utvecklingssamtal. 83 81 

Stödjer arbetslag med metoder och material   52 86 

Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med kontaktlärare  

och arbetslaget.     92 90 

________________________________________________________________________ 

Totalt     788 863 

___________________________________________________________________________   
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Det har inte skett några förändringar när det gäller att Hugin undervisar enskilda elever. 

Däremot anser lärarna att Hugin i mindre utsträckning ska undervisa elevgrupper. Under 

kategorin utredande visar svaren att lärarna tycker att Hugin i betydligt större utsträckning ska 

skriva pedagogiska utredningar av elever. När det gäller kategorin konsultering endast 

marginella förändring skett förutom att lärarna anser att Hugin i högre grad ska stödja 

arbetslag med metoder och material. År 2009 tyckte drygt hälften av lärarna att Hugin ska 

arbeta med att skriva pedagogiska utredningar av elever, göra observationer i grupp där lärare 

inte tycker det fungerar och stödja arbetslag med metoder och material. Dessa kategorier 

ökade betydligt år 2010. 

Sammanfattning tabell 4 och tabell 5 

Det är väldigt stora skillnader mellan vad lärarna anser att Hugin gör och vad de tycker att 

Hugin ska göra. Lärarna tycker att Hugin ska undervisar elevgrupper i mindre utsträckning än 

tidigare. Göra observationer i grupp där lärare inte tycker det fungerar anser lärarna att Hugin 

ska göra i betydligt större utsträckning. Den absolut största skillnaden mellan gör och ska göra 

fanns för att stödja arbetslag med metoder och material år 2010. Skillnaderna är sammanlagt 

större för 2010 än 2009. Detta beror på att lärarna anser att Hugin gör mindre 2010 än 2009 

och i större utsträckning ska göra mer 2010 än 2009. 

Intervju 
Syftet var att få svar på hur arbetet i en specialpedagogisk verksamhet förändras när den 

drabbas av nedskärningar. Elever i behov av särskilt stöd på den undersökta skolans är de som 

behöver hjälp för att klara sin skolgång. De som tar initiativ till att eleven ska få hjälp av 

enheten är elevens lärare, elevens förälder eller eleven själv. Hjälpen kan vara utformad på 

många olika sätt t.ex. genom stöd i ett eller flera ämnen, läxläsning eller bara för att få lugn 

och ro. Utmärkande för den undersökta specialpedagogiska enheten är att deras undervisning 

bygger på elevernas egen vilja att få stöd. Variationen av det stöd som elever får är stor men 

det går att utskilja tre grupper av elever. Den ena gruppen är elever som har svårt att få lugn 

och ro hemma. Detta kan bero på t ex trångboddhet eller många livliga syskon. Den andra 

gruppen är de som inte får något stöd hemifrån. Båda dessa grupper söker sig till den 

specialpedagogiska enheten för att hjälp med sina läxor eller sina studier inför prov. Den 

tredje gruppen är elever med neuropsykiatriska funktionshinder samt elever som egentligen 

tillhörde särskolan. De gemensamma för dessa tre grupper att eleverna har en vilja att få betyg 

och de behöver ett särskilt stöd för att nå dit. År 2009 intervjuades samtliga sju personer på 

Hugin och år 2010 intervjuades endast en person från Hugin. 
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Tabell 6 Hugins uppfattning av hur arbetet i verksamheten har förändrats under det senaste 

året: Svar enligt följande: minskat(M), oförändrat(O) och ökat(ÖK)  

__________________________________________________________________________   

         Tidpunkt 

    ______________________________ 

Kategorier     2009 2010 

___________________________________________________________________________ 

Undervisning 

Undervisar enskild elev    O O 

Undervisar elevgrupper    ÖK ÖK 

Utredning  

Gör observationer av elev/elever.    O ÖK 

Skriver pedagogiska utredningar av elever.   ÖK ÖK 

Gör observationer i grupp där lärare inte tycker det fungerar. O ÖK 

Konsultering 

Samverkar med hemmet för att stötta eleven.   M M 

Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med kontaktläraren. M M 

Stödjer lärare inför, vid eller efter utvecklingssamtal. M M 

Stödjer arbetslag med metoder och material   O O 

Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med kontaktlärare  

och arbetslaget.     O ÖK 

__________________________________________________________________________   

 

Undervisning av elevgrupper har ökat enligt Hugin medan undervisning av enskilda elever 

har varit oförändrad. En ökning av utredningarna har skett under 2010 för alla påståendena. 

Konsultering har minskat under både 2009 och 2010 förutom stödja arbetslag med metoder 

och material som är oförändrat; däremot har upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 

kontaktlärare och arbetslaget ökat. 

Sammanfattade kommentarer av Hugin utifrån tabell 4, tabell 5 och tabell 6 

Att lärarna i mindre utsträckning anser att Hugin undervisar enskilda elever och i mindre 

utsträckning än tidigare år undervisar elevgrupper tycker Hugin är förvånande. Undervisning 

av elevgrupper har ökat menar personalen vid Hugin. De elever som behöver enskild 

undervisning har drabbats hårt eftersom den undervisningen näst intill helt har upphört. Det 

utredande arbetat har ökat enligt Hugin och det upplever lärarna också. Hugin upplever att 

lärarna gärna vill ha en diagnos på eleven istället för att fokusera på att anpassa sin 

undervisning. Göra observationer i grupp där lärare inte tycker det fungerar anser lärarna att 

Hugin inte gör i stor utsträckning som de önskar. Detta kan bero på en ökning av elever i 

behov av stöd i klassrummet. Anledningen till att påståendet ”upprättar åtgärdsprogram 

tillsammans med kontaktläraren och arbetslaget” har ökat beror på en organisatorisk 

förändring vilket också medfört en minskning av att upprätta åtgärdsprogram tillsammans 

med kontaktlärare. Denna förändring har uppskattats av Hugin eftersom utformandet och det 

gemensamma ansvaret i större utsträckning hamnar i arbetslaget. Att Hugin ska stödja 

arbetslag med metoder och material tror Hugin är ett resultat av att lärarna arbetat i större 

utsträckning med att försöka anpassa sin undervisning till elever i behov av särskilt stöd. 

De arkivdata som redovisas i tabell 7 är inlämnade av Hugins personal vid intervjutillfällena. 

Tabellen visar procentuell andel elever på Peking som får stöd av den specialpedagogiska 

enheten Hugin under åren 2006, 2009 och 2010.  
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Tabell 7. Antal elever (%) på Peking som fick stöd av Hugin 2006, 2009 och 2010  

__________________________________________________________________________   

     Tidpunkt 

    ______________________________ 

Specialpedagogisk enhet    2006 2009 2010 

__________________________________________________________________________.. 

Hugin    22% 11% 13% 

__________________________________________________________________________. 

 

Tabellen visar att år 2006 fick en relativ hög andel av skolans elever stöd på Hugin. Denna 

siffra halveras till år 2009 för att sedan öka något 2010. 

Sammanfattade kommentarer av Hugin utifrån tabell 7 

Skillnaden mellan 2006 och 2009 är väldigt stor anser personalen vid Hugin. De tror själva att 

det faktum att undervisningslokalerna låg i anknytning till varandra var en betydande 

anledning till att de tidigare kunde ta emot fler elever. Det var även en trygghet för om något 

oförutsätt hände eftersom det då alltid fanns ytterligare Huginpersonal i direkt närhet. anser 

Hugin menar att anledningen till att det 2009 bara är 11 procent av eleverna som får stöd 

beror på nedskärningarna som drabbat Hugin. Detta har även medfört att det 

inkluderingsarbete som de tidigare år arbetat med har försämrats. Eftersom Hugin inte har 

kunnat arbeta inkluderande i önskad utsträckning under 2010 anser de att ett antal elever 

istället segregerats till Hugin. Hugin har en ambition att ta emot alla elever som söker dit men 

måste ibland prioritera på grund av den höga belastningen eller av schematekniska skäl. 

Prioriteringen av elever har skett efter behov men även efter påtryckningar från vissa 

föräldrar. Hugin anser att elever i behov av särskilt stöd inte har fått det stöd som de har laglig 

rätt till. Det är speciellt inkluderingsstödet för elever som drabbats men även den enskilda 

undervisningen. Antalet elever som behöver stöd anser personalen på Hugin borde vara högre 

än genomsnittet i Sverige eftersom Pekings ligger i ett område där majoriteten av elevernas 

föräldrar har låg akademisk utbildning menar Hugin. 

 

Arkivdata i tabell 8 är inlämnad av Hugins personal vid intervjutillfällena. En heltidstjänst 

motsvarar 1. Personalen är kategoriserad i lärare och assistenter. Två elever på Peking hade 

personliga assistenter 2006 men tillhörde inte i Hugin och finns därför inte med i 

sammanställningen. En organisationsförändring ledde sedan till att samtliga assistenter under 

de senaste åren tillhört Hugin. 

 

Tabell 8. Antal heltidstjänster på Hugin 2006, 2009 och 2010. En heltidstjänst motsvarar 1.  

__________________________________________________________________________   

     Tidpunkt 

    ______________________________ 

Kategori    2006 2009 2010 

__________________________________________________________________________.. 

Lärare     3,25 1,25 1 

Assistenter    2 3 3 

_________________________________________________________________________.. 

Totalt Hugin    5,25 4,25 4 

__________________________________________________________________________   

 

Tabell 8 visar att lärartjänsterna sjunker i antal medan assistenttjänsterna ökar för att sedan 

minska igen. Totalt har alltså Hugin en ökning i resurser från 2006 till 2009 för att sedan 
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minska 2010. År 2010 har en minskning skett i förhållande till år 2006 dock inte en 

minskning av antalet assistenter.  

 

Sammanfattade kommentarer av Hugin utifrån tabell 8 

Lärarna har haft hela eller en del av sin tjänst förlagd till Hugin. Detta medför att 2006 

arbetade fyra lärare på Hugin, 2009 tre lärare och 2010 två lärare. Samtliga assistenter har haft 

hela sina tjänster förlagda till Hugin. Den stor arbetsbelastning som under de senaste åren 

skapats på Hugin har medfört att assistenterna i hög grad arbetar som lärare.  

Diskussion 

Huvudresultat 
Det genomsnittliga meritvärde av slutbetygen på Peking har sjunkit samtidigt som antalet 

elever som saknar betyg i samtliga ämnen har ökat. Belastningen på Hugin har ökat speciellt 

när det gäller elever som kommer dit utan att de har schemalagd undervisning där. Lärarna på 

Peking vill att Hugin i större utsträckning stödjer arbetslaget med metoder och material. 

Hugins utredande arbete har ökat samtidigt som inkluderingsarbetet avsevärt har minskat. 

Lärarresurserna på Hugin har minskat betydligt. 

Tillförlitligheten 
Det går givetvis inte att dra några generella slutsatser utifrån en enskild undersökning på en 

skola, men om det finns en skola som visar de framlagda resultaten kan det med tanke på 

antalet skolor i Sverige troligtvis finns fler. På Hugin rör sig dagligen väldigt många elever 

och det kan vara svårt för personalen att genomföra observationer samtidigt som man ska 

hjälpa och undervisa eleverna. Det var olyckligt att jag inte kunde intervjua hela Hugins 

personal år 2010 då det hade varit värdefullt att få hela gruppens syn på förändringarna som 

skett under det senaste året. Trots detta blir min slutsats att de insamlade resultaten i huvudsak 

ger en rättvis bild av de förändringar som inträffat och att det därför är motiverat med en 

teoretisk och praktisk analys av resultaten. 

Teoretisk analys 
Syftet var att utifrån de erhållna resultaten pröva Giota & Lundborgs (2007) teori som visar på 

ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse i åk 9. Ett sätt att 

närma sig frågan om relationen mellan resurser och resultat är enligt Gustafson & Myrberg 

(2002) att studera om förändringar i resurstilldelningen till skolan kan relateras till 

förändringar i prestationer. 

 

När det gäller prestationer i min undersökning står det ganska klart att skolans resultat kraftig 

försämrats. Slutbetygen år 2006 når ett högre genomsnittligt meritvärde för Peking i år 9 än 

för Sverige som helhet. Det är ett väldigt bra resultat med tanke på att majoriteten av eleverna 

bor i ett område där antalet elever med föräldrar som har en akademisk utbildning är lågt. Det 

är en faktor som torde innebära att Pekings elever har ett högre behov av särskilt stöd än 

genomsnittsskolan i Sverige.  

 

Elever som har svårigheter i skolarbetet söker alternativa strategier för att deras skolgång ska 

bli meningsfull menar Myndigheten för skolutveckling (2005) och skriver att uppskattning 

från skolans vuxna är viktig annars kan det vara rationellt att använda skolan som arena för 

andra slag av sociala kontakter. Det är väldigt många elever som söker till resursenheten 

Hugin av sociala och pedagogiska skäl under en vecka utan att de har schemalagd 
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undervisning där. Eleven är inte alltid villig att ta emot det stöd som finns menar 

Myndigheten för skolutveckling (2005). Kanske är det just kombinationen av det sociala och 

pedagogiska som gör att elever söker sig till Hugin. 

 

Att lärarna vill att Hugin ska gör mer än vad de gör är inte så konstigt. Jag tolkar resultaten av 

enkätsvaren som att lärarna i Peking till viss mån har satt sig in hur Hugin arbetar och vilka 

insatser de gör på Peking. Lärarna vill att Hugin tar över ansvaret och utreder de elever som 

Pekings lärare av olika anledningar får problem med. Thomas (1995) i Emanuelsson & 

Persson (1996) varnar för att överlämna problem till specialister eftersom det utgör en risk för 

att klass- och ämneslärarna tror sig inkompetenta att hantera dem. Jag tror precis som Thomas 

att det finns en stor risk att lärarna undervärderar sig själv och lämnar vidare de elever som av 

olika anledningar fått problem. Neddragningarna på Hugin har medfört att Pekings lärare i 

större utsträckning skriver och utformar åtgärdsprogrammen i arbetsenheten. Detta anser jag 

är väldigt positivt. Vi behöver varandra för att se oss själva och att andras aktiva intresserade 

lyssnande tycks befrämja talarens kreativitet skriver Normell (2002). Det är viktigt att inte 

bara leta efter ”tips och tricks” utan att skaffa sig kunskap och verktyg för att hitta 

pedagogiska strategier och lösningar anser Iglum (1999). Jag tror att arbetsenheten är ett bra 

forum för att lyfta upp olika problem som lärarna får med elever. För att hitta så bra lösningar 

som möjligt är det också viktigt att alla i arbetsenheten kommer till tals så att all kompetens 

nyttjas. Juul & Jensen (2003) skriver att det är viktigt att pedagoger tar ett personligt ansvar 

då det är en förutsättning för att skapa jämställda relationer och för att kunna ta medansvar för 

olika gemenskaper och relationer. 

 

Resultatet från enkäten som genomfördes av Pekings lärare visar att det utredande arbetet har 

ökat avsevärt och att även det konsultativa arbetet har ökat. Hugins personal upplever att 

lärarna gärna vill ha en diagnos på eleven istället för att fokusera på att anpassa sin 

undervisning. Detta bekräftas av Pekings lärare som anser att Hugin ska arbeta mer 

konsultativt och utredande. Lärarna anser även att Hugin i större utsträckning än tidigare ska 

stödja arbetslag med metoder och material. Detta tror Hugins personal är ett resultat av att 

Pekings lärare arbetat med att försöka anpassa sin undervisning till elever i behov av särskilt 

stöd. Inom specialpedagogiken har utredningar med diagnostisering haft en central roll när det 

gäller förutsättningar hos eleven men en medicinsk diagnos har inte något större värde när det 

gäller att avgöra elevers behov av pedagogiskt stöd anser Björck-Åkesson i Nilholm & 

Björck-Åkesson (2007). Diagnostisering används som ett instrument för att bedöma en elevs 

behov av stöd och trots att det i praktiken inte behöver vara relaterat till elevens egentliga 

behov av särskilt stöd från skolan skriver Björck-Åkesson i Nilholm & Björck-Åkesson 

(2007) och menar att det idag tyvärr ofta krävs en diagnos för att få resurser till elever med 

svårigheter i skolan.  Detta leder till att elevens problem individualiseras trots att problemen i 

själva verket kan ha många olika orsaker som både kan handla om individen, samspelet och 

miljön.  

 

År 2006 hade hela 22 procent av Pekings elever stöd samtidigt som det genomsnittliga 

meritvärdet för slutbetyg i år 9 var högre än i övriga Sverige. År 2009 har endast 11 procent 

stöd från Hugin och det genomsnittligt meritvärde har avsevärt försämrats. År 2010 ökade 

antalet elever som av Hugin ges stöd i alla ämnen. Ökningen beror enligt Hugin på att de 

under 2010 inte har kunnat arbeta inkluderande i önskvärd utsträckning och ett antal elever 

istället segregerats till Hugin. Hugin har en ambition att ta emot alla elever som söker till 

Hugin men måste ibland prioritera på grund av den höga belastningen eller av schematekniska 

skäl. Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att skolor har svårt att stå emot trycket 

från starka föräldrar när dessa hävdar sina barns rätt till stöd och eftersom resurserna är 
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begränsade blir det då eleverna med mer lågmälda föräldrar som blir förlorare i kampen om 

resurserna. Att den undersökta skolan Peking har svårt att stå emot trycket från starka 

föräldrar bekräftas i intervjun med personal från Hugin.  

 

Hugin har haft en minskning av de faktiska resurserna från 2006 till 2009. Om man jämför år 

2006 med 2010 så har 2,25 lärartjänster försvunnit. Resursbrist är det vanligaste skälet till att 

elever inte får något stöd eller mindre stöd än vad de skulle behöva anser Myndigheten för 

skolutveckling (2005) och menar att de övriga skälen är brister i skolans organisation, 

personalens kompetens och att eleven inte är villig att ta emot det stöd som finns. Resurser är 

självklart en viktig förutsättning för att kunna bedriva utbildning med hög kvalitet skriver 

Skolverket (2009) och menar att enbart resurser inte kan förklara skillnader i elevernas 

resultat utan att det också handlar om hur resurserna används. Jag tror inte att det är så bra att 

assistenterna på Hugin används som lärare då jag tror att de har andra viktigt funktioner att 

fylla, t ex som stöd till elever i behov av särskilt stöd som har inkluderats i den vanliga 

undervisningen. 

 

Giota & Lundborgs (2007) menar sig ha visat på ett negativt samband mellan 

specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse i åk 9. De skriver att de som fått stöd i årskurs 9 

presterade sämre än de som inte fått stöd vilket egentligen är en självklarhet och en 

förutsättning för att stödet skulle sättas in från början. Det var sedan inte en självklarhet att 

dessa elever under läsåret med stöd skulle hinna ikapp de ”vanliga” eleverna. Man kan 

teoretiskt resonera att en studie istället borde ha utformats på följande sätt: Ett antal elever 

som uppfyller kriterierna för att få stöd skulle ha valts ut varpå gruppen sedan delats i två med 

slumpens hjälp. Därefter skulle in- och utgångsvärden för de två grupperna ha uppmätts. Om 

då de i gruppen som fått stöd ändå fått sämre resultat i 9:an än de som inte fått stöd, så skulle 

slutsatsen att stöd är något negativt ha kunnat dras. I praktiken är det dock troligen oetiskt att 

göra en studie på detta sätt, varför vi får försöka komma till slutsatser på andra sätt. Jag anser 

dock att det finns en risk att Giota och Lundborg har dragit felaktiga eller ofullständiga 

slutsatser av sin studie. Mina resultat tyder tvärtemot vad Giota & Lundborg hävdar på att 

specialpedagogiskt stöd visst kan ge positiva resultat för måluppfyllelse i åk 9 vilket stöds av 

det faktum att när det specialpedagogiska stödet på Peking har reducerats och elevantalet som 

fått stöd har minskat så har även elevernas betyg avsevärt försämrats. Det genomsnittliga 

betygsmedelvärdet har kraftigt försämrats och under de senaste två åren har fyra elever helt 

saknat betyg i samtliga ämnen. Samtidigt som de specialpedagogiska resurserna har minskats 

har alltså skolan allt sämre uppnått de i olika styrdokument uppställda målen för 

skolundervisningen. Visserligen visar detta bara på ett samband mellan faktorerna, inte att 

någon faktor är en orsak till någon annan, men min tolkning blir ändå att specialpedagogik har 

ett stort värde i visionen ”en skola för alla” och att det är viktigt att satsa resurser på 

utveckling av specialpedagogiken för att kunna ge såväl enskilda elever som skolan som 

verksamhet möjlighet att uppnå uppsatta mål.  

Praktisk pedagogisk analys 
Om man går in i en relation med en annan människa med det enda syftet att förändra henne så 

misslyckas det alltid skriver Juul & Jensen (2003). Det är med andra ord inte lätt att skapa 

förändringar. För att lyckas skapa beteendeförändringar hos elever med behov av detta 

behöver läraren kunskap om hur beteendemönster i samspel med familj, vänner, lärare och 

skolkamrater utvecklas och vidmaktshåll. De två viktigaste kraven för ett professionellt 

förhållningssätt är att hjälparen inser att relationen inte är jämlik och ömsesidig samt att 

hjälparen har en medvetenhet om sina egna behov och känslor anser Holm (1995). Sådan 

kunskap ökar i sin tur skolpersonalens förståelse för individens problem skriver Ogden (2003) 
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och anser vidare att personalens inställning till elever i behov av särskilt stöd behöver en 

kritisk genomgång. Precis som Ogden och Holm tror jag att nyckeln till arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd är att öka förståelsen för dessa elever hos skolans personal genom ökad 

kunskap om beteendemönster och relaterade processer. Ogden (2003) skriver att vissa lärare 

inte vill ha sådana elever på sina lektioner då lärarna menar att de eleverna inte har något i de 

vanliga klasserna att göra. Jag tror inte det beror på att lärarna är elaka utan att det helt enkelt 

är ett uttryck av frustration eftersom de inte vet hur de ska hantera eleven. Vid dessa tillfällen 

tror jag det är viktigt att lärarna bearbetar sina tankar och funderingar. Ett bra sätt att hantera 

dem tror jag skulle vara att lärarna fick handledning. Detta tror jag skulle skapa en ökad 

trygghet för läraren vilket i sin tur förhoppningsvis ökar möjligheterna för fler elever att 

inkluderas. Normell (2002) menar att läraren känner sig otillräcklig när han/hon hela tiden 

måste sätta andras behov före sina egna. Enligt Ogden (2003) intar andra lärare lätt en negativ 

hållning om de upplever att skolan inte kan hantera beteenden och att det inte finns tillräckligt 

med resurser eller stöd att få från de professionella stödorganisationerna. I dessa situationer 

tror jag att lärarna i sin arbetsenhet kan hjälpas åt att hitta lösningar som förändrar elevens 

beteende och i de lite mer komplicerade fallen få stöd från t.ex. en specialpedagog eller en 

specialpedagogisk enhet. Resultaten av min studie visar på en ökad förståelse för Hugin och 

dess funktion vilket troligtvis beror på fler diskussioner om specialpedagogik i 

arbetsenheterna.  

 

Hargraves (2004) anser att lärarna skall vara kunskapssamhällets katalysatorer och bedriva en 

undervisning med olika metoder som gör att eleverna självständigt kan nå information. 

Undervisningen ska utgå från en bas av forskning och erfarenheter om effektiv undervisning. 

Då ny forskning och nya erfarenheter ständigt utvecklar ämnet måste basen kontinuerligt 

uppdateras och läraren regelbundet se över sitt eget professionella lärande skriver Hargraves 

(2004). Jag tror att alla lärare vill vara kunskapssamhällets katalysatorer men att många 

engagerade lärare glömmer bort sig själva och sitt eget professionella lärande. Persson (2007) 

anser att personalen i skolan har en bred kompetens och är villiga att arbeta tillsammans i 

välstrukturerade lärarlag. Utifrån detta upplever jag att det finns en enorm outnyttjad potential 

hos lärarna på Peking som jag hoppas så snart som möjligt kommer att börja utnyttjas genom 

skapandet av välstrukturerade lärarlag.  

 

Tideman (2004) hävdar att en skolans förmåga att fungera inkluderande kan bedömas genom 

att man tittar på situationen för elever i behov av särskilt stöd. Persson (2001) menar att 

nedskärningar på både lärartimmar per elev och specialpedagogisk kompetens bidrar till att 

elever i behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de har rätt till. För att eleverna på 

Peking ska får ett bra stöd hävdar jag att Hugin måste förstärkas och att den 

specialpedagogiska kompetensen behöver höjas. Det är viktigt att Hugin vänder på trenden 

med ökat konsultativa och utredande arbetet och istället går tillbaka för att arbeta med 

inkludering i större utsträckning. Lärarkompetens är en resurs som endast kan skapas under 

lång tid menar Gustafson & Myrberg (2002) eftersom rekrytering, utbildning och uppbyggnad 

av yrkeserfarenhet är långsamma processer. Detta innebär att de kan ta lång tid innan Hugin 

åter når sin tidigare potential med ett väl fungerande stöd till elever. Om skolledningen satsar 

på att rekrytera yrkeserfarna och kompetenta lärare kan återhämtningsprocessen underlättas 

och Hugins stöd till eleverna kan då förbättras och utvecklas ytterligare. 

 

Pekings genomsnittliga meritvärde av betygen har försämrats och i förhållande till övriga 

Sverige ligger det väldigt lågt. Fyra elever saknade betyg i alla ämnen under åren 2009 och 

2010. Betydelsefulla resurser för dessa elever är att de har stöd från sina kamrater och 

framförallt stöd hemifrån samt en förmånlig skolmiljö anser Skolverket (1998) och menar att 
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det är svårt att engagera sig i sitt skolarbete om hemmet inte tycker att det är viktigt. Med 

tanke på det område som Peking ligger i bör man kanske på en bred front arbeta för att 

engagera hemmet i skolarbete. Hugin bör då ha en stor roll i det arbetet. Ett förslag på hur 

Peking skulle kunna engagera hemmet i skolarbete är att inleda aktionsforskning. 

 

Jag tror och tycker att det är viktigt att eftersträva en skola för alla. I de olika styrdokumenten 

står det om elevens rättighet till särskilt stöd och jag funderar om inte formuleringen ”elever i 

behov av särskilt stöd” kanske borde ändras till ”elever med rätt till särskilt stöd” för att 

betona elevens rättigheter till stöd. I den nya Skollagen 2010 (Utbildningsdepartementet, 

2010) står det att alla elever har rätt att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna 

förutsättningar och att elevernas olikheter är något som ska berika undervisningen och som 

ska vara en tillgång. Förhoppningsvis kommer inte barn med särskild begåvning och barn i 

behov av särskilt stöd att konkurera om resurser men tyvärr tror jag att det föreligger en stor 

risk. Vi måste hela tiden sträva efter att ge alla elever bästa möjliga undervisning och att hitta 

nya vägar till att ge eleverna den kunskap de har rätt till, för som det står i 

Salamancadeklaration (1997) har varje barn en utvecklingspotential vars gränser ingen 

känner. 

Förslag på fortsatt forskning 
Det vore intressant att under de kommande åren fortsätta att genomföra undersökningarna för 

att se om betygen förbättras om skolan får en ökning av resurser. Det skulle även vara 

intressant att se om den nya skollagen (Utbildningsdepartementet, 2010) skapar försämringar 

för elever i behov särskilt stöd till förmån för elever med särskild begåvning.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Datum:__________ Uppgiftslämnare:__________________________ 

Kategorier Antal 

Elev som lämnar jacka eller väska  

Elev som ska hämta material  

Elev som behöver hjälp med en uppgift  

Elev som behöver hjälp med flera uppgifter  

Elev som har lektion på annan plats men vill stanna  

Elev som kommer för att prata  

Elev som behöver läxhjälp  

Elev som letar efter en annan elev  

  

  

  

  

Lärare som vill ha pedagogiskt tips  

Lärare som vill ha hjälp  

Lärare som vill ha provvaktshjälp 
 

Lärare går in utan ärende 
 

Lärare som letar efter elev/elever 
 

Lärare som ska lämna material 
 

 
 

  

 
 

 
 



36 

 

Bilaga 2a Försättsblad till Bilaga 2 2009 
 

Hej! 

Jag, Kent Widerborn (lärare) ska skriva en magisteruppsats inom 

specialpedagogik via Uppsala Universitet och skulle behöva er hjälp! Uppsatsen 

handlar om hur enheten Hugin arbetar i förhållande till styrdokumenten. För att 

få lärare syn på verksamheterna så har jag konstruerat en enkät. Enkäten är 

anonym och helt frivillig att fylla i. 

Tack för hjälpen! 

Med vänlig hälsning 

  

Kent Widerborn 

kentmarcus@hotmail.com 

Tfn: 070-3789873 

  

mailto:kentmarcus@hotmail.com
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Bilaga 2b Försättsblad till Bilaga 2 2010 
 
Nummer:_____ 

 

Hej! 

 

Förra året genomförde jag en enkätundersökning på Hugin för att utvärdera 

verksamheten. Jag behöver även i år er hjälp för att utvärdera Hugins 

verksamhet under det senaste året. Resultatet av enkätsvaren kan ev. komma att 

ingå i den magisteruppsats som jag kommer att skriva i höst. Enkäten är anonym 

och helt frivillig att fylla i 

 

Tack för hjälpen! 

 

Med vänlig hälsning 

  

Kent Widerborn 

kentmarcus@hotmail.com 

070-3789873 
  

mailto:kentmarcus@hotmail.com
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Bilaga 2 

Det här uppfattar jag att Hugin gör på vår skola: 

 

  

 
Ja Nej 

1 Undervisar enskild elev. 

 

  

2 Undervisar elevgrupper. 

 

  

3 Gör individuella scheman för elever. 

 

  

4 Samarbetar med skolsköterskan. 

 

  

5 Samverkar med hemmet för att stötta eleven. 

 

  

6 Gör observationer av elev/elever. 

 

  

7 Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 

kontaktläraren. 

  

8 Samarbetar med skolkuratorn. 

 

  

9 Skriver pedagogiska utredningar av elever.  

 

  

10 Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 

kontaktlärare och arbetslaget. 

  

11 Kartlägger skolkulturen dvs. vilken grundläggande 

syn lärarna har på eleverna. 

  

12 Tar tillsammans med ledningen fram 

fortbildningsförslag. 

  

13 Organiserar och håller i studiecirklar. 

 

  

14 Driver utvecklingsarbete tillsammans med 

ledningen. 

  

15 Hittar i samarbete med arbetslag alternativa former 

för lärande. 

  

16 Gör observationer i grupp där lärare inte tycker det 

fungerar. 
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17 Stödjer lärare inför, vid eller efter 

utvecklingssamtal. 

  

18 Formulerar tillsammans med arbetslaget mål och tar 

fram verktyg för dokumentation. 

  

19 Samarbetar med kuratorn. 

 

  

20 Planerar förändringsarbete. 

 

  

21 Ger råd i pedagogiska frågor. 

 

  

22 Har pedagogisk handledning. 

 

  

23 Stödjer arbetslag med metoder och material. 

 

  

24 Leder samtalsgrupper med lärare. 

 

  

25 Tar tillsammans med arbetslaget fram metoder som 

leder till förbättring av miljö i skolan. 

  

26 Samarbetar med syokonsulenten. 

 

  

27 Har regelbundna möten med barn och 

ungdomspsykiatrin. 

  

28 Stärker elevens självkänsla. 

 

  

29 Känner till de flesta eleverna på skolan. 

 

  

30  

 

  

31  

 

  

32  

 

  

31  

 

  

32  
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Det här tycker jag att Hugin på vår skola ska göra: 
 

 

  

 
Ja Nej 

1 Undervisa enskild elev. 

 

  

2 Undervisa elevgrupper. 

 

  

3 Gör individuella scheman för elever. 

 

  

4 Samarbeta med skolsköterskan. 

 

  

5 Samverka med hemmen för att stötta eleven. 

 

  

6 Göra observationer på elev/elever. 

 

  

7 Upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 

kontaktläraren. 

  

8 Samarbeta med skolkuratorn. 

 

  

9 Skriva pedagogiska utredningar på elever. 

 

  

10 Upprätta åtgärdsprogram tillsammans med 

arbetslaget. 

  

11 Kartlägga skolkulturen dvs. vilken grundläggande 

syn lärarna har på eleverna. 

  

12 Tar tillsammans med ledningen fram 

fortbildningsförslag. 

  

13 Organisera och hålla i studiecirklar. 

 

  

14 Driva utvecklingsarbete tillsammans med ledningen  

 

  

15 Hitta alternativa former för lärande i samarbete med 

arbetslag. 

  

16 Göra observationer i grupper där lärare inte tycker 

det fungerar. 
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17 Stödja lärare inför, vid eller efter utvecklingssamtal. 

 

  

18 Formulera mål och ta fram verktyg för 

dokumentation tillsammans med arbetslaget. 

  

19 Samarbeta med kuratorn. 

 

  

20 Planera förändringsarbete. 

 

  

21 Ge råd i pedagogiska frågor. 

 

  

22 Ha pedagogisk handledning. 

 

  

23 Stödja arbetslag med metoder och material. 

 

  

24 Leder samtalsgrupper med lärare. 

 

  

25 Ta fram metoder som leder till förbättring av miljön 

i skolan tillsammans med arbetslaget.  

  

26 Samarbetar med syokonsulenten 

 

  

27 Ha regelbundna möten med barn och 

ungdomspsykiatrin.  

  

28 Stärka elevens självkänsla. 

 

  

29 Känna till de flesta eleverna på skolan. 

 

  

30  

 

  

31  

 

  

32  

 

  

31  

 

  

32  
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Bilaga 3 

Till arbetslagsledare år _____. 

 

Utdelade enkätnummer _____-_____ 

 

Jag behöver er hjälp för att utvärdera Hugins verksamhet 

under det senaste året. Resultatet av enkätsvaren kan ev. 

komma att ingå i den magisteruppsats som jag kommer att 

skriva i höst. Enkäten är anonym och helt frivillig att fylla i. 

Enkäterna postas till mig av respektive arbetslagsledare. 
 

Kan ni vara snälla att fylla i följande: 

 

Antal lärare i arbetslaget:_________ 

 

Antal lärare som fyllde i enkäten:_______ 

 

Antal lärare som var frånvarande:_______ 

 

Antal lärare som avstod att fylla i enkäten:_________ 

 

_______________________ 

Underskrift arbetslagsledare  

 

Tack för hjälpen! 
 
Med vänlig hälsning 

  

Kent Widerborn  
Kvarnängsgatan 39 

75420 Uppsala 

tfn: 070 3789873 
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Bilaga 4 
 

Intervjufrågor till Hugin: 

 

Hur skulle ni beskriva verksamhet på Hugin? 

 

Vilka försämringar har Hugin drabbats av under det senaste året? 

 

Vilka förbättringar av Hugins verksamhet har skett under det senaste året? 

 

Vad är era reflektioner utifrån samanställningen av observationerna som gjorts på Hugin? 

 

Vad är era reflektioner utifrån lärarnas svar på vad de anser att Hugin gör? 

 

Vad är era reflektioner utifrån lärarnas svar på vad de anser att Hugin ska göra? 

 


