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1 INLEDNING 
Det debatteras alltmer om vad rektors pedagogiska ledarskap innebär och hur det står till med elevresultat 

och måluppfyllelse i svenska skolor. På Almedalsveckan 2010 presenterade professor Alexandersson 

(2010) vid Linnéuniversitetet en forskningsöversikt om skolledares betydelse för elevresultat. De samman- 

fattande framgångsfaktorerna är, att rektorer ramar in och kommunicerar skolans budskap, leder 

skolutveckling genom att följa upp och utvärdera, betonar vikten av höga mål, skapar en konstruktiv anda 

kring elevers lärande och värnar om lärares undervisningstid. Även hur rektorer kommunicerar med 

lärarna, hur lärarrekrytering går till, hur management/ledarskap och administration sköts, hur skolledare 

använder resurserna och hur samspelet med omgivande samhälle fungerar är faktorer som påverkar 

skolors utveckling och framgång.  

    År 2010 granskade Skolinspektionen, hur rektorer leder skolors arbete mot en ökad måluppfyllelse. I 

undersökningen intervjuades 55 skolledare och 435 lärare från trettio av landets grundskolor.  I gransk- 

ningsrapporten framkommer bl.a. att rektorer ofta trivs mycket bra med sitt arbete, men att många av dem 

vill ha mer stöd av huvudmannen t.ex. inom administration och i form av samtal och coachning. Vidare är 

det få rektorer som tar del av och använder sig av skolans resultat, för att på så sätt följa upp 

undervisningen och återkoppla till lärarna, så att undervisningen kan förbättras. I rapporten framgår att ett 

sådant arbetssätt innebär ökade möjligheter för alla elever att nå de nationella målen, vilket behöver 

förbättras. Det framkommer också att mycket av rektorers arbetstid ägnas åt elevhälsa. Det sägs även att 

skolans arbetslag står för mer struktur än process och att rektorer inte riktigt kommer åt arbetslagsarbetet. 

Utvecklingsarbete, med inkluderande kompetensutvecklingsinsatser, är ofta kortsiktiga.  

    Oscarsson (2011) är nationell projektledare för PISA. Han menar att om Sverige ska få bättre resultat i 

internationella jämförelser, måste det satsas på de elever som har svårt att nå målen. Han ser ”det fria 

skolvalet, friskolorna, decentraliseringen och individualiseringen”(s.14), som bidragande orsaker till elevers 

försämrade resultat i de svenska skolorna.  

    Grundskolan i Essunga kommun är ett exempel på att det finns möjligheter för skolor att ta sig från låg 

ranking till toppresultat. För att åstadkomma detta har skolan bl.a. tagit del av aktuell forskning om 

förhållningssätt och arbete med elever i behov av särskilt stöd. De arbetar mer inkluderande, fokuserar på 

kunskap och håller tät dialog mellan hem och skola.  

    Skolutveckling, rektors ledarskap och det pedagogiska arbetet kopplat till elevers framgång har fångat 

mitt intresse under ca trettio års yrkeserfarenhet från skolan. Det är orsaken till att jag här vill undersöka 

rektors arbete med elevresultat och måluppfyllelse, speciellt vad gäller elever i behov av särskilt stöd, i 

grundskolans skolår 1-9. I studien söker jag svar på hur rektorerna arbetar med elevresultat och 

måluppfyllelse och hur de ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 

 



 
 

2 

2 BAKGRUND OCH TEORETISKA UTGÅNGS- 
PUNKTER 

I bakgrunden sägs något om rektorn som skolans pedagogiska ledare, målstyrning, läroplaner och 

nationella mål och elevers och vårdnadshavares rättigheter, med fokus på elever i behov av särskilt stöd. 

Därefter följer en redogörelse för studiens teoretiska utgångspunkter och perspektiv. 

 

2.1 REKTORN, SKOLANS PEDAGOGISKA LEDARE 

Enligt både Lpo 94 och Lgr 11 är rektorn skolans pedagogiska ledare och chef, med ansvar för all 

personal. I rektors övergripande ansvar ingår att se till, att hela verksamheten inriktas mot de nationella 

målen, att skolans resultat följs upp och utvärderas samt att verka för en högre måluppfyllelse och därmed 

nå bättre resultat.  Här följer ett citat från Lgr 11 som belyser detta. 

 
  2.8 REKTORS ANSVAR 
  Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektorn 
   det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot de nationella  
  målen. Rektorn ansvarar för att skolans resultat följs upp och utvärderas i förhållande  
  till de nationella målen och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat […]    
                  (Lgr 11 s. 15) 

2.2 MÅLSTYRNING 

I och med decentraliseringen i början av 1990-talet övergick skolans verksamhet till att vara resultatstyrd/ 

målstyrd istället för regelstyrd.  Enligt Svedberg (2003) innebär målstyrning att t.ex. stat och kommun an- 

ger vilka mål man ska arbeta mot. Skolan som politiskt styrd organisation ska enligt förordningen om 

kvalitetsredovisning varje år lämna ifrån sig en kvalitetsredovisning, som är en redogörelse över hur väl 

verksamheten lyckas. I SFS (Svensk Författningssamling) återfinns förordning (1997:702) om kvalitets- 

redovisning inom skolväsendet m.m. I förordningens senaste skrivning står: 

 

Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje kom- 
  munalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall årli- 
  gen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga 
  uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. Kommunens kvalitets- 
  redovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skolverksamhet som  
  kommunalt bedriven förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Kommuners  
  kvalitetsredovisningar för föregående kalenderår skall vara upprättade senast  
  den 1 maj.                                         
                   (SFS, 2008:945, 1 §) 
 
I kvalitetsredovisningarna ska bl.a. redovisas hur det går på de nationella proven i år 3, 6 och 9. De finns 

att tillgå på hemsidan SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem, och 

ska enligt förordningen vara lättillgängliga för alla. När skolors resultat blivit alltmer synliga för allmän- 

heten har rangordning, konkurrens och marknadsföring mellan skolor blivit alltmer påtaglig. 
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2.3 LÄROPLANER OCH NATIONELLA MÅL 

Läroplaner och kursplaner är exempel på olika dokument som styr skolans verksamhet.  Läroplanens 

nationella mål omfattar t.ex. kunskapsmål och sociala mål. Därutöver finns även andra mål, som kan vara 

formulerade för den enskilda kommunen eller den lokala skolan. I denna studie fokuseras på de mål som 

föreskrivs i läroplanen. Studien genomförs precis i övergången från Lpo-94 till implementeringen av Lgr 

11. Det innebär att frågeställningarna angående mål och elevresultat baseras på hur rektorer uppfattar 

detta arbete i denna brytningsperiod. Lgr 11 träder i kraft fr.o.m. höstterminsstarten 2011.  

 

2.4 ELEVERS OCH VÅRDNADSHAVARES RÄTTIGHETER 

Här redogörs för några av de rättigheter som föreskrivs i lagar och förordningar för elever generellt och 

för elever i behov av särskilt stöd. Fr.o.m. 1 juli 2011 träder den nya skollagen i kraft. Det innebär att de 

skrivningar jag hänvisar till nedan grundar sig på de lagar och förordningar som gäller under våren 2011. 

2.4.1 Utvecklingssamtal och åtgärdsprogram 
Elevers och vårdnadshavares rättigheter gällande information om hur det går för eleven och upprättande 

av åtgärdsprogram finns reglerat i grundskoleförordningen. 

 

  Läraren ska fortlöpande informera eleven och elevens vårdnadshavare om  
  elevens skolgång. Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens  
  vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling  
  och sociala utveckling bäst kan stödjas. Informationen vid utvecklingssamtalet  
  ska grunda sig på en utvärdering av elevens utveckling i relation till målen i  
  läroplanen och kursplanerna. Vid utvecklingssamtalet ska läraren i en skriftlig  
                          individuell utvecklingsplan: 
 
  1. ge omdömen om elevens kunskapsutveckling i relation till målen i varje  
       ämne som eleven får undervisning i, och  
  2. sammanfatta vilka insatser som behövs för att eleven ska nå målen och i övrigt  
      utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen och kursplanerna.  
 
                                                                        (grundskoleförordningen, 7 kap. 2 §) 
   

 I vissa fall ska utvecklingssamtalen resultera i ett åtgärdsprogram enligt 5 kap. 1 § grundskoleförord- 

ningen. Där står att rektor ansvarar för arbetet med elever i behov av särskilt stöd, att ärenden utreds och 

att åtgärdsprogram upprättas. I åtgärdsprogrammen ska framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, 

följas upp och utvärderas. 

 
2.4.2 Stödundervisning, specialpedagogiska insatser och anpassad studiegång 
Elever som inte når målen har enligt skollag och grundskoleförordning rätt till stödundervisning och 

specialpedagogiska insatser. I skollagen 1985 står:  

 
   Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.             

                              (skollagen, 1985:1100, 4 Kap. 1 §) 
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Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt i samarbete 
med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande  
människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till 
elever i behov av särskilt stöd.                                                     
                           (skollagen, 1985: 1100, 1 Kap. 2 §) 

                                                     

Utdrag från grundskoleförordningen 1994:1194. 

  En elev ska ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte  
  kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det  
  femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt [stöd]… 
                                                                                  
                            (grundskoleförordningen, 1994:1194, 5 Kap. 4 §) 
 
  Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser.  
  Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör […]  
 
                                                                                                         (grundskoleförordningen, 1994:1194, 5 Kap. 5 §) 

Exempel på stödinsatser för elever som kan bli aktuella och som rektor ansvarar för att besluta om och 

verkställa är, anpassad studiegång och studiehandledning på modersmålet. I en elevvårdskonferens kan det 

beslutas om en anpassad studiegång. 

  Om en elev inte kan få utbildning som i rimlig grad är anpassad efter  
  elevens situation och förutsättningar, får styrelsen efter att ha hört elev- 
  vårdskonferensen besluta om anpassad studiegång för eleven. Därvid får  
  avvikelser göras från timplanen. 
                      (grundskoleförordningen, 5 Kap. 10 §) 
 
Den elev som är i behov av studiehandledning på sitt eget modersmål har rätt att få det.  
  

En elev skall få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.  

                                             (grundskoleförordningen, 5 Kap. 2 §) 
 

Elever har rätt till en likvärdig utbildning, vilket enligt Lpo 94 och Lgr 11 innebär att undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov, (Lgr 11, s. 11). Syftet med stödundervisning, specialpedagogiska 

insatser, anpassad studiegång och studiehandledning på det egna modersmålet är att eleven ska få 

möjlighet att nå målen och klara av livet i, utanför och efter skolan. Den nya skollagen styrker och 

tydliggör rektors roll och ansvar för den pedagogiska verksamheten som inbegriper elever i behov av 

särskilt stöd. 
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2.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

De teoretiska utgångspunkterna finns i struktureringsteorin, en social teori om lärande, systemteorin och 

organisationskultur. Skolan ses som en social praktik där dess aktörer i interaktion och handling skapar 

mönster och struktur. Där råder ett dualistiskt förhållande mellan individ och organisation liksom mellan 

organisation och omgivande kontext. Utgångspunkten tas i antaganden som finns i Berger och Luckmann 

(1967) och Giddens (1984) struktureringsteori. Vidare ses skolan utifrån systemteoretiska antaganden, som 

bl.a. innebär att helheten, summan av dess delar, är större än delarna var för sig. Där då skolans rektor, 

pedagoger, arbetslag ingår med tillhörande interaktion och dynamik och är betydelsefulla komponenter för 

att elever ska lyckas. Då skolor och arbetslag kännetecknas av olika kulturer finns även Scheins (2004) 

teori om organisationskultur med. 

2.5.1 Skolan som struktur   
Berger och Luckmann (1967) menar att strukturer har sitt ursprung i sociala interaktioner, i möten Face to 

face, där även språket har sitt ursprung. I interaktion uppstår specifika handlingsmönster, typifieringar, och 

aktörerna spelar roller. Vad aktörer tänker och känner kan objektiveras, visa sig i resultaten av deras 

aktivitet. Genom språket kan de bemästra rumsliga, tidsliga och sociala dimensioner. Det råder ett 

dialektiskt förhållande mellan individen, hennes handlingar/produkt och den sociala världen. Varje 

institution är en objektiverad mänsklig aktivitet. ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en 

objektiv verklighet. Människan är en social produkt”(Berger och Luckmann, 1967 s. 78). Berger och 

Luckmann (1967) och Giddens (1984) beskriver strukturer utifrån samhälls- och individperspektiv, makro- 

och mikroperspektiv, och klargör att ett förhållande råder dem emellan. De menar att aktörers invanda 

handlingar genererar mönster och strukturer, som ger trygghet. Strukturer, samhällen och institutioner 

skapas och reproduceras, över tid och rum, time and space, och ses som produkter av individers 

aktiviteter. Socialisation tar alltid plats i en kontext med sociala strukturer och institutionerna är det 

objektiva uttrycket för mänskliga vanor. Om handlingsprocesserna skulle upphöra skulle samhället 

upphöra.  I Giddens (1984) struktureringsteori betraktas aktörer och strukturer inte som två oberoende 

fenomen, utan de representerar en dubbelhet, the duality of structure, som tillsammans bildar en helhet. 

Sociala system är organiserade som regelbundna sociala praktiker, med inneboende möjligheter och 

begränsningar, där det över tid löper som en följetong av möten och sammanträffanden, i vilka aktören 

agerar, reflekterar och positionerar sig. Enligt Giddens (1984) innefattar strukturer, regler och resurser. 

Regler gäller begränsningar eller sanktioner medan resurser är förknippade med makt. Allokativa resurser 

förmår att påverka den materiella omgivningen och auktorativa resurser förmår att styra människors 

handlande.  

 

Genom mina glasögon ser jag på skolans sociala praktik som en institution, där aktörer interagerar med 

varandra och utför handlingar som skapar strukturer, mönster och vanor. I den sociala praktiken har dess 

aktörer olika roller, ansvar och arbetsuppgifter, som t.ex. en rektor, en specialpedagog eller speciallärare 

och klasslärare. Skolans individer och skolans strukturer har ett dualistiskt förhållande till varandra och 
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tillsammans bildar de en helhet. Skolan är ingen isolerad ö, utan mellan skolan och dess kontext, samhället, 

existerar också ett dualistiskt förhållande. Skolan med dess aktörer kan inte agera efter eget tycke, utan har 

att följa styrdokument, lagar, förordningar, regler och föreskrifter av olika slag, annars kan de utsättas för 

sanktioner. Det kan t.ex. röra sig om att Skolinspektionen upptäcker att elever placerats i särskolan på för 

vaga grunder, att det saknas pedagogiska, sociala, psykologiska och medicinska utredningar. Då får 

huvudmannen förelägganden om att se över fattade beslut rörande dessa elever, för att rätta till eventuella 

felaktigheter. De resurser som skolan får sig tilldelat påverkar materiella förutsättningar och är också 

styrande för vad som kan göras. Det tyder på att praktiken rymmer möjligheter och begränsningar, som 

kan vara avgörande för elevers möjligheter att nå målen och utvecklas så mycket som möjligt, utifrån sina 

förmågor. 

2.5.2 Skolan ur ett systemteoretiskt perspektiv 
Enligt Arenfelt (2001) innebär systemteorin att varje cell, en människa, en organisation, ett företag, en 

arbetsprocess eller ett samhälle kan betraktas som system. Man utgår ifrån en avgränsad helhet och 

identifierar dess ingående delar. Han säger vidare att den klassiska systemteorin karaktäriseras av tre 

principer, helhet, organisation och interaktion. Inom den humanistiska psykologin sägs ofta att en helhet är 

större och mäktigare än summan av dess delar (Arenfelt, 2001, s. 80), vilket innebär att varje del var för sig inte 

har de förmågor, krafter och funktioner som de får tillsammans i en helhet.  Systemgrupper inom en 

organisation, som består av olika individer med varierade kompetenser, har egenskaper som den enskilde 

inte har. När individerna inom gruppen samverkar tillvaratas kompetenser från olika delar av systemet, 

som innebär att man utnyttjar helhetens kompetens. Inom systemgrupper har man en öppenhet för 

reflektion, kreativitet, dialog och kommunikation. Den andra principen handlar om organisation. Delarna i 

systemet organiserar sig och bildar en struktur. Helheten kan inte vidmakthållas om inte delarna är 

organiserade. Ju komplexare helhet, desto större behov av att organisationen anpassas och differentieras, 

här ingår att hålla den inre strukturen intakt. För att överleva måste en organisation anpassa sig till en 

kontext, vilket har att göra med systemteorins tredje princip, som handlar om dynamisk interaktion och 

dialektik. Det råder ständig interaktion och ett dialektiskt förhållande mellan systemets delar inom en 

organisation, liksom mellan systemet och den kontext den befinner sig i. Systemteorin fokuserar på rörelse, 

interaktion och dynamik, för att beskriva komplexa processer och mönster (Arenfelt, 2001, s. 84). Ur ett 

organisationsperspektiv är det vid gränsytan mellan system, organisation och kontext som kontakt sker 

och resultat skapas. Hur väl en organisation/ett system lyckas står i relation till dess förhållandet till 

kontexten. Framgångsrika ledare styr enligt Arenfelt (2001) processen genom att iscensätta en situation 

som går ut på att få medarbetarna att se något annat än sin vanliga verklighet.  

    Med ett systemteoretiskt tänkande betraktas skolan som ett socialt system, inom vilket relationer, 

samspel, kommunikationer och aktiviteter sker. Skolans system har sina egna roller, regler, gränser och 

struktur och förstås som en helhet, sammansatt av delar. Delarna hänger ihop, är beroende av varandra, 

samspelar och samverkar.  Rektor har ledaruppdraget att styra och leda hela skolans system med dess delar 



 
 

7 

och gränsytor genom processer, för att eleverna ska lyckas och nå målen och att allt sker i ett 

sammanhang.  

2.5.3 Organisationskultur 
Schein (2004) framför att kulturens särdrag är svåra att förändra. Den är ofta omedveten och omfattar 

djup som ger den stabilitet. Kulturen har en rad funktioner och omfattar ritualer, klimat, värden och 

beteenden som är sammanlänkade till en helhet. Organisationskulturer består av en grupp medlemmar 

som kämpar för att skapa mening. Kulturen är abstrakt och dynamisk och existerar i gruppens 

undermedvetna och påverkar beteenden. Schein (2004) betraktar en kultur som ett isberg, med tre nivåer. 

På den översta, synliga, nivån finns artefakterna t.ex. fysiska byggnader och inredning (fysiska artefakter), 

traditioner, ritualer, kommunikationsmönster (beteendemässiga artefakter) och jargong, smeknamn, 

historia och myter (verbala artefakter). Det som syns, hörs och känns, är lätt att observera, men svårtolkat, 

då det kan reflektera viktiga grundläggande antaganden. Nivån under omfattar organisationens normer och 

värden och den nedersta nivån representeras av grundläggande antaganden. Essensen av en kultur visar sig i 

dess mönster av delat för-givet-tagande (Schein, s. 36). Schein (2004) menar vidare att kulturen mani- 

festeras i observerbara artefakter och delade normer och värden och kommer att få den styrka som 

lärandet i gruppens historia har skapat.  

2.6 SPECIALPEDAGOGIK I SKOLAN 

Perspektiv och ideologiska skillnader kommer till uttryck i beslut rörande personella och organisatoriska 

lösningar för elever som har behov av särskilt stöd. Här redogörs för det traditionella och alternativa 

perspektivet även innebörden i begreppen integrering och inkludering tas upp. 

2.6.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Nilholm (2006) säger att specialpedagogiken brukar delas in i två grundläggande perspektiv, ett traditio- 

nellt perspektiv och ett alternativt perspektiv. 

  Ett perspektiv grundar sig på ett antal antaganden och omfattar specifika för- 
   klaringar, referensramar och frågor om skolproblem. Beroende på de antag-  
  anden vi gör kommer vi att se på problem i undervisningen på olika sätt.  
                       (Nilholm, 2006, s. 11) 
  
Ur ett traditionellt perspektiv (vilket fortfarande dominerar) är det eleven som är bärare av problem och 

svårigheter. Professionellt stöd relateras till diagnoser och svårigheter hos eleven och åtgärdsprogram upp- 

rättas. Här kategoriseras, sorteras elever med svårigheter och det skapas speciallösningar med segregerande 

undervisningsformer. Forskare benämner perspektivet som funktionalistiskt, individualistiskt, kompensa- 

toriskt, medicinskt - psykologiskt eller kategoriskt. Utgår man istället ifrån ett alternativt perspektiv, (vilket 

har ökat i betydelse) söks problemet i omgivningen och elevernas olikheter ses som en tillgång. Deras olik- 

heter utgör förutsättningar för skolans arbete. Här ges stöd till elever som är integrerade eller inkluderade. 

Den vanliga undervisningen i klassrummet ska nå alla. Skillnaden mellan klassrumsundervisning och 
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specialpedagogisk undervisning upphör. Eleverna är i svårigheter, som finns i hela undervisnings- 

situationen.  
    Huvudintresset inom systemteorin handlar enligt Svedberg (2003) om att undersöka relationer mellan 

delen och helheten, mellan individen och gruppen, mellan gruppen och organisationen etc. Ur ett 

systemteoretiskt perspektiv förläggs således inte elevers svårigheter i skolan till individen, utan till olika 

faktorer i elevens omgivning, vilket då också är utgångspunkten för besluten om vilka insatser som 

behövs. Eleven ses i första hand här vara i behov av särskilt stöd, jämfört med det kausala som innebär att 

det är en elev med särskilda behov. Bladini (2004) säger att benämningar förändras över tid och rum och 

att det är relaterat till hur man vill påverka människors föreställningar. Hon menar att man inom special- 

pedagogiken har övergått från formuleringen barn med behov av särskilt stöd till barn i behov av särskilt 

stöd, eftersom barns svårigheter ska ses i ett sammanhang och inte vara relaterat till barnets egenskaper.  

2.6.2 Integrering och inkludering 
Innebörden i begreppet integrering är enligt Dyal och Flynt (1996) en komplex och kontroversiell fråga, 

som kan skapa debatt. Särskilda undervisningsgrupper i skolan skapar risk för marginalisering. Detta har 

gjort att integreringsbegreppet har vidgats under senare år (Booth & Ainscow, 2002; Kugelmass & 

Ainscow, 2004; Johansson, Davis & Geijer 2007). Ainscows (2007) analys av vad det finns för forskning 

idag om klassrumspraktik, lärares utveckling, skolutveckling, ledarskap och systemförändring visar att 

betoningen på inclusive education numera är tydlig i många länder. Ainscow (2007) och Riddell (2007) är 

två författare som hänvisar till Salamancadeklarationens skrivning och menar att inkludering har 

accepterats som policy för EU och dess medlemsstater. I Salamancadeklarationen står om riktlinjer och 

nytänkande i specialpedagogiken. Där sägs bl.a. att verktygen integrering och delaktighet ska användas i 

kampen mot utslagning.    
Den grundläggande principen för den integrerade skolan är att alla 
alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende 
av eventuella svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade skolorna 
måste erkänna och tillgodose sina elevers olika behov och ha utrymme 
för både olika inlärnings metoder och inlärningstempon och därvid ge alla 
en kvalitativt bra undervisning genom lämpliga kursplaner, organisatoriska 
ramar, pedagogiska metoder, resursanvändning och samarbete med lokalsamhället. 
Stöd och tjänster skall tillhandahållas kontinuerligt och svara mot uppkomsten av  

  särskilda behov i varje enskild skola.            
                         (Salamancadeklarationen, 2006, s. 18) 

 
I Salamancadeklarationen (2006) ses inkludering som ett synsätt. Skolan skall vända sig till och möta alla 

elevers olika behov och alla elever ska ges lika möjligheter till lärande, kultur och kommunikation.     

    Mitt grundantagande är att det på varje skola existerar både olika ideologiska förhållningssätt och olika 

perspektiv på vilka åtgärder som är de bästa för elever som har behov av särskilt stöd. I enkätunder- 

sökningen är jag bl.a. nyfiken på om det går att finna något resultat som tyder på att det ett traditionellt 

eller alternativt perspektiv som dominerar och vad rektorerna uppfattar som eftersträvansvärt och 

framgångsrikt. I det arbetet kommer mitt förhållningssätt att vara tolkande utifrån tidigare bakgrund och 

förförståelse.  
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2.7 TIDIGARE FORSKNING 

Inledningsvis nämns om en internationell forskningsöversikt om rektorers betydelse för elevresultat. Det 

finns en hel del både internationell och nationell forskning om framgångsrika skolor och skolledarskap, 

men studier om just rektorers arbete med elevresultat som fokuserar på elever i behov av särskilt stöd har 

ännu inte studerats i någon större omfattning. Fotnoten får illustrera sökningar som gjorts vid två till- 

fällen1. I urvalet från tidigare forskning, som ses som relevant för denna studie, inleds med skol- 

effektivitetsforskning respektive skolutvecklingsforskning. Sedan följer en redogörelse av några studier om 

framgångsfaktorer för skolor. Detta följs av något från ledarskapsforskning och ledares systematiska 

kvalitetsarbete och avslutningsvis presenteras forskningsstudier om skolors arbete med elever i behov av 

särskilt stöd.  

 

2.7.1 Skoleffektivitetsforskning respektive skolutvecklingsforskning 
I en alldeles nyutkommen antologi diskuterar forskaren Scherp (2011) kring skoleffektivitetsforskning 

respektive skolutvecklingsforskning.  Han säger att det förstnämnda präglas av en behavioristisk teoribild- 

ning, som i praktiken visar sig i en top-down orientering, medan det senare utgår ifrån ett gestaltteoretisk 

och konstruktivistiskt tänkande med ett bottom-up perspektiv. Scherp (2011) menar att synen på kvalitet 

avgör på vilket sätt man utformar skolans resultatuppföljning. Inom skoleffektivitetsforskning betonas 

avgränsade och mätbara delar som utvecklingsområden, medan man inom skolutvecklings- forskningen 

riktar sin uppmärksamhet mot att förvekliga hela uppdraget. Han menar att det finns två olika idéer om 

hur man ska få en bättre kvalitet i skolan.  Den ena idén finns inom skoleffektivitetsforskningen och där 

handlar kvalitén om elevers prestationer på standardiserade prov, ökade krav med betoning på betyg, 

ordningsbetyg, ökad kontroll och mätningar, inspektioner, nationella mål och med- arbetare som utförare. 

Den andra idén hör hemma i skolutvecklingsforskningen och där har kvalitén i skolan att göra med att 

elevers kunskapsbildning ska ha varaktighet och påverka görandet och förståelsen för omvärlden, att 

elever har motivation och lust att lära, att det byggs förtroendefulla relationer och att det finns dialog och 

utvärdering som underlag för lärande, fördjupade lärprocesser, deltagarstyrning och medarbetare som 

medskapare (s. 117). Tre former av organisationers styrning tas upp av Perrow (1986):  

1. Kontroll av första ordningen innebär övervakning. 2. Kontroll av andra ordningen görs genom planer 

och rutiner.  3. Kontroll av tredje ordningen bygger på att man använder sig av medarbetares förståelse 

och föreställningar av en situation, för att fatta beslut och agera. Scherp (2011) betraktar skolans 

verksamhet som komplex och förordar en styrning och kontroll enligt tredje ordningen.  

 

                                                
1 Sökningar görs på svenska nyckelord (2011-02-23) på adress: http://scholar.google.se. 11200 träffar på sökorden framgångsrika 

skolor, 2760 träffar på sökordet skolledarskap, 111 träffar på sökorden rektorer och elevresultat och elever i behov av särskilt stöd. Upprepad 

sökning görs (2011-05-07) på adress: http://scholar.google.se. 11900 träffar på sökorden framgångsrika skolor, 3060 träffar på 

sökordet skolledarskap, 111 träffar på sökorden rektorer och elevresultat och elever i behov av särskilt stöd. Webbadresser från den senaste 

sökningen återfinns i uppsatsens Referenser. 
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2.7.2 Framgångsrika skolor 
Höög och Johansson (2009) ser rektors ledarskap, som centralt för en framgångsrik skola. Det är ett 

vinnande koncept att rektor genom styrning och ledning, formar en struktur och kultur, på skolan, som är 

stödjande för elevernas måluppfyllelse av både de sociala målen och kunskapsmålen. De menar att förut- 

sättningarna för skolans framgång finns i uppdrag och form (struktur) och i de idéer, förhållningssätt och 

tankar som karaktäriserar personal, elever och föräldrar (kultur). I deras projekt ingick 24 skolor och stu- 

dien bygger på intervjuer och enkäter som genomförts med rektorer, lärare, elever, skolchefer och politi- 

ker. De har även gjort observerande skolbesök och tagit del av officiella dokument. Resultaten visar på att 

skolor som når målen är bättre ledda och organiserade. Även Ahlström (2009) har kommit fram till att det 

finns ett synkroniserat samband mellan struktur, kultur, ledarskap och måluppfyllelsen av de sociala målen.  

Björkmans (2008) avhandling visar på att de framgångsrika skolorna är arbetslagsbaserade och att rektor 

och lärare samverkar inför förändringsprocesser. I de framgångsrika skolorna används kompetens-

utvecklingen på ett medvetet sätt, medan kompetensutveckling visar sig vara mer slumpmässig och 

individuell på mindre framgångsrika skolor.  Ärlestig (2008) menar att rektorer och lärare oftare 

kommunicerar om undervisning och lärande på framgångsrika skolor. Rektorerna på dessa skolor gör 

oftare klassrumsbesök och fungerar stödjande i det vardagliga arbetet. Törnsén (2009) analyserar rektorers 

ledarskap i relation till hur väl eleverna lyckas nå de sociala målen och kunskapsmålen. Här framkommer 

att lärare anser att rektorer som lyckas leda skolor framgångsrikt tar mer ansvar för sitt läroplansuppdrag. 

Förutsättningar som medverkar till rektorers framgång är enligt rektorerna, att rektor är kunnig och har 

lärarnas förtroende och att samspel och samarbete med lärarna fungerar. Rektorerna tar även upp att 

avlastande stöd från förvaltningsnivå är betydelsefullt. 

 
2.7.3 Ett distribuerat och ett samproducerat ledarskap 
En studie inom OECD, med titeln Improving School Leadership Policy and Practice har genomförts av Pont, 

Nusche och Moorman (2008). Syftet med studien var att ge beslutsfattare information och analyser, för att 

hjälpa dem att kunna formulera och implementera framtida policys för skolledarskap, så lärande och 

undervisning kan förbättras. Studien grundar sig på insamlade informationsrapporter, med en angiven 

ram, från 22 deltagande OECD-länder och ett litet antal fallstudier, som kan exemplifiera innovativa och 

nyskapande metoder inom skolledarskap. Pont et al (2008) har kommit fram till att om skolor ska lyckas 

behöver de ledarskap, management och administration. Decentraliseringen har medfört en utökad 

skolledarroll. Ansvarsområden och beslutsfattande som rör styrdokument, bedömning och utvärdering, 

resurshantering och kontakten med alltfler externa samarbetspartners har ökat. Dessa förändringar kräver 

ändrade skolledarskapsstrukturer som bör präglas av teamarbete, där definition av ansvar, begränsningar, 

befogenheter och ökad support finns och där fokus ligger på undervisningens kvalitet, strategiska resurser, 

ledarskap och samarbete med externa parters. School leadership har en vidare betydelse än principal leadership 

och spelar en nyckelroll i utvecklingen av klassrumspraktik, skolans policies och relationer till omvärlden. 

Ett distribuerat ledarskap förordas. Detta ledarskap handlar mer om en funktion än en roll. I en 

demokratisk anda med ömsesidigt ansvarstagande skapar deltagarna tillsammans förutsättningar för en 
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lärande organisation Arbetet pågår i en social praktik i interaktion med andra, där man i öppenhet och 

tillsammans svarar mot organisationens behov och möjligheter. Det görs utifrån varje specifik situation 

och i ett kontextuellt sammanhang.  Distribuerat ledarskap innebär inte bara att skolledaruppdraget under- 

lättas, utan även att nya ledare fostras. Ledarskap utförs genom människor, händelser och olika faktorer i 

organisationen. När ledarskapet ger hjälp, stöd och inspiration till lärarna inverkar det direkt på klassrums- 

praktiken, elevers lärande och resultat. Faktorer som, social och ekonomisk bakgrund, förmåga och 

attityder, organisation av undervisning, policys och praktik påverkar också elevresultat. Författarna fram- 

för också att skolledarskapet behöver få en ökad attraktionskraft, då många skolledare lämnar systemet 

inom de närmaste 5-10 åren. De flesta är över 50 år och ett stort antal är kvinnor. Utöver det som tidigare 

nämnts framför de att yrket behöver professionaliseras. Deras lärande ska ses som en oavbruten, livslång 

lärandeprocess kopplad till den egna praktiken med dess kontextuella och lokala faktorer. Summan av 

alltihop skulle kunna sammanfattas i att utökad skicklighet bland skolledare stärker praktik och resultat.  

    Slutsatser som dragits i Ludvigssons (2009) studie är att skolans ledarskap formas av skolledare och 

lärare tillsammans i det vardagliga arbetet, vilket är anledningen till att hennes avhandling bär titeln: 

Samproducerat ledarskap.  För att få en mer realistisk bild på skolledarskapet och dess förutsättningar måste 

det samproducerade ledarskap även sättas i relation till sociala, kulturella och politiska dimensioner, vilka 

har betydelse för hur ledarskapet utövas. 

2.7.4 Ledarskap och skolutveckling 
Scherp (2010) är en av de forskare som ägnat sig åt skolledarforskning i många år. ”Grundantagandet att 

det pedagogiska ledarskapet utgör en avgränsad arbetsuppgift som konkurrerar med andra ledaruppgifter” 

(s. 22), ifrågasätts av honom. Han menar att alla skolans vardagsproblem är det pedagogiska ledarskapet 

och att skolledare har möjlighet att utforma sitt ledarskap på olika sätt. Skolledares förståelse av 

skolutvecklingsprocessen kan betraktas ur två perspektiv, antingen som en problemlösningsprocess som 

bygger på inre motivation och drivkraft eller som en process som handlar om yttre hot och övervakning. 

Förändrad förståelse av eller lärdomar av hur uppdraget skall förverkligas är förutsättningar som krävs för 

att en varaktig skolutveckling skall ske. Scherp (2010) säger att den nya skollagen (2011) betonar att varje 

skolledare arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och att skolan vilar på vetenskaplig grund och 

beprövad erfarenhet. I sammanhanget presenterar han en triangelformad modell för skolutveckling och 

ledarskap.  
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Figur 2.1: Hans-Åke Scherps modell för skolutveckling och ledarskap (Scherp, 2010, s. 25), ligger till grund 

för denna skiss.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högst upp i modellen finns skolans vision och verksamhetsidé, helhetsidén, som är vägledande.  Längst 

ner till vänster, i basens ena hörn, finns arbetsorganisationen, som omfattar t.ex. schemaläggning, 

tjänstefördelning, resultatuppföljning och kvalitets säkring. I högra hörnet finns utvecklingsorganisationen, 

som står för skolans arbete med utveckling och långsiktigs lösningar. I arbetsorganisationen skapas 

förutsättningar för utvecklingsorganisationen och i utvecklingsorganisationen pågår ett lärande, som tas 

tillvara och ger återverkningar i arbetsorganisationen. Ledarskap i arbetsorganisationen handlar om att leda 

och organisera medarbetarnas görande och i utvecklingsorganisationen handlar om att med hjälp av 

läroplaner och utvecklingsplaner leda skolans gemensamma lärprocess om undervisning och lärande. 

Samspelet mellan arbetsorganisation och utvecklingsorganisation är av vikt, men frågor ska hanteras inom 

den organisationsdel där den hör hemma, för att undvika konflikter. Skolledare behöver ägna mer tid åt 

bl.a. att skaffa sig en fördjupad förståelse för det pedagogiska uppdraget, utforma skolans helhetsidé, leda 

och organisera lärandet, utvärdera och dokumentera, utmana gällande föreställningar, se till att begrepp 

som används överensstämmer med det som gäller och att gå från görande till lärandekultur (Scherp 2010).  
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2.8 FORSKNING OM ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 

Här följer några forskarstudier rörande kommuners och rektorers arbete med i elever i behov av särskilt 
stöd. 

2.8.1 Tendenser rörande inkludering och exkludering i skolan 
År 1996 och 2006 genomförde Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) två intervjustudier. Syftet 

med studierna var att undersöka hur rektorer ser på förutsättningarna för och organisationen och 

förverkligandet av specialundervisning och specialpedagogers uppdrag. Några av de resultat de kommer 

fram till är: Teamundervisning bland pedagoger har ökat kraftigt under tidsperioden 1996-2006. På skolor 

som inte tillämpar teamundervisning arbetar oftast många äldre och erfarna pedagoger, vilka också är de 

som hanterar olika situationer i undervisningen. Det kan tolkas som en anledning till att de inte anser sig 

ha behov av specialundervisning. En annan möjlig tolkning är att dessa lärare oftare har en större 

benägenhet till att ”uppmana till speciallärare”, för att slippa konfrontera eventuella problem som kan 

uppstå.  

    Segregerade grupper finns fortfarande, men är mer flexibla och tillfälliga. Dessa grupper är inte så 

vanligt förekommande på rektorernas egna skolor, utan elever blir tvungna att åka till annan skola eller 

kommun. Det fria skolvalet medverkar till segregerande effekter i samhället, särskilt i invandrartäta 

områden. Lärare har blivit allt mer positivt inställda till nationella prov, medan mediers hantering av 

skolors rangordning baserat på elevresultat kritiseras av huvudmän och skolpersonal. Utbildnings- och 

specialpedagogiska lösningar tyder på en inriktning som är alltmer integrerande.  

2.8.2 Elever i behov av särskilt stöd - kommunrapport 
Nilholm, Persson, Hjerm och Rasmusson (2007) har genomfört Kommuners arbete med elever i behov av särskilt 

stöd en enkätundersökning, där 262 av landets 290 kommuner besvarade en enkät. I kartläggningen framgår 

hur det övergripande mönstret i arbetet med elever i behov av särskilt stöd ser ut i kommunerna. 

Rapporten avslutas med fem sammanfattande implikationer:  
1.) Definitionen av elever i behov av särskilt stöd är problematisk i sig och skiljer sig åt mellan kommunerna. 

Vikten av att kommunerna tydliggör vad begreppet står för betonas, så de elever som är elever i behov av 

särskilt stöd upptäcks. 
2.) Allmänt sett får inte samtliga elever, i behov av särskilt stöd, det stöd de har rätt till. Stöd ges inte heller 

i tillräcklig omfattning. Detta behöver kommunerna åtgärda.   
3.) Det är ofta en hopblandning av perspektiv på elevers svårigheter, så ytterligare diskussioner om detta 

behövs.  
4.) Utfallet i empiriska undersökningar stämmer inte alltid överens med målsättningar om inflytande och 

demokrati, vilket tyder på att dessa frågor kan utvecklas.  
5.) Det verkar vara svårt att påverka verksamhetsnivån, så det kan finns anledning att utveckla arbetet 

genom uppföljning och utvärdering. 
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2.8.3 Lärares och personals perspektiv på arbetet med barn i behov av särskilt stöd  
I en surveystudie som gjordes mellan december 2008 och februari 2009 inom forskningsprojektet School of 

Health and Social Studies, Dalarna University, Sweden har Lindqvist (2010) undersökt hur lärare och personal i 

förskola och grundskola ser på och arbetar med barn/elever som har behov av särskilt stöd. Enkäten 

skickades ut till 1345 personer och svarsfrekvensen blev 73 %.  Resultatet visar att majoriteten menar att 

de får mycket bra eller ganska bra stöd av sitt pedagogiska arbetslag i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd. I vad mån skolledningen ger stöd i det arbetet skiljer sig från detta. Ett mycket bra stöd från 

skolledningen förekommer sällan i informanternas svar och de svarar oftare att stödet från skolledningen 

är mycket dåligt. De statliga och kommunala riktlinjerna för arbetet med elever i behov av särskilt stöd ses 

av många som ganska otydliga. Cirka 300 personer kan inte urskilja huruvida riktlinjerna är tydliga eller 

inte. Statens och kommunens uppföljningar och utvärderingar av barn i behov av särskilt stöd betraktas 

som ganska otydliga och mycket otydliga och många vet inte hur uppföljning och utvärdering görs. 70 % 

av informanterna svarar att de tror sig kunna påverka barns måluppfyllelse, samtidigt som 30 % svarar att 

de har ganska små eller mycket små möjligheter att hjälpa barnen att nå utbildningsmålen.  Om de barn 

som är i behov av stöd, och enligt lag har rätt till stöd får det svarar ungefär 62,7 % antingen, nej bara en 

del eller nej endast ett fåtal. Studiens analyser och diskussion är inspirerad av ett sociokulturellt perspektiv.  
    Lindqvist (2010) säger att studiens empiri är omfattande och går att använda till fortsatt och fördjupad 

forskning. Sedan tar hon upp att det växte fram ett intresse av att ta reda på hur skolledare ser på arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd. Särskilt med tanke på att de befinner sig i en maktposition, där de har 

möjlighet att leda och utforma arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Detta resulterar i en uppföljande 

studie som genomförs i maj 2009, då en webbenkät skickas ut till 45 skolledare.   

2.8.4 Pedagogiska ledares perspektiv på arbetet med barn i behov av särskilt stöd 
Lindqvist (2010) presenterar resultatet från den enkätundersökning som genomfördes bland de 45 

pedagogiska ledarna, i svenska för- och grundskolor. Svarsfrekvensen blev 100 %. Även denna undersök- 

ning utgår ifrån ett sociokulturellt perspektiv. Här väljer jag först och främst att ta med resultat från 

grundskolans informanter, då min studie har fokus på skolledares syn på arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd i skolår 1-9.  Förklaringar till varför elever är i behov av särskilt stöd kopplar rektorerna först 

och främst till att elever har individuella brister och att målen är för svåra. Därnäst följer i neråtgående 

grad, att skolan är dåligt anpassad, att det finns brister i hemmet, att det finns brister hos lärare och lägst 

antal svarar att klassen fungerar dåligt. Rangordningen bland grundskolans pedagogiska ledare av de fem 

faktorer som oftast klassas som mycket viktiga är:  
1. Lärarnas kompetens  
2. Tillgång till specialpedagogisk kompetens  
3. Elevers motivation  
4. Pedagogiska arbetslag  
5. Arbetsmetoder   
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Samtliga pedagogiska ledare klassar de fem faktorerna enligt följande:  
 

1. Lärarnas kompetens (95,6 %)  
2. Tillgång till specialpedagogisk kompetens, (93,3 %)  
3. Pedagogiska arbetslag (86,7 %)  
4. Arbetsmetoder (86,7 %) och  
5. Barns/elevers motivation (78,6 %)  

 

Grundskolans pedagogiska ledare rangordnar eftersträvansvärda lösningar, för elever i behov av särskilt stöd enligt 

följande:  
1. Eleven är inkluderad (tillhör) i sin reguljära klass/grupp och får stöd av speciallärare/SENCO2, 

Samordnare för specialundervisningsbehov (100 %)  
2. Extralärare i klassrummet (96,4 %)  
3. Särskild undervisning av speciallärare/SENCO viss del av veckan (85,7 %)  
4. Anpassning av klasstorlek, (74,1 %)  
5. Eleverna undervisas i mindre grupper mindre än 50 % av tiden (66,7 %)  
6. Assistent i klassrummet (48,1 %)  
7. Eleverna undervisas i specialgrupper mer än 50 % av tiden (34,6 %). 

 

De pedagogiska ledarna som grupp anser att elevers svårigheter i skolan grundar sig både på individuella 

brister. 75,6 % av hela gruppen anser att medicinsk diagnostisering inte bör vara av stor betydelse för att 

barns ska få särskild stödundervisningen i kommunen. Enligt Lindqvist (2010) finns en större öppenhet 

för andra perspektiv än det traditionella, där fokus riktas mot individuella briser, bland förskolans ledare. 

Ledarna förespråkar ofta inkluderande lösningar. Samtidigt blir dessa lösningar nära knutet till 

specialpedagoger. De anser att SENCO bör arbeta med handledning av personal, dokumentation och 

utvärdering. Ledare inom förskolan tycks lägga större vikt vid gruppen och pedagogens roll i relation till 

barn i behov av särskilt stöd än deras kollegor inom grundskolan.  
    Här slutar genomgången av tidigare forskning, om ideologiska föreställningar, om skoleffektivitet 

respektive skolutveckling, framgångsfaktorer för skolors arbete, något från ledarskapsforskningen och 

kortare summeringar från studier om elever i behov av särskilt stöd. Nästa kapitel tar upp studiens 

teoretiska utgångspunkter och forskarens förhållningssätt. 

 

 

 

                                                
2 SENCO = Special Educational Needs Coordinator, kan jämföras med en specialpedagog. 
 



 
 

16 

2.8.5 Rektorers arbete med reformer och skolans elevresultat 
Parallellt med den här undersökningen skriver Johansson (2011) en mastersuppsats vid KAU, Karlstads 

universitet. Det är en kvalitativ studie, med rubriken Rektorer och grundskolereformer - Vad rektorer riktar sin 

uppmärksamhet mot inom reformarbetet läsåret 2010/2011 och där den kvalitativa forskningsintervjun enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) används. Då rektorers arbete med reformer även har att göra med deras 

arbete med skolans elevresultat och elever i behov av särskilt stöd uppfattas det som relevant att ha med 

kopplingen till den undersökningen här.   I den studiens resultat framkommer bl.a. att rektorerna i reform- 

arbetet särskilt riktar sin uppmärksamhet mot Lgr 11 och den nya skollagen och att de i det arbetet, i ett 

kontextuellt sammanhang kopplat till lokala förutsättningar, historik och tradition handskas med en hel 

rad av verktyg. De använder: 

 

1. styrdokument och annat kunskapsstoff 

2. organisation 

3. planering  

4. grupper 

5. samarbete  

6. sitt eget ledarskap 

7. pedagoger  

8. kommunikation 

9. teknik och andra resurser  

10. dokumentation  

11. kunskap och utbildning 

 

De olika verktyg som de fem intervjuade grundskolerektorerna erfar, upplever och använder i 

reformarbetet lär också vara användbara i rektorers arbete med elevers måluppfyllelse.  

 

Under nästa rubrik presenteras denna studies syfte och forskningsfrågor. 
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3 SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Syftet med studien är att undersöka rektors arbete med elevresultat och måluppfyllelse, speciellt vad gäller 

elever i behov av särskilt stöd. För att uppnå syftet undersöks följande frågeställningar. 

 
  • Hur ser rektor, skolans pedagogiska ledare, på arbetet med  

      elevresultat och måluppfyllelse?  

 

  • Hur ser rektor på arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 
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4 METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Här beskrivs det kvantitativa metodvalet och enkätundersökningens upplägg och genomförande. Studiens 

urval och enkätkonstruktion introduceras. Även etiska överväganden samt databearbetning och analys 

presenteras. 

 

4.1 VAL AV METOD – KVANTITATIV METOD 

Detta är en explorativ studie, där explorativ data tolkas genom teori och tidigare forskning. Det är en 

utforskande undersökning, som här syftar till att få fram grundläggande kunskaper inom forsknings- 

frågornas område. Studiens forskningsfrågor skulle kunna vara utgångspunkten för antingen en 

kvantitativ, en kvalitativ eller en mixad metod, där jag har valt att göra en enkätundersökning, vilket är en 

kvantitativ metod och som i grunden är positivistisk. Anledningen till metodvalet är att jag parallellt med 

denna studie gör en kvalitativ studie på KAU i Karlstad och helt enkelt ville tillämpa två olika metoder.  

Enligt Molander (1988) och Hartman (2004) är positivism en vetenskapsfilosofi där man strävar efter 

objektivitet. Där grundar man sitt tänkande på faktakunskap som baseras på observationer/sinnes- 

erfarenheter. I positivistiska studier är det vanligt att man har en uttalad hypotetiskt - deduktiv ansats, där 

man utgår ifrån frågeställningar och hypoteser. Den etiska huvudregeln är där att följa vetenskapsidealet 

genom att använda sig av metodiskt tvivel och att intersubjektivt pröva påståenden och hypotesbildning, 

som är baserad på lärdom. Min bakgrund, egna erfarenheter från skolans verksamhet i egenskap av lärare 

och rektor och förförståelse för hela studiens innehåll och beröringspunkter innebär att jag inte kan lyckas 

att förhålla mig objektivt. I enkätkonstruktionen och i bearbetning och analys av empirin intar jag, som 

undersökare, ett tolkande förhållningssätt. Samtidigt finns en medvetenhet om att min egen förförståelse, 

som både kan vara till hinder och hjälp under arbetets gång behöver utmanas. Att göra en studie om 

rektorers arbete med elevresultat, med fokus på elever i behov av särskilt stöd ses som relevant av 

undersökaren och det uppfattas som betydelsefullt att få bidra med kunskap om rektors praktik i dessa 

tider då rektorers pedagogiska ledarskap och komplexitet ofta debatteras. 

 

4.2 STUDIENS PLANERING, INSAMLING OCH ANALYS AV DATA 

Hartman (2004) säger att en kvantitativ metod genomgår tre faser: planering, insamling och analys och att 

faserna omfattar olika moment. Metodteorin och det systematiska tillvägagångssättet ger forskaren rikt- 

linjer för forskningsprocessen. Planeringsfasen omfattas av att formulera en eller flera hypoteser och att 

utforma och planera själva undersökningen. I det arbetet ser forskaren till att det blir en vetenskaplig 

undersökning. I datainsamlingen måste man arbeta på det sätt som är planerat, så att tillförlitlighet, 

pålitlighet och giltighet kan påvisas. Analysfasen i en kvantitativ studie är ganska teknisk. Först beskrivs 

det insamlade materialet och det görs beräkningar. Sedan testar man hypoteserna gentemot detta. Denna 

studie är inte deduktiv eller hypotesprövande. Empiri har samlats in via enkäten och har därefter 

bearbetats analyserats och sammanställts i uppsatsens kapitel 5. Resultat. 
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I denna undersökning insamlas data via en webbenkät.  När studiens syfte och forskningsfrågor samt den 

kvantitativa metoden är bestämd påbörjas sökandet efter respondenter som kan tänka sig att besvara en 

webbenkät. Parallellt börjar jag att skriva på ett missiv till enkäten. Det slutgiltiga dokumentet återfinns 

som bilaga 1. Två månader ägnas sedan åt att konstruera enkätfrågor. Enkätkonstruktionen kräver mycket 

tankearbete. Den ska innehålla enkla frågeformuleringar, som ger svar på det jag ville veta, men samtidigt 

ska den inte innehålla för många frågor, så respondenterna tröttnar och inte orkar svara. Ejlertsson (2005) 

nämner att frågeantalet bör maximeras till fyrtio frågor. I detta arbete fungerar min handledare som 

bollplank. Jag besöker även ett par specialpedagoger för att resonera med dem kring frågornas relevants 

och om formuleringarna innehåller tvetydigheter, som skulle kunna leda till missförstånd. Därefter 

använder jag kommunens enkätverktyg EsMaker, för att konstruera själva webbenkäten. Under ca tre 

veckor arbetar jag från och till med webbenkäten. När enkäten är klar skickas den till min egen E-

postadress, för att på så sätt testas så att den fungerar. Därefter skickas den ut till respondenterna. Det är 

en stängd publikation som ligger ute under hela november månad år 2010.   

 

4.3 URVAL  

Urvalet är stratifierat, vilket innebär att individerna uppfyller vissa kriterier (Creswell, 2009). I 

planeringsfasen tänker sig undersökaren att rektorerna i denna studie ska representera olika kommuner i 

varierad storlek och finnas på ett rimligt geografiskt avstånd om undersökaren skulle vilja göra framtida 

intervjuer. Rektorerna ska ha ett pedagogiskt ansvar för delar av eller hela grundskolan, alltså skolår 1 - 

skolår 9. Det ska vara en så jämn fördelning som möjligt mellan kvinnor och män. De ska ha bekräftat att 

de avser att svara på enkäten innan den skickas till dem.  

    För att få tag i rektorer som motsvarar dessa kriterier tillämpas olika tillvägagångssätt. För det första 

kontaktas olika barn och utbildningsförvaltningar som delar med sig av kontaktuppgifter till olika rektorer 

som arbetar i kommunen. För det andra hämtas e-postadresser från skolors hemsidor. För det tredje 

tillfrågas om några rektorer kan tänka sig att fylla i en webbenkät om rektorers arbete med elevresultat, i 

samband med en av Skolverkets implementeringskonferenser under hösten 2010. Sökningen slutar när 41 

skolledare lämnat positivt besked på den givna förfrågan om att delta och när det visar sig att de ansvarar 

för skolår 1 - skolår 9 och representerar tio olika kommuner i Östergötland och Småland. Varje rektor har 

tillfrågats personligen muntligt eller via E-post om de kan tänka sig att fylla i webbenkäten innan den 

skickas ut. E-postadresserna läggs in som en mottagargrupp i EsMaker.  

    En tumregel enligt Trost (1994) är att ju större urval desto större sannolikhet för att det ska vara 

representativt för populationen. Utöver de kriterier som hitintill angetts för urvalet visar det sig i enkätens 

första tio frågor, i bakgrundsvariablerna, att 50 % av respondenterna är kvinnor och 50 % är män och det 

finns variationer i deras pedagogiska grundutbildningar, i antal år i nuvarande befattning och i hur deras 

ansvar och ansvarsområden ser ut.  
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4.4 KONSTRUKTION AV ENKÄTEN 

Webbenkäten konstrueras i webbenkätverktyget EsMaker3, se bilaga 2. I grundinställningarna görs den 

första kodningen av materialet, vilket underlättar i det kommande analysarbetet. I programmet anges att 

samtliga huvudfrågor och delfrågor är obligatoriska att besvara. Det innebär att om respondenterna full- 

följer enkäten och skickar iväg den uppstår inget internt bortfall. Jag använder två skalnivåer, nominalskala 

(kön) och ordinalskalor. Ordinalskalorna har fasta svarsalternativ. På frågorna 3, 4, 5, 6b, 10, 12, 13, 14, 

17, 21, 22, 24, 27, 28, 29 30 33b, 35 och 36, finns möjlighet att ange en kommentar, men detta är inte 

obligatoriskt, se bilaga 2.  Begreppsdefinitioner i enkäten är:  

1. De nationella målen i Lpo94 är utgångspunkten i denna undersökning. Med sociala mål avses mål 

områdena:  Normer och värden och Elevers ansvar och inflytande (Lpo94). Med kunskapsmål avses målområdet 

Kunskaper (Lpo 94) och kunskapsmål enligt kursplanerna för grundskolan.  

2. Elever i behov av särskilt stöd är elever som har svårigheter i skolarbetet.  

 

4.4.1 Studiens övergripande frågor och enkätens sex teman  

Studiens övergripande forskningsfrågor är: 

1. Hur ser rektor på arbetet med elevresultat och måluppfyllelse? 

2. Hur ser rektor på arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

Enkätens sex teman är: 

1. Bakgrund. Enkätfrågorna 1-10 svarar på rektorernas kön, ålder, utbildning, antal tjänstgörings-  

    år som rektor, antal år i nuvarande befattning och verksamhetsansvar. 

2. Skolans arbete med mål och resultat, enkätfråga 11-16.  

3. Elever i behov av särskilt stöd, enkätfråga 17-28.  

4. Organisation, enkätfråga 29-32.  

5. Kompetens, enkätfråga 35-36  

6. Uppföljningsmöjlighet, enkätfråga 37.  

 

4.4.2 Enkätens frågekonstruktioner 

Enkätfrågorna 11a-11u har skalan:  

Instämmer inte alls, Instämmer till viss del, Instämmer till stor del och Instämmer helt.  

Enkätfrågorna 13, 21, 27 och 29 har kodats med värde 1,2,3 och 4 och har skalan:  

Mycket ovanligt, Ganska ovanligt, Ganska vanligt, Mycket vanligt.  

Enkätfråga 14, har kodvärde 1,2,3,4 och 5 och skalan:  

Inte alls, I mycket liten utsträckning, I ganska liten utsträckning, I ganska stor utsträckning I mycket stor utsträckning.  

Enkätfrågorna 15 och 35 har kodvärde 1,2,3,4 och 5 och skalan: 

Inte alls, Mycket ovanligt, Ganska ovanligt, Ganska vanligt, Mycket vanligt.  

                                                
3 esMaker, Entergate AB, Köpmansgatan 8, 30242 Halmstad, e-post: info@entergate.se, webb: www.entergate.com 
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Enkätfrågorna 16, 23 och 36 har kodvärde 1,2,3 och 4 och skalan:  

I mycket liten utsträckning, I ganska liten utsträckning, I ganska stor utsträckning I mycket stor utsträckning.  

Enkätfråga 17 har kodvärde 1,2,3,4 och 5 och skalan:  

Helt oviktigt, Ganska oviktigt, Ganska viktigt, Mycket viktigt, Känner inte till dokumentets innehåll. 

Enkätfråga 24 har kodvärde 1,2,3,4 och 5 och skalan:  

Mycket ovanligt, Ganska ovanligt, Ganska vanligt, Mycket vanlig, Ingen uppfattning.  

Enkätfråga 28 har kodvärde 1,2,3,4 och 5 och skalan:  

Ingen prioritet, Mycket låg prioritet, Ganska låg prioritet, Ganska hög prioritet, Mycket hög prioritet.  

Enkätfråga 30 har kodvärde 1,2,3,4 och 5 och skalan:  

Inte alls eftersträvansvärt, Lite eftersträvansvärt, Ganska eftersträvansvärt, Mycket eftersträvansvärt, Ingen uppfattning.  

På enkätfrågorna 1-9 och 34 kan respondenterna endast välja ett alternativ 

På enkätfrågorna 10, 12 och 37 kan respondenten välja från ett till samtliga alternativ. 

På enkätfrågorna 18, 19, 20 och 33b fyller respondenten i egna siffror. 

På enkätfrågorna 22, 25, 31a, 31b, 32, 33a kan respondenten endast välja ett alternativ.  

Enkätfråga 26 är en rangordningsfråga. 

4.4.3 Enkätfrågornas koppling till syfte och forskningsfrågor  
 
Kopplingen mellan forskningsfrågor och enkätfrågor är enligt följande:  

• Hur ser rektor, skolans pedagogiska ledare, på arbetet med elevresultat och måluppfyllelse? 

  - Vad har rektor för uppfattning om arbetet med de nationella målen och elevresultat? 

    Enkätfrågorna: 11 a, b, n, o, p, r, t och u samt 16 a-16l. 

  - Hur går arbetet med elevresultat och måluppfyllelse till? 

   Enkätfrågorna: 11 c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, q, s samt 12, 13a-f, 14 och 15. 

 • Hur ser rektor på arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

  - Hur stor andel av eleverna är i behov av särskilt stöd?   

    Enkätfrågorna:18, 19 och 20. 

  - Inom vilka målområden/ämnen är det vanligast att elever är i behov av särskilt stöd?  

    Enkätfrågorna 24, 25 och 26. 

  - Vad styr och inverkar på arbetet med elever i behov av särskilt stöd?   

    Enkätfrågorna: 17, 22, 23 a- 23 e.  

 - Hur ser skolans arbete ut (insatser och lösningar) med/för elever i behov av särskilt stöd? 

    Enkätfrågorna: 21, 27, 29, 31a, 31 b, 32, 33a, 33b och 34. 

 - Hur uppfattar rektor att ett framgångsrikt arbete med elever i behov av särskilt stöd ser ut?  

   Enkätfrågorna: 28 och 30. 

  - Hur ser rektor på specialpedagogisk kompetens? 

    Enkätfrågorna: 35 och 36. 
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4.5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Under hela arbetet följs Vetenskapsrådets rekommendationer för forskningsetiska principer, (1990), 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  Information om enkät- 

undersökningen och därtill samtycke till att delta inhämtades personligen från respektive rektor, via e-brev, 

innan enkäten skickas ut individuellt via EsMaker till var och en av dem. I missivet, se bilaga 1, framgår 

klart sådant som rör Konfidentialitet och Nyttjandekrav. I arbetet med datamaterialet har riktmärket varit att 

leva upp till det som utlovats, t.ex. genom att plocka bort namn och hantera empirin på ett aktsamt sätt. 

Rent konkret handlar det om att materialet hanterats på en lösenordsskyddad dator. Personligt lösenord 

behövdes även för att komma ut på Internet och för att ta sig in i webbverktyget EsMaker. 

 

4.6 DATAANALYS OCH BEARBETNING 
Här följer en beskrivning av analys och databearbetning. 

 

4.6.1 Analys av data 
När webbenkättiden gått startar analysfasen. Jag öppnar EsMaker och tar del av enkätresultatet. Vid första 

anblicken ser jag att den totala svarsfrekvensen är 83 %, 34/41 rektorer har besvarat enkäten. I mitten på 90-

talet skrev Trost (1994) att en förväntad svarsfrekvens på enkäter låg på mellan 50 % - 75 %. I dagens läge 

med mycket enkäter som ska besvaras betraktar jag denna svarsfrekvens som mycket god. Sedan väljer jag 

att skapa en analysrapport i programmet. Resultaten redovisas i frekvenstabeller och stapeldiagram. Med 

Rudbergs (1993) statistikundervisning som utgångspunkt kan jag i mitt datamaterial ta del av: Typvärde (T) 

– det vanligast förekommande variabelvärdet Medelvärde (M), Medianvärde (Md) – det centralmått som delar 

en grupp av data i två lika stora delar, Variationsbredd (Range, R). Det visar sig att 17/34 respondenter är 

män och 17/34 är kvinnor, 50 % svar från respektive kön. Totalt externt bortfall är 7/41 rektorer, fyra 

kvinnor och tre män, totalt 17 %. Av dessa har tre rektorer meddelat förhinder. Det interna bortfallet är 0 % 

på huvudfrågor och delfrågor, vilket beror på att alla frågor är obligatoriska De som fullföljt enkäten och 

tryckt på ”skicka” måste ha besvarat allt, annars fungerar den inte. Under enkätens olika teman går jag 

igenom rådatan fråga för fråga, för att upptäcka systematiska och osystematiska fel som vid analyser i kan 

visa sig i extrema eller felaktiga värden. Inga frågor i enkäten har medvetet riktats negativt för att motverka 

slentrianmässiga svar av respondenterna. De frågor som respondenterna har haft möjlighet att fylla i egna 

kommentarer är grundade på frivillighet, så tomma svar där räknas inte som något bortfall, utan betraktas 

som kompletterande information från respondenten.  
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4.6.2 Bearbetning av data 
Svaren på enkätfrågorna 18, 19 och 20 sammanställs manuellt och finns i frekvenstabellerna 5.1, 5.2 och 

5.3. På fråga 26 har respondenterna haft till uppgift att fördela summan 10 på 4 av 12 alternativ. Dessa 

svar hanteras också manuellt och sammanställs i frekvenstabell 5.4. På fråga 33 b fyller rektorerna i antalet 

elever som är inskrivna i särskolan. Detta sammanställs, men används inte då siffrorna blir skeva p.g.a. att 

en del av rektorerna har ansvar för särskolor. Samtliga enkätkommentarer behandlas och sammanställs 

manuellt. Endast två kommentarer tas med se Kap 5, s. 30.  

    I hanterandet av alla figurer och tabeller har Backman (2009) varit till god hjälp. Wahlgrens (2008) tips 

om att använda t.ex. stapeldiagram, för att översiktligt visualisera ett resultat, har tillämpas, där det ses som 

lämpligt. En bra bild säger mer än tusen siffror, (Wahlgren, 2008, s. 18).  

 

Det följande resultatkapitlet inleds med en översikt av rektorernas bakgrund och därefter följer en 

redovisning av hur rektorerna ser på arbetet med elevresultat och måluppfyllelse och hur de ser på arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd, där tyngdpunkten ligger på det senare. 
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5 RESULTAT 

Enkätresultatet är omfattande och grundar sig på studiens forskningsfrågor: 1. Hur ser rektor på arbetet 

med elevresultat och måluppfyllelse? och 2. Hur ser rektor på arbetet med elever i behov av särskilt stöd?  
Det innebär att det både i kapitel 5 Resultat och kapitel 6 Diskussion görs ett urval. Först redovisas 

rektorernas bakgrund. Därefter presenteras resultat som ses om viktiga och intressanta och som rör 

rektorers generella arbete med elevresultat och sedan fokuseras på några olika aspekter rörande elever i 

behov av särskilt stöd och specialpedagogik. Figurer i kapitlet redovisas med fig. 5. 1, fig. 5.2 o.s.v. Övriga 

figurer finns i Bilaga 3. 

 

5.1 REKTORERNAS BAKGRUND 

Rektorernas åldersfördelning, utbildningar, erfarenheter och ansvarsområden ser ut enligt nedan. 

5.1.1 Åldersfördelning och utbildningar 

T-värdet för rektorernas ålder är 51-60 år, 59 %.  30/34 rektorer har gått rektorsutbildning eller annan 

skolledarutbildning. Den statliga rektorsutbildningen är vanligast. En av rektorerna har tagit en magister- 

examen i ledarskap för skolchefer. Samtliga rektorer har någon pedagogisk examen. Av svaren framgår 

följande fördelning: 7 rektorer är fritidspedagoger, 12 rektorer är grundskollärare eller mellanstadie- 

lärare, 3 är ämneslärare, 8 är förskollärare, 1 är förskollärare och grundskollärare, 1 har två års pedagogisk 

utbildning inom försvarsmakten och 2 har inte angett sin examen. 26 % har ytterligare någon universitets- 

utbildning. 79 % har ingen specialpedagogisk utbildning alls. 1/34 rektorer har speciallärarutbildning, 2/34 

har specialpedagogexamen, 6/34 har läst specialpedagogiska kurser. De anger siffror mellan 20hp - 90hp, 

där det inte går att avgöra om det är poäng i det gamla poängsystemet eller Bolognasystemet.  

5.1.2 Rektorserfarenheter och ansvarsområden 
Figur 5.1: Fråga 7. Hur många år har du varit                      Figur 5.2: Fråga 8. Hur många år har du haft 

    skolledare?                                nuvarande befattning? 

                  
 
 
   
 
 
   

     

 

 

De flesta rektorer har varit skolledare mellan 6-10 år eller mellan 11-20 år och en rektor har tjänstgjort 21 

år eller mer. Fem av dem har tjänstgjort mellan 2-5 år och två har haft uppdraget max ett år, fig. 5.1. Det 

torde tyda på att flertalet av de rektorer som besvarat enkäten har både kunskap och erfarenheter inom 
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rektorsuppdraget. 21 % har haft nuvarande befattning i ett år eller mindre. Det är vanligast att de haft sin 

nuvarande befattning mellan 2-5 år. 35 %, har haft sin befattning i 6 år eller mer, fig. 5.2.  

 
Figur 5.3: Fråga 10. Vilka verksamheter ansvarar du för?   

71 % av rektorerna har inte ansvar för mer än en enhet. 65 % an-            

svarar för grundskola, 60 % har ansvar för fritidsverksamhet och 38 % 

för förskola, fig. 5.3. Även om det finns de som har ansvar för 

förskola och fritids så har rektorerna fått instruktion i enkäten att de 

ska svara för vad som gäller grundskolan år 1- år 9. Bland 

kommentarerna framgår att 18 % av rektorerna också har ansvar för 

andra områden, öppen förskola, förberedelseverksamhet och moders- 

målsundervisning, pedagogisk omsorg och öppen fritidsverksamhet  

 
 
5.2 FORSKNINGSFRÅGORNAS RESULTAT 
 
Här redovisas några aspekter på hur rektorerna i studien ser på det generella arbetet med elevresultat.  
 
 
5.2.1 Hur rektor ser på arbetet med elevresultat och måluppfyllelse 
 
Rektorernas  upp fa t tn ing  om arbe t e t  med de  nat ione l la  målen  o ch  e l evr e su l ta t 
Enkätfråga 12. Vilka olika typer av målrelaterade resultat samlas in på skolan och analyseras av dig som 
rektor, lå 2010/2011? 
 
Figur 5.4 

Alla rektorer samlar inte in och analyserar resultat. Det är vanligast 

med insamling och analys av IUP och skriftliga omdömen, vilket 

görs av 79 %. Därnäst kommer nationella prov i år 3, som används 

av 76 %. Att siffrorna varierar och inte är på max rörande nationella 

prov kan bero på att det just nu håller på att ske förändringar 

gällande direktiven för när dessa prov ska genomföras. 73, 5 % 

använder sig av enkäter, vilket också är vanligt, fig. 5.4.  

 

 
 
Enkätfråga 11 c. Arbetet med elevresultat ingår som en naturlig del i vårt kvalitetsredovisningsarbete.  
 
Figur 5.5   

 

97 % av rektorerna instämmer till stor del eller instämmer helt i att det 

finns en tydlig koppling mellan skolans arbete med elevresultat och 

kvalitetsredovisningsarbetet, fig. 5.5.   
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Figur 5.6: Fråga 11 k. Ansvarsfördelningen   Figur 5.7: Fråga 11 l. Ledningsansvaret för 

mellan rektor, kommun och lärare för upp-   uppföljning av elevresultat är tydligt på   
följning av elevresultat är tydligt.     skolan.  

 
 

 

 

 

 

 

I enkätsvaren visar det sig att ansvarsfördelning mellan kommun, rektor och lärare och ledningsansvar på 

skolan för uppföljning av elevresultaten inte är tydligt, fig.5.6 och fig. 5.7. 

     
Figur 5.8: Fråga 11 t. Skolans arbete med  Figur 5.9: Fråga 16 f. Elevresultatens inverkan 
elevresultat går att effektivisera.     på skolans utvecklings och förändringsarbete, 
                             M=3,18 och Md=3.      

 
 
 
   
 
  
  
  
 
 

 
 
 
Figur 5.10: Fråga 16 g. Elevresultatens  
inverkan på samarbetet inom skolan, 
             M=3,12 och Md=3. 
 

88 % av rektorerna instämmer till stor del eller instämmer helt i att 

skolans arbete med elevresultat går att effektivisera, fig. 5.8. Detta 

bekräftar vad andra studier visar, att arbetet med elevresultat måste 

förbättras, så brister i detta inte orsakar att elever inte når målen. 88 % 

av rektorerna bedömer att elevresultaten i största mån inverka på 

skolans utvecklings- och förändringsarbete, M (Medelvärde)=3,18, Md 

(Medianvärde)=3, fig. 5.9. Därnäst menar de att det inverkar på skolans   

     samarbete, M=3,12, Md=3, fig. 5.10. 

 

 

94 % av rektorerna instämmer i stort eller helt i att de sociala målen är en förutsättning för att kunskaps- 

målen ska nås, fig. 1. 91 % instämmer helt eller till viss del i att de har möjlighet att påverka eleverna att nå 

kunskapsmålen. 76 % instämmer helt eller till viss del i att de har möjlighet att påverka eleverna att nå 

sociala målen, fig. 2 och fig. 3. 



 
 

27 

88 % av rektorerna instämmer till stor del eller helt i att skolan arbetar efter fastlagda rutiner med 

elevresultaten, fig. 5.11. 100 % av rektorerna instämmer till stor del eller helt i att de kontinuerligt följer 

upp elever i behov av särskilt stöd, fig. 5.12. 

 

Figur 5.11: Fråga 11 d. Skolan arbetar efter fast-    Figur 5.12: Fråga 11 q Jag rektor följer 
lagda rutiner med uppföljning av elevresultaten.    kontinuerligt upp elever i behov av särskilt stöd. 

                                
 
   
 

   

 

 

 

 

Rektorernas inställning till ifall de nya skolreformerna kommer att medverka till högre måluppfyllelse 

varierar. 3 % instämmer inte alls, 12 % instämmer till viss del, 53 % instämmer till stor del och 32 % 

instämmer helt, figur 5.13. Även om 85 % instämmer till stor del eller helt så verkar inte alla vara 

övertygade om att reformerna kommer att medverka till högre måluppfyllelse.  

 

 
Figur 5.13: Fråga 11 u. De nya skolreformerna kommer att medverka till högre måluppfyllelse… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analys av elevresultat som leder till insatser på kommunnivå förekommer, men är inte vanligt, 18 % 

menar att det är mycket eller ganska vanligt. 85 % bedömer att det är ganska vanligt och mycket vanligt 

med insatser på skolnivå. 94 % anser att insatser på klass och gruppnivå är ganska vanligt eller mycket 

vanligt och 97 % bedömer att insatser på individnivå är ganska eller mycket vanligt, fig. 4 - fig. 7.  
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5.2.2  Hur rektor ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
Här redovisas några aspekter på hur rektorerna i studien ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
 

Andel  av  e l ev erna som är  i  behov  av  särski l t  s töd      
Nedanstående frekvenstabeller, tabell 5.1, 5,2 och 5.3, grundar sig på svaren på enkätfrågorna 18-20.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Tabell: 5.1             Tabell: 5.2                                            Tabell: 5.3 

I genomsnitt är 18 % av eleverna i behov av särskilt stöd och i snitt får 16 % särskilt stöd. R (Range = 

Variationsbredd) = 39 %. I genomsnitt har 13 % av dessa elever åtgärdsprogram, R = 60 % Den mest 

vanligast förekommande procentsatsen för frågorna 18 - 20 är 10 %. 

 

Anledningar  t i l l  b ehov  av  särski l t  s töd      

Bland enkätens svarsalternativ på fråga 24: Hur vanligt förkommande är följande anledningar till att elever 

är i behov av särskilt stöd? visar det sig att rektorerna bedömer att den vanligaste anledningen är att de har 

individuella brister och därnäst att målen är för svåra, vilket möjligen står för ett traditionellt perspektiv, 

fig. 5.14 och fig. 5.15, övriga resultat. Hur rektorerna ser på andra anledningar se bilaga 3 fig. 8 – fig. 14.  

 
Figur 5.14: … individuella brister   Figur 5.15: Målen i skolan är för svåra   
            M=3,06 och Md=3    för dessa elever.      M=2,94 och Md=3 

  
 
 
                    
 
 
 

 

 

 

18. Andel av eleverna 
i % som har behov av 

särskilt stöd? 

Svars- 
frekvens 

6 1/34 

10 8/34 

8-10 1/34 

12 1/34 

15 6/34 

18 1/34 

15-20 1/34 

20 7/34 

23 1/34 

25 1/34 

30 4/34 

45 1/34 

Kan ej svara 1/34 

Svarsfrekvens 34/34 

M=17,6 %  ∼  18 % 

19. Andel av eleverna i 
% som får särskilt 

stöd? 

Svars- 
frekvens 

6 1/34 

8 3/34 

10 9/34 

12 2/34 

15 6/34 

12-15 1/34 

17 1/34 

20 6/34 

23 1/34 

30 2/34 

45 1/34 

Kan ej svara 1/34 

Svarsfrekvens 34/34 

M=15,5%  ∼  16 % 

20. Andel av 
eleverna i % som har 

åtgärdsprogram. 

Svars- 
frekvens 

5 1/34 
6 1/34 
8 1/34 
10 11/34 

10-12 1/34 
13 1/34 
15 7/34 
17 1/34 

10-20 1/34 
20 3/34 
23 1/34 
25 1/34 
30 2/34 
65 1/34 

Kan ej svara 1/34 
Svarsfrekvens 34/34 
M=12,9%  ∼  13 % 
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Inom dessa  målområden/ämnen är  de t  van l i gas t  a t t  e l ev er  är  i  behov  av  särski l t  s töd  

 

Kunskapsmål eller/och sociala mål? 

Rektorerna uppfattar att det är vanligast med kunskapsmål i åtgärdsprogram. Ingen anger de sociala målen 

som vanligast, medan 26 % av menar att det är lika vanligt med båda delarna, fig. 5.16.   

 
Figur 5.16: Fråga 25. Vilka mål är vanligast att elever med ÅP får stödinsatser i för att nå? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammens (ÅP) förekomst i de olika skolämnena då enkäten fylls i: Det finns ÅP i svenska  

och matematik hos 100 % av de svarande rektorerna. Svenska är vanligast (M=3,44) och därefter kommer 

matematik (M=3,12). Därnäst kommer engelskan (M=2,07), som nämns av 79 % av rektorerna. Svenska 

som andraspråk (M=2, 00) tas upp av 41 % av rektorerna. Det är vanligare att elever har ÅP i SO-ämnen 

(M=1,64) än i NO-ämnen (M=1,33).  I SO har ingen valt siffra 2 resp. 4 för hur vanliga ÅP är och i NO 

har siffrorna 3 och 4 utelämnats helt. I respektive ämne, Hem- och konsumentkunskap, Modersmål och 

Teckenspråk för hörande har 3 % av rektorerna ÅP för elever. I de praktiskestetiska ämnena Bild, Musik 

och Slöjd förekommer inte ÅP och inte heller i Moderna språk och ämnet Teknik, se tabell 5.4. 

 
Tabell 5.4: Fråga 26. I vilka ämnen är det vanligast att elever  
med åtgärdsprogram får stödinsatser? 

Ämne Antal                                                     Svars 
frekvens 

Medel 

Bild 0                                                   0  
Engelska  1=4, 2=17, 3=6, 4=0                   27 2,07 
Hem & konsumentkunskap 1=0, 2=1, 3=0, 4=0                       1  
Idrott & hälsa 1=2, 2=0, 3=0, 4=1                                                              3  
Matematik 1=0, 2=6, 3=18, 4=10                  34 3,12 
Moderna språk 0                                                  0  
Modersmål 1=1, 2=0, 3=0, 4=0                                                              1  
Musik 0                                                   0  
NO-ämnen 1=4, 2=2, 3=0, 4=0                                                                     6 1,33 
SO-ämnen 1=9, 2=0, 3=2, 4=0                                          11 1,64 
Slöjd 0                                                    0  
Svenska som andraspråk 1=6, 2=4, 3=2, 4=2                      14 2,00 
Svenska 1=3, 2=2, 3=6, 4=23                    34 3,44 
Teckenspråk för hörande 1=1, 2=0, 3=0, 4=0                                                       1  
Teknik 0                                                   0  

 
Tabellförklaring; I kolumn ett anges skolämne, i kolumn två hur många av rektorerna som angett siffra 1, 
2, 3 och 4. De hade att fördela totalt summan 10. Siffra 4 = mest vanligt med stödinsatser i detta ämne, 
siffra 3 = näst mest vanligt med stödinsatser... osv. I tredje kolumnen anges svarsfrekvensen och i fjärde 
de högsta medelvärdena. 
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Vad som s tyr  o ch  inverkar  på arbe t e t  med e l ev er  i  behov  av  särski l t  s töd 
 
Styrdokument och policydokument 
Läroplaner och kursplaner (M=3,97 och Md=4) anses mycket viktiga. Därefter följer skollagen (M=3,79 och 

Md=4) och grundskoleförordningen (M=3,76 och Md=4). 26 % känner inte till Salamancadeklarationen. 

Det finns brister i kännedomen om olika styr- och policydokument, bilaga 3 fig. 15- fig. 19. 

 

Inflytande över det pedagogiska innehållet 
Specialpedagogen anses ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet för elever i behov av 

särskilt stöd. Därefter följer klassläraren tätt följt av eleven. Rektorns inflytande tas upp av 6 % av rekto- 

rerna. Ett par av kommentarerna understryker elevinflytandet, fig. 5.17.  

 

Fråga 22. Vilken kategori ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet för elever i behov av särskilt stöd?                                     

Figur 5.17:  
 
 
 Självfallet ska innehållet utgå från och i samverkan 
 med eleven. Det är ändock ansvarig lärare som 
 tillsammans med övriga instanser utformar      
                          programmet.                      (Enkätkommentar) 
                          
 
 Eleven måste vara med på tåget annars faller det. 
                                       (Enkätkommentar)                                         
 
 
 
 
 
 

Medicinsk diagnostisering 
Fråga 23 b. Det finns samband mellan medicinsk diagnostisering av elever i behov av särskilt stöd och de riktade 
insatser som enskilda elever får. 
 
Figur 5.18:   

I följande utsträckning håller rektorerna med om att det finns samband 

mellan elever som i behov av särskilt stöd och deras möjligheter att nå 

godkänd nivå och medicinsk diagnostisering.  T-värdet i ganska stor 

utsträckning anges av 56 %. Ytterligare 12 % svarar i mycket stor 

utsträckning, medan 26 % svarar i ganska liten utsträckning och 6 % i 

mycket liten utsträckning, fig. 5.18. 

  
Rektorers samarbete med olika professioner 
91 % av rektorerna svarar att det är mycket vanligt att de samarbetar med specialpedagog/speciallärare, 

klasslärare/ämneslärare kring elever i behov av särskilt stöd. 62 % att det är mycket vanligt med samarbete 

med skolhälsovård och 50 % att det är mycket vanligt med samarbete med skolpsykolog, se bilaga 3 fig. 20 

- fig. 23. 
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Hur sko lans  arbe t e  s e r  u t  ( insa t s e r  o ch  lö sn ingar)  med/för  e l ev er  i  behov  av  särski l t  s töd .    

   
De vanligaste insatserna i åtgärdsprogram 
De vanligaste insatserna som anges i åtgärdsprogram är: 1. Anpassade läromedel 2. Anpassning av arbets- 

former inom klassens ram 3. Datoranvändning och 4. Enskild och individuell färdighetsträning, fig. 5.19 -

fig. 5.22, övriga svar se bilaga 3 fig. 24-30. 

 
Figur 5.19: Anpassade läromedel.     Figur 5.20: Anpassning av arbetsformer…             
                 M=3,38 och Md=3.        inom klassens ram,  M=3,24 och Md=.3                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.21: Datoranvändning,                Figur 5.22: Enskild och individuell 
 IT-stöd. M=3,12 och Md=3.                   färdighetsträning. M=3 och Md=3.                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De vanligaste organisatoriska/personella lösningarna 
De vanligaste organisatoriska/personella lösningar för elever i behov av särskilt stöd är  

1. Eleven får enskild undervisning av specialpedagog/speciallärare viss tid av veckan (M=3,12 och Md=3)  

2. Eleven ingår i vanlig4 klass och handleds av specialpedagog (M=3,03 och Md=3) 

3. Extra lärarresurs i klassrummet (M=2,47 och Md=3) 

4. Elever undervisas i särskilda undervisningsgrupper mindre än 50 %. (M=2,32 och Md=2) 

5. Tillgång till assistent i klassrummet (M=1,94 och Md=2) 

6. Anpassning av klasstorlek (M=1,71 och Md=2) 

7. Anpassad studiegång (M=1,62 och Md=1) 

8. Integrering i grundsärskolegrupp (M=1,56 och Md=1) 

9. Elever undervisas i särskilda undervisningsgrupper mer än 50 %. (M=1,41 och Md=1) 

10. Undervisning utanför skolan (M=1,32 och Md=1)                                    (Se bilaga 3 fig. 31 - fig. 42.) 

                                                
4 Vanlig klass innebär den klass eller det skolår som eleven tillhör inom den reguljära undervisningen i den obligatoriska grund- 

skolan. 
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De mest eftersträvansvärda organisatoriska/personella lösningarna 

1. Elever ingår i vanlig klass och handleds av specialpedagog (M= 3,8 8och Md=4)  

2. Extra lärarresurs i klassrummet (M= 3,44 och Md=3,5) 

3. Elever undervisas i särskild undervisning av speciall./specialped. viss tid av veckan(M=3,26 och Md=3)  

4. Anpassning av klasstorlek (M=3,03 och Md=3) 

5. Integrering i grundsärskolegrupp (M=2,82 och Md=2) 

6. Elever undervisas i särskilda undervisningsgrupper mindre än 50 %. (M=2,38 och Md=2) 

7. Undervisning utanför skolan (M=2,29 och Md=2) 

8. Tillgång till assistent i klassrummet (M=2,12 och Md=2) 

9. Anpassad studiegång (M=1,94 och Md=2) 

10. Elever undervisas i särskilda undervisningsgrupper mer än 50 %. (M=1,59 och Md=1) 

                                                                                                                          (Se bilaga 3 fig. 43 - fig. 52) 

Särskilda undervisningsgrupper  
24 % av rektorerna svarar att det finns 1-2 särskilda undervisningsgrupper där elever, under läsåret 

2010/2011 ska tillbringa mer än 50 % av sin skoltid.  

 
Elever i särskolan 
47 % upplever att antalet inskrivna elever i särskolan har minskat, 9 % att antalet ökat och 44 % att antalet 

inskrivna elever ligger konstant, fig. 5.23. 38 % av rektorerna har elever inskrivna i särskolan och 62 % har 

inte det, fig. 5.24 

 
Fråga 34. Upplever du att antalet inskrivna    33a. Finns det elever som är inskrivna 
elever i särskolan har förändrats, inom    i särskolan på din skola/dina skolor? 
ditt område, under senare år?     Figur 5.24 
Figur 5.23 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hur rektorer  upp fa t tar  a t t  e t t  f ramgångsr ikt  arbe t e  med e l ev er  i  behov  av  särski l t  s töd  s e r  u t 
  
Följande faktorer i rankad ordning ses som viktiga för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska 

bli framgångsrikt. 

1. Tillgång till specialpedagogisk kompetens (M=4,82 och Md=5)  

2. Lärarkompetens (M=4,76 och Md=5)  

3. Anpassning av arbetsformer och arbetssätt (M=4,59 och Md=5) 

4. Elevens motivation (M= 4,53 och Md=5) 

5. Fungerande IT-lösningar (M=4,5 och Md=5)  
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6. Arbetslagens funktion (M=4,35 och Md=4) 

7. Anpassade läromedel (M=4,35 och Md=4) 

8. Elevernas kunskaper (M=3,91 och Md=4) 

9. Föräldrarnas attityder (M=3,94 och Md=4) 

10. Anpassning av den fysiska miljön (M=3,76 och Md=4) 

11. Enskild och individuell färdighetsträning (M=3,74 och Md=4) 

12. Stöd av expert (M=3,59 och Md=4) 

13. Förändring av gruppsammansättning (M=3,24 och Md=3)  

14. Placering av elev i liten grupp (M=3 och Md=3) 

15. Förstärkning av assistent och resursperson (M=2,88 och Md=3)                    (Se bilaga 3 fig. 53 - fig. 67) 

 
Hur rektorer  s e r  på spe c ia lpedagog i sk kompetens .    
 
De vanligaste kompetensbehoven hos pedagogerna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
Rektorerna anser att deras personal vanligen behöver ha kompetens inom följande områden, för att stödja 

elever i behov av särskilt stöd.  

1. Läs och skrivsvårigheter (M=3,41 och Md=3) 

2. Koncentrationssvårigheter (M=3,41och Md=3) 

3. ADHD (M=3,18 och Md=3)  

4. Generella inlärningssvårigheter (M=3,15 och Md=3)                                     (Se bilaga 3 fig. 68 - fig. 71) 

 

Kompetensen på skolan 
Fråga 36. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden angående kompetenser på din/dina skolor?  
   
Figur 5.25: Skolledning och pedagoger har tillsammans                         Figur 5.26: Jag/rektor har tillräckligt med  
tillräcklig kompetens för att analysera elevresultat        kompetens,  för att arbeta med special-   
                 M= 3,24 och Md=3             pedagogiska frågor… M= 2,88 och Md=3     

   
 
 
 
   
  
 

 

 

 

97 % av rektorerna bedömer att skolornas samlade kompetens är tillräcklig för att analysera elevresultat 

fig. 5.25. 76 % av dem bedömer sig ha tillräcklig kompetens inom specialpedagogiken i ganska stor 

utsträckning. 18 % anser att kompetensen är tillräcklig i ganska lien utsträckning, 76 % i ganska stor 

utsträckning och 6 % i mycket stor utsträckning, fig. 5.26. 
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5.3 SLUTSATSER 
 
1. Överlag ingår arbetet med elevresultat som en naturlig del i skolornas kvalitetsredovisningsarbete, men 

inte överallt. Det finns brister både gällande ansvarsfördelning mellan kommun, rektor och lärare och i 

ledningsansvar på skolorna för uppföljningsarbete. Majoriteten instämmer i att arbetet går att effektivisera. 

Elevresultaten inverkar på skolors utvecklings- och förändringsarbete och skolans eget samarbete.  

 
2. Rektorerna instämmer i stort eller helt i att de kontinuerligt följer upp elever i behov av särskilt stöd, 

men det är ingen garanti för att samtliga elever i behov av särskilt stöd får det. Det är fler elever som är i 

behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram än som erhåller det.  

 
3. Tillgången till specialpedagogisk kompetens och lärarkompetens prioriteras högt. Det är eftersträvans- 

värt att elever tillhör sin klass och handleds av specialpedagog och att ha extra lärarresurs i klassrummet. 

Samtidigt pekar flera resultat på att det är det traditionella perspektivet som gäller, att problematiken 

förläggs till individuella brister. Resultatet tyder på att det finns en öppenhet och en önskan mot mer 

integrerade lösningar. Det finns särskilda undervisningsgrupper och elever placerade i särskolan. 

 

I kapitel 6 Diskussion förs ett resonemang kopplat till tidigare forskning, studiens teori och valda delar av 

empirin. Avslutningsvis presenteras implikationer för praktiken.  
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6 DISKUSSION 
I studien ses rektorers arbete med elevresultat som en helhet där arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd ingår som en integrerad del. Det kan vara en anledning till att studien blev så omfångsrik, att det helt 

enkelt var svårt att separera och avgränsa denna del från helheten. I forskningsfrågorna har jag ändå 

uttryckt att huvudfokus ligger på elever i behov av särskilt stöd, vilket också visas genom att det har fått 

mest utrymme och fokus i resultatredovisningen. Här i diskussionen kommer mest uppmärksamhet att 

riktas mot några aspekter som uppfattas som viktiga och intressanta rörande arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring studiens giltighet och implikationer för praktiken. 

 

6.1 TIDIGARE FORSKNING, TEORI OCH STUDIENS EMPIRI  

Först en tillbakablick och nuläge och därefter följer denna studie kopplad till de teoretiska utgångs- 

punkterna och följs av ett resonemang kring kvalitetsarbete och ledarskap. Sedan kommer några jäm- 

förelser mellan denna studie och tidigare forskning och ett kortare resonemang om rektorer och 

specialpedagogik. 

 

6.1.1 Insatser för förbättrade elevresultat 
Dagens läge pekar på att det behövs olika insatser för att den svenska skolans elever ska lyckas bättre, då 

olika rapporter och utvärderingar pekar på att resultaten dalar. Vad är det då egentligen som behöver 

förändras, för att få till förbättrade elevresultat? Ledarskapets betydelse för högre måluppfyllelse i skolan 

lyfts fram av flera författare och i olika forskningsrapporter. Som läsare märker jag ändå att de fokuserar 

på olika aspekter av vad som behövs, för att nå förbättrade resultat. I Alexanderssons (2010) presentation 

av forskningsöversikten om rektorer och Skolverkets inspektionsrapport (2010) om rektors ledarskap 

framträder ett samband mellan undervisningen och elevresultat, som är kopplat till skolors förmåga att 

följa upp och utvärderas och rektorers återkoppling och stöd till lärarna. Oscarsson (2011) i sin tur menar 

att satsningen måste göras bland elever som har svårt att nå målen, för att skolors resultat ska bli bättre. 

Han uttrycker också att olika politiska beslut som t.ex. kommunaliseringen och marknadsföring och 

konkurrens mellan skolor är bidragande orsaker till att elevresultaten försämrats. Höög och Johansson 

(2009) poängterar ledarskapets styrning och ledning av skolans struktur och kultur, så att det i dem skapas 

förutsättningar för att eleverna ska nå både de sociala målen och kunskapsmålen och Björkman (2008) har 

kommit fram till att arbetslagsbaserade skolor är framgångsrika. Essunga kommuns grundskolor lär vara 

ett praktiskt exempel som visar på och skapar förhoppningar om att elevresultat kan förändras och gå från 

botten till toppen genom ett målmedvetet arbete, gemensam kraftsamling och ett öppet förhållningssätt. 

  
6.1.2. Denna studie, strukturalism, systemteori och organisationskultur  
Det finns mönster och vanor för rektorers och skolors arbete med elevresultat och som innefattar arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Det råder ett dualistiskt förhållande mellan organisationens aktörer 

och dess struktur (Giddens, 1984) och till följd av t.ex. samhällsutveckling och införandet av skolpolitiska 

reformer måste förändringar ske i detta dualistiska förhållande. För elever i behov av särskilt stöd krävs, 
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att en rektor är insatt i, kan agera och förhålla sig till de regler och resurser som gäller. I sammanhanget 

behöver också en rektor, tillsammans med sin personal, se möjligheter och kunna hantera begränsningar. 

Ur ett systemteoretiskt perspektiv förmår helheten mer än delarna (Arenfelt, 2001). Rektorer är beroende 

av den pedagogiska personalen. Även om de är ansvariga för att skolan ska styras och ledas mot högre 

måluppfyllelse klarar de inte detta utan pedagogerna. I empirin prioriterar rektorerna tillgången till 

specialpedagogisk kompetens och lärarkompetens högst, vilket också säger något om att medarbetare till- 

sammans förmår mer än vad de gör var för sig. Men det är viktigt att det finns en ändamålsenlig 

organisation och att den dynamiska interaktionen mellan medarbetarna fungerar, så alla behov som ryms 

inom skolans uppdrag kan tillgodoses. Skolan är vidare en organisation som har en kultur, eller flera 

kulturer inom sig.  När arbetet med elever i behov av särskilt stöd ses genom aspekter som framkommer i 

Scheins (2004) teori om kulturers särdrag och svårigheter att förändra, blir rektorsuppdraget ännu mer 

komplext. Vad har rektorn och pedagogerna för grundantaganden om hur arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd ska tillgå. Jag blir nyfiken på vilka ideologier och perspektiv som finns under ytan och om, 

och i så fall hur underliggande grundantaganden kan avspegla sig i praktiken och då särskilt med tanke på 

elever i behov av särskilt stöd? Detta skulle ju faktiskt kunna vara något att ägna en forskningsstudie åt. 

Utfallet vid mina sökningar på Internet med sökorden rektorer och elevresultat och elever i behov av särskilt 

stöd tolkar jag också som att det behövs mer forskning inom området, se Kap. 2.7, s. 9. 

 

6.1.3 Kvalitetsarbete och ledarskap 
Resultaten i denna studie bekräftar att uppföljning och utvärdering av elevresultat går att förbättra, 

eftersom inte alla rektorer i dagsläget samlar in och analyserar elevresultat. Dessutom framkommer det att 

ansvarsfördelning och ledningsansvar inte är tydligt överallt och majoriteten menar också arbetet går att 

effektivisera. Däremot säger 97 % att de instämmer till stor del eller helt i att arbetet med elevresultat ingår 

som en naturlig del i skolornas kvalitetsarbete. Det borde vara kopplat till att alla rektorer är ansvariga för 

att årligen presentera en kvalitetsredovisning av skolans verksamhet. Scherps (2010) triangelmodell som 

innefattar, en vägledande visions och verksamhetsidé för skolan, och en arbetsorganisation som samspelar 

med en utvecklingsorganisation, där det pågår ett lärande, skulle kunna vara en god modell att följa för 

landets pedagogiska ledare. Scherp (2010) tar även upp att skolledare behöver ägna mer tid bl.a. åt, att 

skaffa sig en fördjupad förståelse för det pedagogiska uppdraget. Detta bekräftas också i denna studie. Det 

finns skolledare som inte känner till skolans grundläggande styrdokument. Det distribuerade ledarskapet 

som rekommenderas av Pont et al (2008) och det samproducerade ledarskapet som Ludvigsson (2010) 

skriver om, i kombination med det systemteoretiska antagandet att en helhet är större och mäktigare än summan 

av dess delar (Arenfelt, 2001, s. 80) skulle kunna vara möjliga vägar att gå, för att utveckla skolors arbete 

med elevresultat och hitta framkomliga vägar för att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp de 

behöver. Genom att arbeta tillsammans på olika sätt, fördela och tydliggöra ansvar, roller och uppdrag 

skapas förutsättningar för att minska brister i uppföljning, utvärdering och återkoppling. Scherp (2011) tar 

upp de två ideologiska strömningarna inom forskningen, skoleffektivitet respektive skolutveckling. Jag 

antar att det vore önskvärt att ha en slags balans mellan dessa ideologier. Genom att både politiker och 
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pedagoger uppmärksammar och diskutera detta kan en större medvetenhet skapas, så inte lusten, den inre 

drivkraften och glädjen i skolutveckling dödas på grund av effektivitetstänkande, kontroll och över- 

vakning. 

    I en undersökning gjord av Skolverket (2003) framkommer att var femte elev som är i behov av stöd 

inte får det och av dem som får stöd är det bara 60 % som har ett upprättat åtgärdsprogram. Det har gått 

några år sedan dess, men fortfarande är det så att alla de elever som har behov av stöd och åtgärdsprogram 

(ÅP) och rätt till det enligt skollag (1985) och grundskoleförordning (1994) inte får det. Både denna studie 

och Nilholm et al (2007) verifierar detta. Anledningarna till att det ser ut som det gör kan vara många, men 

det är definitivt inget att försvara, utan istället något att rikta uppmärksamheten mot, för att förbättra. 

Oscarsson (2011) kanske har rätt i att, om det satsas på de elever som inte når målen skulle det medföra 

förbättrade elevresultat. I enkätresultatet råder en samstämmighet mellan att det är vanligast med ÅP i 

svenska och att personalen oftast behöver kompetens i att kunna stödja elever i läs- och skrivsvårigheter 

och sådant som brukar benämnas som koncentrationssvårigheter. ÅP är vanligast i svenska, näst vanligast 

i matematik och därnäst i engelska, vilket tyder på att vi fortfarande har en s.k. treämnesskola, där fokus 

riktas mot dessa tre ämnen.  Det traditionella perspektivet verkar dominera då många rektorer ser att 

elevers behov av särskilt stöd först och främst är relaterat till att dessa elever har individuella brister och 

att målen är för svåra. 

 

6.1.4 Resultat i studien jämförs med tidigare forskning 
Några intressanta jämförelser har gjorts mellan empirin i denna studie och Lindqvists (2010).  

 

Rektorerna i denna undersökning prioriterar följande faktorer för ett framgångsrikt arbete med elever i 

behov av särskilt stöd, i nämnd ordning:  

1. Tillgång till specialpedagogisk kompetens  

2. Lärares kompetens  

3. Anpassning av arbetsformer inom klassens ram  

4. Elevens motivation   

5. Fungerande IT-lösningar.  

     

I Lindqvist studie rangordnas fem faktorer något annorlunda bland grundskolans pedagogiska ledare:  
1. Lärares kompetens  
2. Tillgång till specialpedagogisk kompetens  
3. Elevers motivation  
4. Pedagogiska arbetslag   
5. Anpassning av arbetsmetoder.   
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I denna studie värderas alltså tillgång den specialpedagogisk kompetens något högre än lärares kompetens 

och i Lindqvists studie värderas elevers motivation och arbetslagen i högre grad. Men vi har inte haft exakt 

samma svarsalternativ, vilket kan ha inverkat på hur rektorerna har svarat.  
    I den här undersökningen visar det sig att de vanligaste lösningarna för elever i behov av särskilt stöd  
i turordning är:  

1. Eleven får enskild undervisning av specialpedagog/speciallärare viss tid i veckan.  
2. Eleven ingår i vanlig klass och handleds av specialpedagog/speciallärare.  
3. Extra lärarresurs i klassrummet.  

 

Eftersträvande lösningar hos rektorerna i denna studie är att:  
1. Eleven ingår i vanlig klass och handleds av specialpedagog/speciallärare.  
2. Extra lärarresurs i klassrummet.  
3. Elev får enskild undervisning av speciallärare/specialpedagog viss tid i veckan.  
4. Anpassning av klasstorlek  
5. Integrering i grundsärskolegrupper  
6. Elever undervisas i särskilda undervisningsgrupper mindre än 50 %.  
7. Undervisning utanför skolan  
8. Tillgång till assistent i klassrummet.  

 

Rektorerna vill ha en minskning av undervisning i särskilda undervisningsgrupper, i högre grad kunna 

anpassa klasstorlekar, ha extra lärarresurs i klassrummet. 47 % ser det som ganska eller mycket 

eftersträvansvärt att kunna integrera elever i särskolegrupper. 71 % bedömer att lösningen med assistenter 

i klassrummet är lite eller inte alls eftersträvansvärt. Resultatet tyder på ett öppnare synsätt mot mer 

integrerade lösningar, vilket också framkommer i Lindqvists studie.  

 

I Lindqvist (2010) rangordnar grundskolans pedagogiska ledare, eftersträvansvärda lösningar enligt följande:  
1. Eleven är inkluderad i sin reguljära klass/grupp och får stöd av speciallärare/SENCO5.  
2. Extra lärare i klassrummet  
3. Särskild undervisning av speciallärare/SENCO viss del av veckan  
4. Anpassning av klasstorlek  
5. Elever undervisas i mindre grupper mindre än 50 % av tiden  
6. Assistent i klassrummet  
7. Elever undervisas i specialgrupper mer än 50 % av tiden.  

                                                
5 SENCO = Special Educational Needs Coordinator, kan jämföras med en specialpedagog. 
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De pedagogiska ledarna som grupp anser att elevers svårigheter i skolan grundar sig på individuella brister. 

75,6 % av hela gruppen anser att medicins diagnostisering inte bör vara av stor betydelse för att barns ska 

få särskild stödundervisningen i kommunen. I denna studie bedömer däremot 68 % av rektorerna att det 

finnas samband i ganska stor utsträckning och mycket stor utsträckning mellan medicinska 

diagnostiseringar och de riktade insatserna. Enligt Lindqvist (2010) finns en större öppenhet för andra 

perspektiv än det traditionella, där fokus riktas mot individuella briser, bland förskolans ledare. Ledarna 

förespråkar ofta inkluderande lösningar. Samtidigt blir dessa lösningar nära knutet till specialpedagoger. 

De anser att SENCO bör arbeta med handledning av personal, dokumentation och utvärdering. Ledare 

inom förskolan tycks lägga större vikt vid gruppen och pedagogens roll i relation till barn i behov av 

särskilt stöd än deras kollegor inom grundskolan. 
     

Precis som i Heimdahl Mattson och Hansen Malmgren (2010) visar denna studie att det förekommer 

segregerade grupper, men rektorerna svarar på ett sätt som tyder på en större eftersträvan mot integrering 

av elever.  Att elever, som har behov av särskilt stöd, ingår i reguljär klass och handleds av specialpedagog 

är den organisatoriska och personella lösning som eftersträvas och har högst värde, M=3,88, Md=4. 

Frågan är vilka faktorer som hindrar de lösningar som förverkligas mot dem som eftersträvas. Finns det 

möjligheter och begränsningar i skolans organisation och verksamhet som är svårhanterliga och 

problematiska? Detta är ett område som skulle vara intressanta att göra fördjupande studier i.  

      

I den här studien pekar rektorernas svar på att det traditionella perspektivet dominerar, att problem 

förläggs till individuella brister, vilket även framkommer i Lindqvists (2010) studie. Nilholm et al (2007) tar 

upp att det sker en hopblandning av perspektiv på elevers svårigheter och att detta behöver diskuteras. Ur 

mitt perspektiv finns olika specialpedagogiska perspektiv och ideologiska tankegångar om vad som är mest 

gynnsamt för elever i behov av särskilt stöd ofta representerade i skolsammanhang, men inte alltid 

uttalade. När samarbetspartners i skolan (aktörer) möts runt ett elevärende, kan det möjligen skapa en 

konfliktsituation, då mötande personer har olika syn på diagnosers vara eller icke vara, var problemet ska 

förläggas, hur det ska definieras, vilka beslut som ska fattas och vilka åtgärder som ska vidtas. Även 

begrepp som integrering, inkludering, dyslexi etc., har olika innebörder och tolkas på olika sätt av olika 

individer. Vikten av att ett gemensamt språk utvecklas, så det går att resonera om och fatta olika beslut på 

samma definitionsbas är nödvändig. Begrepp och perspektiv inom det specialpedagogiska fältet behöver 

fortsatt bearbetning ute i kommunerna, vilket också framkommer i Nilholm et al (2007).  
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6.1.5 Rektorers syn på specialpedagogik     
Många rektorer har ingen specialpedagogisk utbildning. Det kanske är därför som de värderar tillgången 

till specialpedagogisk kompetens högst. Möjligen har rektorerna i Lindqvists studie mer specialpedagogisk 

kompetens själva. Vidare bedömer rektorerna i denna studie att den samlade kompetensen på skolan för 

att analysera elevresultat är förhållandevis god. Även om rektorn ansvarar för skolans resultat är han/hon 

beroende av medarbetarnas kompetens och yrkesskicklighet. Rektorerna är skolans pedagogiska ledare. De 

behöver kunskaper i specialpedagogiska frågor om t.ex. specialpedagogiska perspektiv, olika ideologiska 

strömningar och begreppsinnebörder, så de kan stå på vetenskaplig grund då de tillsammans med special- 

pedagoger och andra aktörer ska fatta beslut om de bästa lösningarna och insatserna för elever i behov av 

särskilt stöd. Pont et al (2008) sammanfattar sina rekommendationer för ett förbättrat skolledarskap 

genom att uttrycka att utökad skicklighet bland skolledare stärker praktik och resultat. Möjligen skulle en 

utökad skicklighet bland rektorer inom specialpedagogiken kunna medverka till förbättrade elevresultat. 

 

6.1.6 Rektorers verktyg     
Denna undersökning handlar mycket om rektorers arbete med elevresultat utifrån organisatoriska, 

personella och strukturella handhavanden rörande elever i behov av särskilt stöd. I Johansson (2011) 

beskriver rektorerna att de använder sig av olika verktyg i det reformarbete som pågår i grundskolan 

läsåret 2010/2011. Indirekt ses här reformarbetet ha att göra med elevresultat, åtminstone om man ser det 

som att reformerna syftar till att skolornas elevresultat ska förbättras. De verktyg rektorerna säger sig 

använda i reformarbetet är:  

1.) styrdokument och annat kunskapsstoff 2.) organisation 3.) planering 4.) grupper 5.) samarbete  

6.) sitt eget ledarskap 7.) pedagoger 8.) kommunikation 9.) teknik och andra resurser 10.) dokumentation 

och 11.) kunskap och utbildning.  

Denna uppsättning av verktyg lär inte vara unika för reformarbetet, utan antas vara sådana verktyg som 

rektorer använder sig av i det totala rektorsuppdraget och därmed även i det direkta arbetet med 

måluppfyllelse, elevresultat och elever i behov av särskilt stöd. 
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6.2 TIDIGARE FORSKNING OCH STUDIENS KUNSKAPSBIDRAG 

I studien bekräftas tidigare forskning när det gäller följande: Uppföljning och utvärdering av elevresultat 

går att förbättra. Alla elever som är i behov av särskilt stöd får inte det. Det traditionella perspektivet på 

elevers behov av särskilt stöd dominerar, men en öppenhet finns för mer integrerande lösningar, som är 

nära knutna till specialpedagogisk kompetens. Rektorer och pedagoger förmår mer tillsammans än var för 

sig. Studiens kunskapsbidrag:  

1. Uppföljningsarbete av elevresultat visar på brister gällande ansvarsfördelning, ledningsansvar och 

effektivitet. Det tyder på att det behövs diskussioner om hur organisatoriska strukturer ska utformas och 

implementeras för att ett systematiskt och uppföljande processarbete av elevresultaten ska utvecklas. 

2. Många av skolans pedagogiska ledare har ingen specialpedagogisk utbildning. De är ofta helt beroende 

av att ha tillgång till specialpedagogisk kompetens.  Rektorer behöver få ägna tid åt att skaffa sig en för- 

djupad förståelse för det övergripande pedagogiska uppdraget, där kunskap om perspektiv, ideologier och 

begrepp inom det specialpedagogiska området ingår. De är ansvariga för beslutsfattande rörande elever i 

behov av särskilt stöd, vilket talar för att rektorers skicklighet inom området behöver utökas.  

 

6.3 STUDIENS GILTIGHET 

Denna undersökning började med en för hög ambitionsnivå redan i enkätkonstruktionen, där högre 

lyhördhet borde ha funnits till att lyssna på handledarens rekommendationer om att se till att begränsa och 

avgränsa arbetet. Trots allt var det positivt att få in ett rikt datamaterial att utgå ifrån men det ställde till lite 

problem när jag skulle göra urval till resultatredovisning och diskussion. Jag har strävat efter att vara tydlig 

i mina antaganden och beskrivningar av den kvantitativa metodens upplägg och enkätkonstruktion, liksom 

resultatredovisningen. Medvetenhet finns hos undersökaren om att olika omständigheter kan ha inverkat 

på hur rektorer har svarat och vilket resultat jag fått. Skolans verksamhet är hela tiden i rörelse och 

förändras och det kan vara svårt för rektorerna att ha exakt koll på allt. Enkäten blev trots allt ganska lång 

och omfattande och det kan ha haft betydelse för hur pass noga man varit att svara på varje enskild fråga. 

Antalet respondenter är begränsat, 34 grundskolerektorer. Det externa bortfallet kan ha påverkat 

resultatet. Urvalet, för dem som svarat, visar på bredd och variation avseende rektorernas pedagogiska 

bakgrund, de representerar tio olika kommuner, hälften är kvinnor och hälften män, majoriteten har varit 

skolledare två år eller mera. Det skulle vara intressant att genomföra en likadan enkätundersökning bland 

fler rektorer, för att få jämförande resultat att grunda sina slutsatser på. Internt bortfall på frågor finns 

inte, eftersom frågorna är obligatoriska. Kommentarerna gav till viss del förtydliganden och mer 

information, vilket till viss del kan stärka studiens validitet. I huvudsak har jag utgått ifrån egen bak- 

grund, förförståelse och teoretiska förankring, alltifrån enkätkonstruktion till tolkning av empirin, vilket 

jag håller mig ödmjuk inför. Läsaren får ta del av min bild och tolkning. 
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6.4 IMPLIKATIONER FÖR PRAKTIKEN 

Då jag funnit att det finns brister i uppföljningsarbetet av elevresultat skulle jag vilja presentera och 

illustrera ett systematiskt och cykliskt arbetssätt för detta. Se figur 6:1 med tillhörande beskrivning.   

 

  

Figur 6.1: Kvalitetscykel för skolans arbete med alla elevers resultat och måluppfyllelse, Elsie Johansson. 

I grunden behöver skolan ha en tidscykel för det systematiska kvalitetsarbetet där det finns angivet när, 

hur ofta och vad som ska följas upp och utvärderas. Det kan vara terminsvis eller årligen för hela skolan, 

var sjätte vecka för elevhälsa etc. Vem som ansvarar för vad och hur arbetet ska tillgå behöver också vara 

tydligt definierat. Figuren kan illustrera uppföljningar och utvärderingar av olika slag som pågår parallellt 

på skolan. Här presenteras arbetsgången för en årlig kvalitetsredovisning från resultat till resultat utan 

några tidsangivelser. 

1.) Resultat: Dokumenterade elevresultat t.ex. nationella prov, skriftliga omdömen och enkäter samlas in. 

Om materialet matas in kontinuerligt i digital form, utifrån roller, ansvar och uppdrag är det lättillgängligt. 

2.) Analys: Rektor, specialpedagog, klasslärare arbetslag, analyserar materialet individuellt och/eller i 

mindre grupper.  

3.) Återkoppling: Rektor skapar tid/tider för återkoppling med pedagogerna och arbetslagen. Vid 

återkopplingen beslutas om vilka insatser som ska göras i arbetsorganisationen och utvecklings- 

organisationen (Scherp 2010). Sammantaget kan det gälla t.ex. schemaläggning, resursfördelning, sådant 

som rör den direkta undervisningen, lärmiljöer och professionsutveckling. Skriftlig dokumentation görs 

vid dessa träffar.  

4. Insatser: De beslutade insatserna verkställs. Sedan är det dags att samla in nya resultat för analys. I 

anslutning till det analysarbete och den återkoppling som följer nu görs uppföljning av tidigare beslut om 

insatser och så fortgår det systematiska och cykliska arbetet.  

Hela arbetet ska ses som en process där även elever och föräldrar/vårdnadshavare är med vid inplanerade 

tillfällen. Mellan de fyra fasta punkterna:  

1. Resultat  

2. Analys  

3. Återkoppling och  

4. Insatser  

… pågår möten och dialoger där rektorn ger stöd, hjälp och inspiration, men också där alla samverkar för 

att alla elever ska lyckas.  

2. Analys 
3. Återkoppling 

4. Insatser 
1. Resultat  
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BILAGOR             
 
MISSIV         Bilaga1
              
Rektorers arbete med elevresultat och elever i behov av särskilt stöd 
 
Syfte och innehåll 
Syftet med enkäten är att undersöka hur rektorer arbetar med elevresultat och måluppfyllelse, speciellt vad 

gäller barn i behov av särskilt stöd. I dagsläget finns inte mycket forskning inom området och därför är det 

viktigt att få fram mer kunskap. Studien görs inom ramen för min utbildning på mastersprogrammet i 

specialpedagogik vid Högskolan för lärande och kommunikation (HLK), i Jönköping. Enkäten skickas till 

ca 40 skolledare, med ansvar för grundskola, i 10 olika kommuner, belägna i Småland och Östergötland. 

 

Enkätens samtliga frågor gäller alltså elever i grundskolan, skolår 1-9. Är du ansvarig rektor för andra 

verksamheter än grundskolan, ska du enbart svara utifrån det som gäller grundskolan. Är du rektor för 

flera grundskolor ska du svara GEMENSAMT för dessa, även när frågan är formulerad som att du ska 

svara för din skola/enhet. 

 

Vid förfrågan tidigare under hösten har du accepterat att enkäten får skickas till dig, för att besvaras.  

Ditt deltagande är viktigt för att få en rättvisande och tydlig bild av hur rektorer arbetar inom området.  

Resultatredovisningen kommer att ske så att ingen enskild person eller skola kommer att kunna 

identifieras. Enkäten besvaras individuellt.  

Vi ber dig svara på frågorna senast 8 november. 

 

När arbetet är klart får du information om på vilket sätt du kan ta del av uppsatsen. 

Om du har frågor angående enkäten och projektet är du välkommen att kontakta mig. 

 

Stort tack på förhand för din medverkan! 

 

Kontaktperson: 

Elsie Johansson 

F.n. studerande, f.d. rektor och lärare i Vimmerby kommun  

elsie.johansson@vimmerby.se 

 

Handledare: 

Claes Nilholm 

Professor i pedagogik, med inriktning mot specialpedagogik 

Högskolan för Lärande och Kommunikation 
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WEBBENKÄT           Bilaga2 

 
Rektorers arbete med elevresultat och elever i behov av särskilt stöd  
 
1 BAKGRUND   
 
 
1. Är du kvinna eller man? 

 Kvinna 

 Man 
 
 
2. Hur gammal är du? 

 - 30 år 

 31 - 40 år 

 41 - 50 år 

 51 - 60 år 

 61 år- 
 
 
3. Går du eller har du gått rektorsutbildning eller annan skolledarutbildning? 

 Ja 

 Nej 
  Om ja: Vilken utbildning?  
 
 
4. Har du någon pedagogisk examen? 

 Ja 

 Nej  

 Vilken grundutbildning har 
du? 

 

 
 
5. Har du någon annan universitets- eller högskoleexamen? 

 Ja 

 Nej  
  Om ja: Vilken examen?  
 
 
6a. Har du någon utbildning i specialpedagogik? 

 Ja 

 Nej  
 
 
6b. Vilken utbildning? 

 Speciallärarutbildning 

 Specialpedagogutbildning 

  

Ange kurs/kurser i 
specialpedagogik,  
antal högskolepoäng eller 
annat 
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7. Hur många år har du varit skolledare? 

 Mindre än 6 månader 

 6 mån - 1 år 

 2 år - 5 år 

 6 år - 10 år 

 11 år - 20 år 

 21 år -  
 
 
8. Hur många år har du haft nuvarande befattning? 

 Mindre än 6 månader 

 6 mån - 1 år 

 2 år - 5 år 

 6 år - 10 år 

 11 år - 20 år 

 21 år -  
 
 
9. Ansvarar du för mer än en skolenhet? 

 Ja 

 Nej 
 
 
10. Vilka verksamheter ansvarar du för? 

 Grundskola f-9/skolår 1-9 

 
Grundskola endast skolor 6-9/skolår 
7-9 

 Grundskola F-5/f-skolår 6 

 Grundskola, annan skolårsindelning 

 Grundsärskola 

 Specialskola 

 Träningsskola 

 Förskola/Familjedaghem 

 Fritidsverksamhet 
  Annan verksamhet  
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2 SKOLANS ARBETE MED MÅL OCH RESULTAT  
 
 
 
Begrepp: De nationella målen i Lpo94 är utgångspunkten i denna undersökning. Med sociala mål avses målområdena: "Normer och 
värden" och "Elevers ansvar och inflytande" (Lpo94). Med kunskapsmål avses målområdet "Kunskaper" (Lpo 94) och kunskapsmål 
enligt kursplanerna för grundskolan. 
 
 
 
11. Hur arbetar skolan (år 1-9) med måluppfyllelse och elevresultat?   
 
Välj ett alternativ till varje påstående! Instämmer 

inte alls 
Instämmer till  

viss del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer  

helt 
a. De nationella målen har brutits ner till lokala mål på skolan.      
b. Det finns en tydlig koppling mellan de nationella målen,   
    skolans lokala arbetsplan, och skolans kvalitetsredovisning.      

c. Arbetet med elevresultaten ingår som en naturlig del i vårt  
    kvalitetsredovisningsarbete.      
d. Skolan arbetar efter fastlagda rutiner med uppföljning av  
    elevresultaten.      
e. Skolan har bestämda tider under året då vi följer upp  
     elevresultaten.      
f. Skolan har tydliga riktlinjer för arbetet med elever i behov av  
   särskilt stöd.      
g. Vi har rutiner för dokumentation av elevresultaten.      
h. Vi har rutiner för hantering av upprättad dokumentation av  
    elevresultaten.      
i. Skolan använder IT-stöd i arbetet med elevresultaten.      
j. Vi har och tillämpar rutiner för överlämning av elever till  
   mottagande lärare mellan skolår 1-9.      
k. Ansvarsfördelningen mellan rektor, kommun och lärare för   
    uppföljning av elevresultat är tydlig.      
l. Ledningsansvaret för uppföljning av elevresultaten är tydligt på  
   skolan.      
m. Jag/rektor praktiserar delegering av arbetet med elevresultat,  
     t.ex. till specialpedagog.      
n. Jag/rektor anser att de sociala målen är en förutsättning för att  
    eleverna ska nå kunskapsmålen.      
o. Jag/rektor kan påverka elevers möjlighet att nå de sociala  
    målen.      
p. Jag/rektor kan påverka elevers möjlighet att nå  
    kunskapsmålen.      
q. Jag/rektor följer kontinuerligt upp elever i behov av särskilt  
    stöd.      
r. Jag/rektor har en helhetsbild över hur skolans elevresultat  
   har utvecklats under de senaste 3 åren.     
s. Jag utmanar min personal på olika sätt, för att elevernas  
    resultat ska förbättras.      
t. Skolans arbete med elevresultat går att effektivisera.      
u. De nya skolreformerna kommer att medverka till  
    högre måluppfyllelse bland våra elever.     
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12. Vilka olika typer av målrelaterade resultat samlas in på skolan och analyseras av dig som rektor, 
läsåret 2010/2011?  

 Nationella prov år 3 

 Nationella prov år 5 
 Nationella prov år 9 

 
Normerade tester av olika slag. t.ex. Språklig 
medvetenhet, UMESOL, Ordkedjor 

 
Andra skriftliga prov, som visar på elevers kunskaper och 
förmågor 

 
Andra muntliga prov, som visar på elevers kunskaper och 
förmågor 

 IUP/Skriftliga omdömen 

 Utvärdering av undervisningen 

 Utvärdering av lärare 
 Enkäter 

  Annat, nämligen  
 
 
13. Hur vanligt förkommande är en gemensam och övergripande analys av målrelaterade resultat på skolan på/av...?    
 
Välj ett alternativ på varje rad!       Mycket  

ovanligt 
Ganska  
ovanligt 

Ganska  
vanligt 

Mycket  
vanligt 

a. ... elevernas nationella prov     
b. ... normerade tester     
c. ... andra skriftliga prov, som visar elevers 
kunskaper och förmågor     

d. ... andra muntliga prov, som visar elevers 
kunskaper och förmågor     

e. ... IUP/skriftliga omdömen     
f. ... utvärdering av undervisningen     
g. ... utvärdering av lärare     
h. ... enkäter      
i. ... annat  
 
 
14. I vilken utsträckning deltar följande personer i analys av skolans elevresultat och måluppfyllelse?                      

Välj ett alternativ på varje rad!       Inte  
alls 

I mycket liten 
utsträckning 

I ganska liten  
utsträckning 

I ganska stor  
utsträckning 

I mycket stor  
utsträckning 

Rektor      
Klasslärare/ämneslärare      
Speciallärare/specialpedagog      
Assisten/resursperson      
Elever      
Föräldrar/vårdnadshavare      
Kommentar  
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15. Hur vanligt förekommande är, att analys av elevresultaten leder till insatser på dessa nivåer?   

   
Välj ett alternativ på varje rad! Inte alls Mycket ovanligt Ganska ovanligt Ganska vanligt Mycket vanligt 
... på kommunnivå      
... på skolnivå      
... på klass/gruppnivå      
... på individnivå      
 
 
16. I vilken utsträckning inverkar elevresultaten på följande områden?  

 
Välj ett alternativ på varje rad! I mycket liten  

utsträckning 
I ganska liten  
utsträckning 

I ganska stor  
utsträckning 

I mycket 
stor utsträckning 

a. ... skolans budgetfördelning     
b. ... skolans resursfördelning     
c. ... skolans organisation     
d. ... lärarrekrytering     
e. ... fortbildningsinsatser     
f. ... skolans utvecklings- och förändringsarbete     
g. ... samarbetet inom skolan     
h. ... samarbete med andra skolor     
i. ... lärares lönesättning     
j. ... utdelning av utmärkelser till elever     
k. ... föräldrasamverkan     
l. ... rektors delaktighet och närvaro i skolans  
       vardagsarbete     
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3 ELEVER I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD    
 
Begrepp: Elever i behov av särskilt stöd är elever som har svårigheter i skolarbetet.   
 
17. Hur viktiga är följande styrdokument för arbetet med elever i behov av särskilt stöd, i det praktiska 
vardagsarbetet?   
Välj ett alternativ på varje rad! Helt  

oviktig 
Ganska  
oviktig 

Ganska  
viktig 

Mycket  
viktig 

Känner inte till 
dokumentets 

innehåll 
a. Skollagen      
b. Grundskoleförordningen      
c. Läroplanen      
d. Nationella kursplaner      
e. Statliga utredningar inom området      
f. Utbildningsdepartementets policydokument      
g. Kommunal skolplan      
h. Barnkonventionen      
i. FN:s standardregler för funktionshindrade      
j. Salamancadeklarationen      
k. Skolverkets handlingsplan för arbete med   
    handikappspolitiska målen      
l. Annat, nämligen  
 
 
18. Ungefär hur stor andel av eleverna (i procent) är i behov av särskilt stöd?  
 
Skriv in antalet i procent i rutan.  
 
19. Ungefär hur stor andel av eleverna (i procent) får särskilt stöd?  
 
Skriv in antalet i procent i rutan.    
 
 
20. Hur stor andel av eleverna (i procent) har åtgärdsprogram?  

   
Skriv in antalet i procent i rutan. 
 
 
21. Hur vanligt är det att du, som rektor, samarbetar med följande professioner/organisationer kring 
elever i behov av särskilt stöd?  
Välj ett alternativ på varje 
rad! 

 Mycket 
 ovanligt  

Ganska  
ovanligt  

Ganska  
vanligt  

Mycket  
vanligt  

a. Rektorskollega     
b. Administrativ personal     
c. Förvaltning     
d. Klasslärare/ämneslärare     
e. Specialpedagog/speciallärare     
f. Skolhälsovård     
g. Skolpsykolog/kurator     
h. Socialförvaltningen     
i. Habiliteringen     
j. Barn & ungdomspsykiatri     
k. Specialpedagogiska  
    Skolmyndigheten (SPSM)     
Kommentar:  
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22. Vilken kategori ska ha störst inflytande över det pedagogiska innehållet för elever i behov av särskilt 
stöd?    Välj ett alternativ och skriv gärna en kommentar!   

 
 Eleven 
 Föräldrar/vårdnadshavare 
 Klassläraren/mentorn 

 Specialpedagogen/specialläraren 

 Rektorn 
 Assistenten 
 Annan resursperson 

  Kommentar:  
 
 
23. I vilken utsträckning håller du, som rektor, med om följande påståenden rörande elever i behov av 
särskilt stöd och elevers möjligheter att nå godkändnivå?      

 
Välj ett alternativ på varje rad! I mycket liten  

utsträckning 
I ganska liten  
utsträckning 

I ganska stor 
utsträckning 

I mycket stor 
utsträckning 

a. Jag/rektor påverkar det pedagogiska innehållet för elever i  
    behov av särskilt stöd.     

b. Det finns samband mellan medicinsk diagnostisering av  
    elever i behov av särskilt stöd och de riktade insatser som  
    enskilda elever får.     

c. Pedagoger önskar att jag deltar vid upprättande av  
    åtgärdsprogram.     

d. Pedagoger önskar att jag deltar vid uppföljning av  
    åtgärdsprogram.     
e. Eleverna på skolan ges möjligheter att nå godkändnivån  
    i alla ämnen.     
 
 
24. Hur vanligt förkommande är följande anledningar till att elever är i behov av särskilt stöd?  
  
Välj ett alternativ på varje rad! Mycket 

ovanligt 
Ganska  
ovanligt 

Ganska 
vanligt 

Mycket  
vanligt 

Ingen 
uppfattning 

a. Målen i skolan är för svåra för dessa elever.      
b. Eleverna har individuella brister.      
c. Eleverna saknar motivation.      
d. Skolan är dåligt anpassad för att hantera  
    olikheter.      
e. Pedagogiska och/eller metodiska brister i  
    skolan.      
f. Bristande samspel mellan elev och  
    omgivningen i skolan      
g. Elevers arbetsmiljö      
h. Hög elevfrånvaro      
i. Brister i elevers hemmiljö      
j. Annat, nämligen  
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25. Vilka mål är vanligast att elever med åtgärdsprogram får stödinsatser i för att nå?  
 
Med sociala mål avses målområdena: "Normer och värden" och "Elevers ansvar och inflytande" (Lpo94).  
Med kunskapsmål avses målområdet "Kunskaper" (Lpo 94) och kunskapsmål enligt kursplanerna för grundskolan. 
 

 Kunskapsmål 
 Sociala mål 

 Kunskapsmål och sociala mål är precis lika vanligt 
 
 
26. I nedanstående ämnen finns kursplaner. I vilka ämnen är det vanligast att elever med åtgärdsprogram 
får stödinsatser?   
Rangordna fyra av nedanstående ämnen med siffrorna 1,2, 3 och 4. Fördela alltså totalt summan 10, för att 
komma vidare i enkäten. siffra 4 = mest vanligt med stödinsatser i detta ämne, siffra 3 = näst mest vanligt med 
stödinsatser... osv.  
 
Fyra ämnen ska få ett annat värde än 0. Gör följande: Sätt markören i vald ruta. Ta bort siffra 0 och ersätt  
med 1,2,3 el.4. 
 
Bild  
Engelska  
Hem & konsumentkunskap  
Idrott & hälsa  
Matematik  
Moderna språk  
Modersmål  
Musik  
NO-ämnen  
SO-ämnen  
Slöjd  
Svenska som andraspråk  
Svenska  
Teckenspråk för hörande  
Teknik  
 
 
27. Hur vanligt förekommande är följande insatser i åtgärdsprogrammen? Gäller för grundskola år 1-9  

  
Välj ett alternativ på varje rad! Mycket 

ovanlig 
Ganska 
ovanligt 

Ganska 
vanligt 

Mycket 
vanligt 

a. Placering av eleven i liten grupp     
b. Enskild och individuell färdighetsträning     
c. Anpassade läromedel     
d. Anpassning av den fysiska miljön     
e. Datoranvändning, IT-stöd     
f. Förändring av klass/gruppsammansättning     
g. Stöd av expert/konsult     
h. Förstärkning av assistent/resurspersonal     
i. Anpassning av arbetsformer/arbetssätt i undervisningen 
inom klassens ram     
j. Anpassad studiegång     
k. Studiehandledning på elevens eget modersmål     
l. Annat, nämligen  
 



 
 

56 

 
28. Hur viktiga tycker du att följande faktorer är, för att arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska 
bli framgångsrikt?  
 
Välj en prioriteringsnivå för varje alternativ. Det är viktigt att du använder dig av hela skalan, eftersom svaren ska vägas mot varandra.   
 
Välj ett alternativ på varje rad! Ingen  

prioritet 
Mycket låg  

prioritet 
Ganska låg 

prioritet 
Ganska hög 

prioritet 
Mycket hög 

prioritet 
a. Placering av elev i liten grupp      
b. Enskild och individuell färdighetsträning      
c. Anpassade läromedel      
d. Anpassning av den fysiska miljön      
e. Tillgång till fungerande datorer och IT- 
    lösningar      
f. Förändring av klass/gruppsammansättning      
g. Tillgång till specialpedagogisk kompetens      
h. Stöd av experter/konsulter      
i. Förstärkning med assistent/resurspersonal      
j. Anpassning av arbetsformer/arbetssätt i  
   undervisningen inom klassens ram      
k. Lärarkompetens      
l. Arbetslagens funktion      
m. Föräldrarnas attityder & åsikter      
n. Elevens motivation      
o. Elevens kunskaper      
p. Annat, nämligen  
 
 
4 ORGANISATION  
  
29. Hur vanliga är följande organisatoriska/personella lösningar för elever i behov av särskilt stöd på din 
skola/dina skolor?   Gäller för grundskola år 1-9  

  
 Välj ett av alternativen till varje påstående. Mycket ovanligt/ 

förekommer ej 
Ganska  
ovanligt 

Ganska  
vanligt 

Mycket  
vanligt 

a. Elever undervisas i särskilda under- visningsgrupper mer än 50 %  
    av tiden     
b. Elever undervisas i särskilda under- visningsgrupper mindre än  
    50 % av tiden     
c. Eleven ingår i vanlig klass och handleds av specialpedagog     
d. Anpassning av klasstorlek     
e. Integrering i grundsärskolegrupper     
f. Extra lärarresurs i klassrummet     
g. Tillgång till assistent i klassrummet     
h. Elev får enskild undervisning av specialpedagog/speciallärare  
    under viss tid av veckan     
i. Undervisning utanför skolan, t.ex. i hemmet, på sjukhus     
j. Anpassad studiegång     
k. Annat alt. kommentar  
 
 
 
 
 
 



 
 

57 

30. Hur eftersträvansvärda är följande organisatoriska/personella lösningar för elever i behov av särskilt  
      stöd på din skola/dina skolor? Gäller för grundskola år 1-9   

Välj ett svarsalternativ till varje påstående. Inte alls efter- 
strävansvärt 

Lite efter- 
strävansvärt 

Ganska efter- 
strävansvärt 

Mycket efter- 
strävansvärt 

Ingen 
uppfattning 

a. Elever undervisas i särskilda under -visningsgrupper mer  
    än 50 % av tiden      
b. Elever undervisas i särskilda under- visningsgrupper  
    mindre än 50 % av tiden      
c. Eleven ingår i vanlig klass och handleds av  
    specialpedagog      
d. Anpassning av klasstorlek      
e. Integrering i grundsärskolegrupper      
f. Extra lärarresurs i klassrummet      
g. Tillgång till assistent i klassrummet      
h. Elev får enskild undervisning av specialpedagog/  
    speciallärare under viss tid av veckan      
i. Undervisning utanför skolan t.ex. i hemmet eller på  
   sjukhus      
j. Anpassad studiegång      
k. Annat alt. kommentar  
 
31a. Finns det särskilda undervisningsgrupper där elever, under läsåret 2010/2011 ska tillbringa mer än 
50 % av sin skoltid?   
 
Gäller för grundskolan år 1-9.  

 Ja 

 Nej  
 
31b. Hur många grupper?  

 0 grupper 
 1-2 grupper 
 3-4 grupper 
 5 eller fler grupper 

 

32. Upplever du att antalet särskilda undervisningsgrupper har förändrats, inom ditt område, under 
senare år?  

 Antalet särskilda undervisningsgrupper har minskat 

 Antalet särskilda undervisningsgrupper har ökat 

 Antalet särskilda undervisningsgrupper ligger konstant 
 
33a. Finns det elever som är inskrivna i särskolan på din skola/dina skolor?  Gäller för grundskolan år 1-9.  

 Ja 

 Nej  
  33b. Hur många elever?   

 
34. Upplever du att antalet inskrivna elever i särskolan har förändrats, inom ditt område, under senare år?  

 Antalet inskrivna elever har minskat 

 Antalet inskrivna elever har ökat 
 Antalet inskrivna elever ligger konstant 

 



 
 

58 

5 KOMPETENS   
 
35. Hur vanligt är det att din personal behöver ha kompetens inom följande områden för att stödja  
elever i behov av särskilt stöd?   

  
Välj ett alternativ på varje rad ! Mycket ovanligt Ganska ovanligt Ganska vanligt Mycket vanligt 
Rörelsehinder      
Synnedsättning     
Hörselnedsättning     
Aspergers syndrom     
ADHD/DAMP     
Tal, språk/kommunikationssvårigheter     
Socio-emotionella svårigheter     
Läs- & skrivsvårigheter, t.ex. dyslexi     
Matematiksvårigheter, t.ex. dyskalkyli?     
Koncentrationssvårigheter     
Generella inlärningssvårigheter     
Andra modersmål än svenska     
Annat, nämligen  
 
36. I vilken utsträckning håller du med om följande påståenden angående kompetenser på din/dina 
skolor?  

  
Välj ett alternativ på varje rad! I mycket liten 

utsträckning  
I ganska liten 
utsträckning  

I ganska stor 
utsträckning  

I mycket stor 
utsträckning  

a. Pedagogerna har de kompetenser som behövs för att bedöma elevers  
    färdigheter och kunskaper.     
b. Skolledning och pedagoger har tillsammans tillräcklig kompetens för  
    att analysera elevresultat.     

c. De samlade kompetenserna för att genomföra förbättringsinsatser, för  
    högre måluppfyllelse är god.     

d. Jag/rektor har tillräckligt med kompetens, för att arbeta med special-  
    pedagogiska frågor och områden som rör elever i behov av särskilt stöd.     

e. Jag/rektor känner till vilka kompetenser skolan/skolorna behöver ha  
    tillgång till under den närmaste 3-årsperioden.     
f. Kommentar:  
 

 

6 UPPFÖLJNINGSMÖJLIGHET 

37. Kan du även tänka dig att bli intervjuad?  

 Ja, på min arbetsplats 
 Ja, via telefon 
 Tveksam 
 Nej 
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FIGUR OCH TABELLFÖRTECKNING              Bilaga 3 
  
 
Figur 1: Fråga 11 n. Jag rektor anser att de   Figur 2: Fråga 11 p. Jag rektor kan påverka   
social målen är en förutsättning för att    elevernas möjligheter att nå kunskapsmålen 
eleverna ska nå kunskapsmålen. 

 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 

     
Figur 3: Fråga 11 o. Jag rektor kan påverka     
elevernas möjligheter att nå de sociala målen.     
                                

 
   
 
     
 
 
 
 
 
    
  

 
Fråga 15. Hur vanligt förekommande är, att analys av elevresultaten leder till insatser på dessa nivåer…? 
            
Figur 4: … på kommunnivå   Figur 5: … på skolnivå  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6: … på klass/gruppnivå    Figur 7: … på individnivå 
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Fråga 24. Hur vanligt förkommande är följande anledningar till att elever är i behov av särskilt stöd?  
                                                   
Figur 8: Eleverna saknar motivation.      Figur 9: Skolan är dåligt anpassad... 
   

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 10: Pedagogiska och/eller metodiska    Figur 11: Bristande samspel mellan elev… 
                 brister i skolan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 12: Elevers arbetsmiljö     Figur 13: Hög elevfrånvaro 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 14: Brister i elevers hemmiljö   
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Fråga 17. Hur viktiga är följande styrdokument för arbetet med elever i behov av särskilt stöd…?  
  
  Figur 15: Skollagen                     Figur 16: Grundskoleförordningen  
                 M=3,79 och Md=4                  M=3,76 och Md=4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17: Läroplanen     Figur 18: Nationella kursplaner,  
               M=3,97 och Md=4                  M=3,97 och Md=4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19: Salamancadeklarationen   M=3,26 och Md=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 21. Hur vanligt är det att du, som rektor, samarbetar med följande professioner…? 
 
Figur 20: Klasslärare/ämneslärare  Figur 21: Specialpedagog/speciallärare 
               M=3,91 och Md=4                     M=3,91 och Md=4 
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Figur 22: Skolhälsovård                                Figur 23: Skolpsykolog/kurator 
               M=3,56 och Md=4                       M=3,29 och Md=3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga 27. Hur vanligt förekommande är följande insatser i åtgärdsprogrammen? 
 
Figur 24: Placering av eleven i liten grupp   Figur 25: Anpassning av den fysiska 
               M=2,12 och Md=2    miljön                  M=2,62 och Md=3                                                                             

   
  
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 26: Förändring av klass/grupp-    Figur 27: Stöd av expert/konsult, 
sammansättning.  M=2,15 och Md=2                                                                M=2,29 och Md=2                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 28: Förstärkning av assistent…  Figur 29: Anpassad studiegång, 
               M=2,12 och Md=2                                                                            M=1,62 och Md=2                                           
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Figur 30: Studiehandledning på elevens  
eget modersmål         M=1,82 och Md=2                                           

 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 29. Hur vanliga är följande organisatoriska/personella lösningar för elever i behov av särskilt stöd … 
  
Figur 31: Elever undervisas i särskilda undervisnings- Figur 32: Elever undervisas i särskilda undervis- 
Grupper mer än 50 % …     M=1,41 och Md=1        ningsgr. mindre än 50 %.     M=2,32 och Md=2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33: Eleven ingår i vanlig klass och handleds av Figur 34: Anpassning av klasstorlek 
specialpedagog             M=3,03 och Md=3                       M=1,71 och Md=2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 35: Integrering i grundsärskolegrupp,  Figur 36: Extra lärarresurs i klassrummet 
               M=1,56 och Md=1                        M=2,47 och Md=3 
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Figur 37: Tillgång till assistent i klassrummet,  Figur 38: Elev får särskild undervisning av  
                M=1,94 och Md=2         spec.ped./spec.lärare under viss tid av veckan           

                              M=3,12 och Md=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 39: Undervisning utanför skolan…,  Figur 40: Anpassad studiegång 
               M=1,32 och Md=1                        M=1,62 och Md=1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 41: Fråga 31a. Finns det särskilda    Figur 42: Antalet särskilda undervisnings- 
undervisningsgrupper där elever…     grupper. 
mer än 50 % av sin skoltid?  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga 30. Hur eftersträvansvärda är följande organisatoriska/personella lösningar för elever i behov av särskilt … 
 
Figur 43: Elever undervisas i särskilda undervisnings- Figur 44: Elever undervisas i särskilda undervis- 
grupper mer än 50 % …     M=1,59 och Md=1        ningsgr. mindre än 50 %      M=2,38 och Md=2 
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Figur 45: Eleven ingår i vanlig klass och handleds av Figur 46: Anpassning av klasstorlek 
specialpedagog             M=3,88 och Md=4                       M=3,03 och Md=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 47: Integrering i grundsärskolegrupp,  Figur 48: Extra lärarresurs i klassrummet 
               M=2,82 och Md=3                        M=3,44 och Md=3,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 49: Tillgång till assistent i klassrummet,  Figur 50: Elev får särskild undervisning av  
               M=2,12 och Md=2         spec.ped./spec.lärare under viss tid av veckan           
                                                                                               M=3,26 och Md=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 51: Undervisning utanför skolan…,                Figur 52: Anpassad studiegång 
               M=2,29 och Md=2                                      M=1,94 och Md=2 
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Fråga 28. Hur viktiga tycker du att följande faktorer är för arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska bli 
framgångsrikt? 
   
Figur 53: Placering av elev i liten grupp                           Figur 54: Enskild och individuell    
               M=3 och Md=3                           färdighetsträning    M=3,74 och Md=4                                    

                          
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 55: Anpassade läromedel   Figur 56: Anpassning av den fysiska miljön 
               M=4,35 och Md=4                        M=3,76 och Md=4      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 57: Tillgång till fungerande datorer    Figur 58: Förändring av klass/gruppsam- 
och IT-lösningar          M=4,5 och Md=5         mansättning               M=3,24 och Md=3        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
Figur 59: Tillgång till specialpedagogisk    Figur 60: Stöd av experter/konsulter 
kompetens               M=4,82 och Md=5                       M=3,59 och Md=4        
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Figur 61: Förstärkning med assistent…,   Figur 62: Anpassning av arbetsformer… 
               M=2,88 och Md=3                      M=4,59 och Md=5         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 63: Lärarkompetens,   Figur 64: Arbetslagens funktion,  
               M=4,76 och Md=5                                         M=4,35 och Md=4     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figur 65: Föräldrarnas attityder & åsikter  Figur 66: Elevens motivation,  
               M=3,94 och Md=4                                                 M=4,53 och Md=5     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 67: Elevens kunskaper,  
               M=3,91 och Md=4     
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Fråga 35. Hur vanligt är det att din personal behöver ha kompetens inom följande områden för att stödja elever i 
behov av särskilt stöd?  
 
Figur 68: Koncentrationssvårigheter,               Figur 69: Läs och skrivsvårigheter, 
                 M= 3,41 och Md=3                                    M= 3,41och Md=3   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 70: Generella inlärningssvårigheter             Figur 71: ADHD  
                 M= 3,15 och Md=3                                 M= 3,18 och Md=3 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 


