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Sammanfattning 
 

Denna uppsats behandlar den specialpedagogiska verksamheten på kommunala och privata 

gymnasieskolor, samt dess inriktning, omfattning och organisering. Uppsatsen utgår från ett 

kritiskt perspektiv, där gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktiken sätts i en större 

samhällelig kontext. Skillnader mellan skolors specialpedagogiska verksamhet, utifrån både 

ägarförhållanden och programinriktning, påvisas utifrån kvantitativa och kvalitativa under-

sökningar, och kopplingar mellan pedagogiska paradigm och arbetets organisering diskuteras. 

Den svenska gymnasieskolans utveckling studeras som en del av ett senmodernt samhälls-

tillstånd, och sätts i relation till ökad individualisering, privatisering och globalisering. Av-

slutningsvis diskuteras de konsekvenser för enskilda individer och samhällsgrupper som följer 

av utformningen av det senmoderna samhällets skola. 

 Med ett individualiserat utbildningssystem finns avgörande risker att den specialpeda-

gogiska verksamheten, trots professionens strävan efter relationella och inkluderande arbets-

sätt, riskerar att domineras av kategoriska och medicinska bedömningar av elever som avviker 

från normen. En diskripans mellan specialpedagogernas ambitioner och skolledningens 

ekonomiska prioriteringar gör att den specialpedagogiska verksamheten tvingas arbeta med 

akutåtgärder istället för förebyggande insatser, då resurserna istället avsätts till marknads-

föring och vinstmaximering. Utan resurser för verksamhetsutveckling, handledning och 

strukturellt förändringsarbete kan inte specialpedagogiken bidra till en skola för alla, där alla 

elever ges lika möjligheter utifrån sina förutsättningar. Istället får den marknadsanpassade 

skolan en allt starkare segregerande effekt, där valfriheten blir en möjlighet till ökad frihet och 

rörlighet för elever med socialt, kulturellt och ekonomiskt kapital medan den exkluderar andra 

som riskerar att bli socialt marginaliserade i samhället. Dessa förändrade förutsättningar i 

samhället skapar utmaningar för den svenska skolan som ska bygga på likvärdighet och vara 

öppen för alla, och i synnerhet för den specialpedagogiska praktiken. 

 

Nyckelord: Bourdieu; Friskolereformen; Gymnasieskolan; Kritisk analys; Privata och 

kommunala skolor; Segregation; Specialpedagogisk verksamhet 
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1. Inledning 
 

 

 

 

 

Den specialpedagogiska verksamheten syftar till att skapa en likvärdig skola, för alla oavsett 

bakgrund och förutsättningar. Utbildning är både en demokratisk rättighet och en nöd-

vändighet för att skapa självständigt kritiska och aktiva medborgare i samhället. Skolan måste 

då vara en demokratisk mötesplats där hela befolkningen tar del av en likvärdig utbildning för 

alla. Den specialpedagogiska forskningen syftar bland annat till att kritiskt granska de förut-

sättningar och villkor för lärande och delaktighet i verksamheter och miljöer som elever är en 

del av, för att säkerställa att alla, oavsett bakgrund, ges jämlika möjligheter. Det är viktigt att 

det specialpedagogiska forskningsfältet vidgas och inte fastnar i ett kompensatoriskt och 

medicinskt sjukdomsperspektiv som den individualiserade skolan ger upphov till. Med ett allt 

för individualistiskt förhållningssätt förloras sociala, demokratiska och etiska perspektiv på 

skolans verksamhet och förutsättningar för ett strukturellt specialpedagogiskt arbete begränsas 

(Helldin 2003).  

Min studie har sin grund i en samhällskritisk forskningstradition som syftar till att 

synliggöra samhälleliga strukturer som ger upphov till orättvisa och ojämlika maktförhåll-

anden. Genom att synliggöra bakomliggande strukturer och visa på hur dessa sociala struk-

turer ständigt reproduceras i vårt handlande finns en öppning för omförhandling och ifråga-

sättande av invanda mönster, vilket är högst relevant då flera studier från Skolverket (2006; 

2012b) visar att bland annat socioekonomisk bakgrund inte minskat i betydelse för framgång i 

utbildningssystemet de senaste decennierna. Skolverkets studier visar också att segregationen 

ökat med allt mer utbredda valfrihetssträvanden. Det fria skolvalets segregerande effekter 

samt vilka konsekvenser den fria marknaden har haft på den svenska gymnasieskolan har 

diskuterats av många forskare och under en lång tid (Bunar 2001; Helldin 2002b; Lund 2006; 

Sandell 2006), men ett relativt outforskat område är vilka konsekvenser dessa förändringar 

har för den specialpedagogiska verksamheten, och i synnerhet hur det förhåller sig inom 

gymnasieskolan (Göransson, Malmqvist & Nilholm 2013). Denna studie har som ambition att 

påbörja arbetet med att kritiskt granska den specialpedagogiska verksamheten inom gymna-

sieskolan samt att sätta in den i en samhällelig kontext, för att förstå konsekvenserna av vad 

den ökade valfriheten och den allt mer konkurrensutsatta skolmarknaden har gett upphov till.  
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1.1 Bakgrund 
 

Den svenska skolan har under stora delar av 1900-talet syftat till att forma medborgarna till 

demokratiska aktörer där rådande sociala skiktningar har försökts motverkas. Den svenska 

välfärdsmodellen har baserats på demokratiska värden som i teorin inkluderat alla, och dessa 

ideal har färgat utbildningssystemets grunder. Sedan enhetsskolans införande har vi i Sverige 

haft en skola som fostrat medborgarna i demokratisk riktning (Helldin 2003). Dessa ideal har 

med de senaste decenniernas skolpolitiska systemskifte fått konkurrera med andra ideal från 

mer nyliberala strömningar, där det istället fokuseras på individuell studieplanering, valfrihet 

och marknadsmässig konkurrens mellan olika skolor. De solidariska och demokratiska 

värdena finns fortfarande kvar men konkurrerar om tolkningsföreträdet för den svenska 

skolans arbetsformer.  

Begreppet social rättvisa har en framträdande roll i den svenska skolan men det finns 

olika sätt att definiera vad det innebär och hur arbetet ska organiseras. Skolan har som mål att 

vara en likvärdig skola, men där elevers olika förutsättningar och bakgrund måste hanteras på 

ett eller annat sätt. Skolan och den specialpedagogiska verksamheten måste utgå från att se 

individers olikheter som en demokratisk styrka som möjliggör ett inkluderande och utveck-

lande samhälle, där skolan bygger på principer om allas lika värde och reella möjligheter till 

deltagande i en gemenskap.  

 Den specialpedagogiska verksamheten på svenska skolor ska inte ses som en isolerad 

företeelse utan utvecklas naturligtvis i den allmänna skolkontexten. Specialpedagogiken kan 

både ses som en individcentrerad verksamhet som behandlar det avvikande från det normala 

eller som en kritisk verksamhet som värnar om utsatta elevgrupper inom skolsystemet. Dessa 

två paradigm kan ses som yttringar från de olika synsätt som benämns som det kompen-

satoriska respektive det demokratiska deltagarperspektivet, och i förlängningen som resultatet 

av olika sätt att tolka skolans demokratiska roll och funktion.  

Det finns ett dilemma i att specialpedagogiken särskiljs inom den totala skolpraktiken 

och samtidigt en fara ifall de specialpedagogiska insatserna i skolans verksamhet samt den 

kunskapsbreddning som sker inom den specialpedagogiska disciplinen marginaliseras i den 

allmänpedagogiska diskursen. Risken kan då vara stor att ingen bevakar svagare gruppers 

intressen i skolan. Med ökad otrygghet och en allt turbulentare och internationaliserad 

marknadsekonomi skapas olika förutsättningar för olika sociala grupper i skolan. Det är i 

detta ljus kravet på ökade specialpedagogiska resurser som fokuserar på individers beteende 

utifrån patologiska diagnoser ska förstås och där den kritiska forskningstraditionen har en 

viktig funktion att fylla. 

Den specialpedagogiska forskningen i Sverige har till stor del fokuserat på grundskolan 

och de lägre åldrarna inom skolsystemet. Den specialpedagogiska verksamheten inom 

gymnasieskolan är ett relativt litet forskningsområde och hur den specialpedagogiska 

verksamheten skiljer sig mellan kommunala och fristående skolor har enbart berörts i fåtal 

vetenskapliga arbeten (Göransson, Malmqvist & Nilholm 2013; Helldin 2002b; Ramberg 

2013). Studier av den svenska gymnasieskolan och hur de senaste decenniernas skolreformer 

har påverkat skolresultaten har studerats av flera forskare, och främst då de sociala konse-
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kvenserna av friskolereformen (Arnman, Järnek & Lindskog 2004; Böhlmark & Lindahl 

2007; Bunar 2008; Lindbom 2010). Fokus för samtliga av dessa studier har varit att titta på 

studieresultat, segregation och kostnader, medan andra effekter, som skillnader i lärar-

sammansättningen eller förekomsten av specialpedagogiska resurser eller andra stödåtgärder, 

har ägnats mindre uppmärksamhet.  

Ramberg (2013) har gjort en nationell granskning av förekomsten av specialpedagog-

iska resurser på gymnasieskolor i Sverige
1
. Genom att undersöka förekomsten av special-

pedagogiska resurser och vilka bakgrundsvariabler
2
 som påverkar förekomsten av eller bristen 

på specialpedagogiska resurser ger Ramberg en tydlig bild av hur spridningen av de special-

pedagogiska resurserna ser ut på svenska gymnasieskolor. Det finns en stor skillnad, avseende 

de specialpedagogiska resurserna
3
, mellan kommunala och fristående gymnasieskolor. Elever 

på kommunala gymnasieskolor har i genomsnitt tillgång till specialpedagogiska resurser i 

betydligt större omfattning än elever på fristående skolor. En majoritet – 68 procent – av fri-

skolorna, i synnerhet de mindre skolorna, saknar helt specialpedagogisk kompetens
4
. Formen 

för huvudmannaskapet är den enskilt mest avgörande faktorn till förekomsten av specialpeda-

gogiska resurser, och även skolans storlek, meritvärde och föräldrarnas utbildningsnivå spelar 

roll. Det är därför högst relevant att utveckla Rambergs övergripande studie för att gå in i 

verksamheten och studera hur den specialpedagogiska verksamheten organiseras och vilka 

skillnader det finns mellan olika skolor.  

 Sedan införandet av friskolereformen har det gjorts en rad studier av just friskolor och 

likvärdigheten inom den svenska skolan, men det saknas studier och undersökningar kring 

friskolereformens inverkan på den specialpedagogiska verksamheten inom gymnasieskolan 

(Ramberg 2013). 

                                                           
1
 Rambergs studie bygger på data som är insamlad under läsåret 2010/2011, dvs året innan GY 2011 med sin nya 

lagtext kring specialpedagogiska resurser på skolor trädde i kraft.  
2
 Dessa oberoende variabler är ägandeform, meritvärde/genomsnittsbetyg från grundskolan, förekomsten av 

elever med utländsk bakgrund, föräldrarnas utbildningsnivå, andel av lärarna på skolorna som är behöriga samt 

lärartäthet. 
3
 Till de specialpedagogiska resurserna räknas specialpedagog eller speciallärare med examen. Personal med 

enbart fördjupningar eller påbyggnadskurser i ämnet är inte inkluderade. 
4
 Det totala genomsnittet av förekomsten av specialpedagogisk personal på kommunala gymnasieskolor är 10,2 

minuter per elev i veckan medan förhållandet på fristående gymnasieskolor är 3,1 minuter per elev i veckan 

(Ramberg 2013). Dock är detta en något missvisande statistik då det låga minuttalet på fristående gymnasie-

skolor främst är ett resultat av att väldigt många av dessa skolor inte har några specialpedagogiska resurser som 

helst tillgängliga. 90,3 procent av de kommunala gymnasieskolorna hade specialpedagogisk personal, men 

endast 32,0 procent av de fristående. Om man istället enbart jämför skolor som har tillgång till specialpedagog-

iska resurser så minskar differensen, 11,3 minuter på de kommunala skolorna medan 9,7 på de fristående 

skolorna. Dock poängteras det i studien att skillnaderna mellan kommunala och fristående gymnasieskolor som 

har specialpedagogiska resurser bli ytterligare marginellt om man bortser från de individuella programmen. Då 

blir skillnaden enbart 0,2 minuter per elev i veckan, 7,8 minuter på kommunala skolor och 7,6 minuter på fristå-

ende skolor. Det finns alltså ingen stor skillnad mellan kommunala och fristående gymnasieskolor där det finns 

tillgång till specialpedagogiska resurser. Det intressanta i studien är istället den stora förekomsten av fristående 

gymnasieskolor som helt saknar specialpedagogiska resurser, hela 68 procent av de fristående skolorna är utan 

specialpedagogiska resurser. 
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1.2 Syfte och problemformulering  
 

Den svenska gymnasieskolan har genomgått en rad förändringar de senaste 20 åren, från 

kommunalisering och införandet av nya läroplaner
5
 till ökad valfrihet och tillkomsten av nya 

aktörer på en växande skolmarknad. Den ökade valfriheten och konkurrensen motiverades 

med att resultatet skulle bli bättre elevprestationer, högre kvalitet i utbildningen, ökad lik-

värdighet, mer demokrati och detta till lägre kostnader, allt enligt marknadsekonomiska 

mekanismer (Arnman, Järnek & Lindskog 2004). Individens valfrihet skulle stå i centrum 

istället för att föräldrars resurser och bostadsområde skulle vara avgörande för vilken skola en 

elev hamnade på, vilket närhetsprincipen medförde. Denna utveckling har följt samhälleliga 

trender i västvärlden med individualisering, decentralisering samt en ökad marknadsan-

passning och flexibilitet, som benämns som det senmoderna samhället (Bauman 2000; Fornäs 

1990; Ziehe 1993). 

Min studie belyser sambandet mellan samhälleliga strukturer och specialpedagogisk 

praktik. Syftet är att studera hur den specialpedagogiska verksamheten på svenska gymnasie-

skolor organiseras och påverkas av samhälleliga processer i det senmoderna samhället samt 

vilka konsekvenser detta får för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Genom denna 

studie fördjupas kunskapen om den specialpedagogiska praktiken i en senmodern kontext. 

Syftet preciseras i följande tre frågeställningar: 

 

Hur ser den specialpedagogiska verksamheten ut på kommunala respektive 

privata gymnasieskolor, i fråga om inriktning och omfattning? 

Vilka faktorer påverkar det specialpedagogiska arbetets organisering? 

Vad får den specialpedagogiska verksamhetens skilda förutsättningar för 

konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd? 

Dessa frågeställningar ämnar till att öka medvetenheten kring de beslut och ideologier som 

ligger till grund för den specialpedagogiska verksamheten på gymnasieskolor. Genom att inte 

enbart studera förekomsten av den specialpedagogiska verksamheten utan även fokusera på 

bakomliggande strukturer för hur den specialpedagogiska verksamheten konstrueras i en 

ekonomisk, politisk och kulturell kontext fördjupas förståelsen för vilka möjligheter det finns 

för den specialpedagogiska professionen.  

 

1.3 Diskursiva utgångspunkter 
 

Vetenskapliga begrepp utsätts ständigt för diskursiva förhandlingar, vilket motiverar ett för-

tydligande samt en positionering gällande några centrala begrepp för denna uppsats. Jag 

kommer här att presentera den vetenskapliga grunden till det specialpedagogiska forsknings-

området, samt olika perspektiv på specialpedagogisk forskning. Genom att kritiskt resonera 

                                                           
5
 Lpf 94 samt Gy2011 
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kring olika specialpedagogiska perspektiv och begrepp utvecklas diskussionen kring den 

specialpedagogiska yrkesrollen. 

 

1.3.1 Specialpedagogiska perspektiv 
Det specialpedagogiska forskningsfältet har dominerats av ett så kallat kategoriskt perspektiv, 

där fokus varit på individuella och medicinska förhållanden. Svårigheter eller specifika ut-

bildningsproblem har setts i en kontext av individens begränsningar och lösningar har därmed 

kretsat kring olika tekniskt kompensatoriska metoder och modeller. Elever och individer har 

kategoriserats utifrån olika begränsningar eller avvikelser.  

 Inom det specialpedagogiska forskningsfältet har det under de senaste åren förts fram 

allt mer kritiska perspektiv på den traditionella kategoriska specialpedagogiken. Forskare som 

bland annat Nilholm (2009) och Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) har problem-

atiserat specialpedagogiken och strävar efter att lämna det kategoriska individcentrerade 

perspektivet för att nå ett mer komplext och tvärvetenskapligt synsätt. Nilholm använder 

begreppet dilemmaperspektiv medan Emanuelsson mfl lyfter fram det relationella perspek-

tivet, för att inte fastna i ett allt för individualistiskt sjukdomsperspektiv där orsakerna och 

lösningarna ligger på ett individuellt plan.  

 Både dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet, men särskilt det senare, 

grundar sig i att se elever i svårigheter istället för med svårigheter. Detta perspektivskifte 

medför att det inte längre är eleven som är bärare av olika problem och svårigheter utan 

problemen flyttas till interaktionen mellan eleven och dess lärmiljö. Fokus förskjuts därmed 

från elevens medicinska eller psykologiska diagnostiseringar till att främst handla om 

pedagogik och sociologi. För att ett relationellt förhållningssätt ska kunna få genomslagskraft 

ute på skolor är det viktigt att samtliga i personalen är delaktiga i att diskutera och samarbeta 

för att tydliggöra och fokusera på möjliga pedagogiska strategier. I dessa diskussioner spelar 

specialpedagogen en viktig roll som samordnande instans för att möjliggöra ett mer 

övergripande arbetssätt. Enligt Tanner (2009) är det viktigt att arbetet i skolan domineras av 

en proaktiv inställning till elevers olikhet, där elevers skiftande förmågor ses som något 

förväntat och normalt, och där riktade åtgärder som görs för enskilda individer skapar förut-

sättningar för deras aktiva deltagande i ett kollektivt arbete. Detta är viktigt för att inte enbart 

reparera individuella brister eller fokusera på särskiljande lösningar för den enskilda eleven.  

 Det finns, främst i ett kategoriskt perspektiv, faror med att synen på specialpedagogiken 

tenderar att bli allt för inriktad på konkreta lösningar och metoder, och att strukturella makt-

perspektiv försvinner när problemen blir individualiserade och tagna ur sin kontext (Sivertun 

2010). Genom att, som i ett kategoriskt perspektiv, osynliggöra de strukturella bakomliggande 

förhållandena förläggs problemen till individen eller i det konkreta klassrummet. Det blir då 

omöjligt att förklara skolans sociala problem med de ojämlika maktstrukturer som dominerar i 

samhället.  

 Den specialpedagogiska kunskapen har i en kategorisk tradition vilat på en teoretisk och 

praktisk bas med utgångspunkt i individens sjukdomstillstånd och där metoderna för elever 

som inte klarat av den ”normala” skolan har getts särskiljande lösningar. Helldin (2002a) 

menar att det finns stora likheter med hur synen på specialpedagogik sett ut i Nordamerika, 



10 

 

där specialpedagogiken dominerats av främst ett medicinskt perspektiv och en tilltro till 

medicinska diagnoser som varit legitimerande för pedagogiska arbetssätt. Specialpedagogiken 

har även dominerats av ett individualistiskt perspektiv snarare än ett socialt relationsinriktat 

vilket har förstärkt de medicinska och biologiska förklaringsmodellerna. Det finns alltså 

tydliga likheter mellan de specialpedagogiska paradigmen i Nordamerika och Sverige, genom 

att de kategoriska perspektiven i båda fallen fått sätta agendan för det specialpedagogiska 

kunskapsområdet.  

 Även om det relationella perspektivet blivit alltmer dominerande inom det special-

pedagogiska forskningsfältet så menar både Helldin (2003) och Rosenqvist (2013) att den 

senaste tidens förskjutning mot en privatiserad och individualiserad skola resulterat i att det 

kategoriska perspektivet fått en fortsatt stark, och möjligen också allt större roll inom den 

specialpedagogiska praktiken. Antalet diagnostiseringar har ökat, liksom kraven på medicin-

ska diagnostiseringar för att erhålla den hjälp och stöd eleven har rätt till (Tanner 2009). Den 

specialpedagogiska verksamheten domineras av en fokusering på individens skolsvårigheter, 

som konkret visar sig i instrumentella och teknikfokuserade förklaringsmodeller. Den allt 

hårdare diagnostiseringen leder i många fall till en negativ utveckling för den enskilda eleven 

i form av stigmatisering.  

 Diagnostisering av elever tar problemet från en strukturell nivå till en individuell, där 

den enskilda eleven, genom sin diagnos, inte klarar av skolan och inte tvärt om skolan som 

genom sina strukturer inte är anpassade för vissa typer av elever (Helldin 2003; Rosenqvist 

2013). Vad som ses som skolsvårigheter blir då situationsbundet och man kan tala om ett 

relativt handikappbegrepp som står i kontrast till ett medicinskt absolut begrepp (Rosenqvist 

2007a). När avvikelser ses som individuella och absoluta uppstår en stigmatisering som 

försvårar elevens inlärning och utveckling. Rosenqvist skriver ”att det inte finns några handi-

kappade människor, bara ett handikappande samhälle” (2007b:112), vilket förtydligar faran 

med att specialpedagogiken domineras av ett kategoriskt förhållningssätt. 

 Jag kommer, med utgångspunkt i ovan förda diskussion, att använda mig av dessa 

begrepp i min analys av den specialpedagogiska verksamheten på de gymnasieskolor jag 

studerar. Jag kommer, i diskussion och analys av resultat, att anta och utgå från en relationell 

förståelse av den specialpedagogiska praktiken, så som den har diskuterats av framför allt 

Rosenqvist.  

 

1.3.2 En skola för alla 
Begreppet en skola för alla har inom den specialpedagogiska forskningen och den allmänna 

skolpolitiska debatten använts allt mer slentrianmässigt vilket har urholkat begreppets 

innebörd till att innefatta allt och inget. På så sätt har det skett en devalvering av begreppet 

som gjort det tomt och utan förklaringar om hur en rättvis, inkluderande skola ska kunna 

skapas eller förstås (Helldin 2007). Begreppet har förändrats i takt med hur det skolpolitiska 

klimatet ändrats, vilket Englund (1995) benämner som ett skolpolitiskt systemskifte, där 

dominerande begrepp som gemenskap och solidaritet förändrats till en neo-liberal retorik i 

form av individualisering, valfrihet och marknadisering. Detta får konsekvenser för skolan 

som istället för kollektivistiska och integrerande värden domineras av privat behovs-
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tillfredsställelse och en karriärväg med målet att skapa en kunskapsgrund för framtidens 

arbetsmarknad.  

När skolans arbete domineras av ett resultatstyrt förhållningssätt finns det risker att 

arbetet med ”svagare” elever i komplicerade inlärningssituationer faller utanför prioriter-

ingarna, främst med en ökad konkurrens mellan skolorna (Beach 2008). Skolan ses inte längre 

som ett demokratiseringsprojekt som bygger på solidaritet mellan olika grupper i samhället 

utan domineras istället av marknadsekonomiska ideal. En skola för alla har då istället blivit en 

skola för varje medborgares individuella skolgång och som inte nödvändigtvis behöver vara 

tillsammans med alla andra: 

I den neo-liberala diskursen förskjuts innebörden i en skola för alla från ett demokratiskt deltagar-

perspektiv, till att bli ett individuellt projekt, där kompensatoriska lösningar ses som medel för att 

anpassa de som har svårt att hänga med, och där ”en skola för alla” blir till rätten att gå i just den skola 

som passar den enskilda individen bäst. (Tanner 2009:83) 

Det har blivit en diskursiv förskjutning i begreppet, från en skola för alla, till en skola för alla 

(Helldin 2002b). Skolan ska idag genom valfrihet erbjuda ett stort och brett utbud av 

utbildningsvägar och möjligheter för att däri finna sin egen högst individualiserade väg 

genom skolsystemet. Skolan blir då ett individuellt projekt snarare än en demokratisk 

mötesplats för olika individer. Skolans demokratigrund utgår inte längre från främst 

kollektiva och solidariska handlingar utan om individens rätt till valfrihet (Sivertun 2006).  

Genom att samhället och skolan allt mer domineras av individualistiska synsätt finns en 

fara att strukturella problem ses som individuella. Då kan också dominerande individua-

listiska perspektiv och förhållningssätt göras allmängiltiga och påverka skolans arbetsmetoder 

till att bli oreflexiva:  

I en skola där det individualistiska intresset, med betoning på jagets egenintresse, blir alltför 

dominerande förtvinar lättsinnigt solidariteten och gemenskapen, dvs två av de viktigaste uttrycken 

för demokratisk samverkan med moraliska övertoner. Vägen bort från solidariteten är av allt att döma 

lidandets väg för de barn och ungdomar som ”behöver mer” av dessa former av omtanke. Vi 

intresserar oss, tycks det, idag i samhället mer för att kategorisera de individuella olikheter som finns 

mellan människor, och där är forskningen inget undantag, än för de gemensamma utgångspunkter som 

vi trots allt har. Helt enkelt för att vi är människor. Risken med denna sort av egocentrisk individua-

lism är att människors politiska och sociala potentialer utarmas. (Helldin 2002a:57) 

I en neo-liberal idétradition är det inte längre kollektiva mål, vilka alla elever gemensamt ska 

uppfylla, som styr skolan utan individuella mål prioriteras. Skolan strävar mot att den 

enskilda eleven förbereds inför ett framtida arbetsliv, och bland annat ska “[s]kolan bidra till 

att eleverna utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företag-

ande och innovationstänkande” (Skolverket 2011:7), där ”skolan i dialog med eleven 

upprättar en individuell studieplan för varje elev och reviderar den vid behov” (Skolverket 

2011:16). Även om de demokratiska idealen fortfarande finns kvar så har de främst 

förvandlats till frågor om individens inflytande. 

 Den ökade individualiseringen, som perspektivförskjutningen av begreppet en skola för 

alla är en del av, tenderar att missgynna elever från kapitalsvagare förhållanden (Helldin 

2002b). Individualiseringen är därmed oförenlig med de ursprungliga värderingarna i en 



12 

 

inkluderande gymnasieskola för alla. Individualiserade arbetsformer som problemorienterade 

och självständiga arbeten exkluderar snarare än uppnår det kritiska tänkande som eftersträvas. 

Elever med ett högt utbildningskapital gynnas av friare arbetsformer medan de som miss-

lyckas definieras som individuella misslyckanden snarare än att strukturella problem synlig-

görs. Vinterek (2006) poängterar att den ökade individualiseringen i skolan förstärker resurs-

svagas utsatthet. Individualiseringen sker enligt henne på bekostnad av fördjupade samtal och 

kollektiva reflektioner. Elever i behov av särskilt stöd tenderar genom individualiseringen att 

bli lämnade ensamma i en allt hårdare konkurrens inom utbildningssystemet. 

 Den förändrade synen på utbildningspolitiken och användandet av begreppet en skola 

för alla bör ses som ett hot mot elever i behov av särskilt stöd. Med bakgrund i det ökade 

marknadsekonomiska inslaget i skolan blir svagare elevgrupper och ”problematiskt” beteende 

till oönskade faktorer för framtida marknadsföring och skolval. Skolpengens ökade mobilitet 

leder också till en förändrad syn på elever i behov av särskilt stöd, där olika skolsvårigheter 

ses som ökade kostnader (Assarson 2009).  

 Eftersom min studie har fokus på den svenska gymnasieskolan blir det också intressant 

att diskutera en skola för alla i en gymnasial kontext. En skola för alla som begrepp hade en 

framträdande roll i gymnasiereformen från 1994 men var helt försvunnet inför den senaste 

reformen Gy 2011 (Johansson 2012). Dock finns begreppets inkluderingstankar kvar men i en 

individualiseringskontext.  

 Samtidigt som begreppet en skola för alla inte längre används ökar skillnaderna mellan 

yrkes- och högskoleförberedande program. Det är inte längre så att alla som läser ett yrkes-

förberedande program får en grundläggande högskolebehörighet utan det kan enbart nås via 

individuella val (Skolverket 2011). För att bli behörig och antagen till ett gymnasieprogram 

krävs det nu för de högskoleförberedande programmen minst tolv olika godkända betyg 

medan det för yrkesprogrammen bara krävs åtta godkända betyg. Johansson (2012) menar att 

detta, tillsammans med att det i realiteten inte finns några andra alternativ för en nionde-

klassare än att söka sig till gymnasieskolan, gör att gymnasieskolan som skolform kan 

beskrivas som både inkluderande men också exkluderande. 

 

1.3.3 Normalitet 
Samhället består av en rad olika strukturer som på olika sätt formar individen och kollektivet, 

samt gör anspråk på tolkningsföreträde. För att förstå hur individers och gruppers identiteter 

formas av ett komplext nätverks av strukturer och hur dessa maktstrukturer hänger samman, 

är det fruktbart att använda intersektionalitetsbegreppet. Intersektionalitet handlar om att 

synliggöra hur identitetskonstruktioner skapas av olika maktordningar så som klass, kön, 

etnicitet eller ålder samt hur dessa fungerar sammanflätade på olika nivåer i samhället. 

Begreppet används bland annat för att kritiskt analysera de ojämlika maktstrukturer som bland 

annat skapar normalitet och avvikelser men även andra dikotomier (Assarson 2010; Brömssen 

2006).  

 Maktstrukturer är inte något som ”bara finns”, utan tvärtom bidrar vi alla till att upprätt-

hålla och reproducera dem i vår vardag. Vad som anses vara normalt är ett resultat av 

kulturell, ekonomisk och politisk kontext vilket styr hur vi ser på människor samt hur vi väljer 
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att kategorisera människor. Det sker ständigt en kamp om tolkningsföreträde vad gäller 

normalitet, och definitionsmakten ligger hos dem som besitter störst kapital
6
. Vad som anses 

vara normalt eller onormalt ska alltså ses som kontextuella formationer som befinner sig i 

ständig omförhandling både i avseende av tid och rum. Normaliteten utgår alltid från 

föreställningen om en objektiv sanning och stereotyp som allt annat förhåller sig till och 

bedöms utifrån (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården & Jacobsson 2004), vilket 

medför att både normaliteten och avvikelsen är sociala konstruktioner som är bundna till en 

historisk kontext. Normalitet är därmed föränderligt: det som anses normalt idag kan ha varit 

ett sjukdomstillstånd igår och tvärtom.  

 I ett skolperspektiv konstrueras normaliteten utifrån skolans vardag och de makt-

strukturer som råder i mötet mellan elever och lärare samt mellan elever. Tideman mfl. (2004) 

har definierat tre olika synsätt på normalitet: statistisk normalitet, normativ normalitet samt 

individuell/medicinsk normalitet. Det första synsättet handlar om att normalitet är det 

genomsnittliga och mest frekventa beteendet eller tillståndet i skolan vilket innebär en rent 

kvantitativ uppfattning av begreppet.  Det andra synsättet bygger på uppfattningar och 

förhållningssätt kring vad som anses vara normalt i en viss given kontext och det tredje 

synsättet belyser normaliteten utifrån ett medicinskt perspektiv där det avvikande ska botas 

eller behandlas. Alla tre perspektiv på normalitet påverkar arbetsmetoderna i skolan. Helldin 

(2002a) menar att strävan efter att ständigt mäta och diagnostisera det avvikande riskerar att 

utvecklas till rena kontrollstrukturer. Det är därför ytterst viktigt att kritiskt granska 

utformningen av och användbarheten i de diagnostiserande proven.  

 När den specialpedagogiska verksamheten domineras av ett individualistiskt och 

medicinskt förhållningssätt tenderar pedagogiska problem att göras till medicinska. I 

pedagogiska situationer blir det onormala det ”sjuka” och det normala ses som det ”friska” 

(Helldin 2003). Kategoriseringar och uppdelningar i skolans värld skapar identiteter och en 

distinktion kring normalitet. Därför anser jag att det är nödvändigt att förhålla sig kritisk till 

de allt mer frekventa kravet på diagnoser för att möta skolsvårigheter, då dessa kan ses som 

hegemoniska konstruktioner anpassade till en socialt konstruerad normalitet (Hjörne & Säljö 

2008; Tanner 2009). Identitetsskapande och normaliseringsprocesser bidrar till kategoriser-

ingar av individer och grupper, men styr även direkt självbilden och den upplevda identiteten. 

Hjörne och Säljö (2008) pratar om loopingeffekter som utgör en identitetsformering där 

kategoriseringar synliggör och förstärker vissa beteendemönster. Skolans och den special-

pedagogiska verksamheten utgår till stor del från olika kategoriseringar av elevers beteende. 

Jag menar att det därför är viktigt att kritiskt granska dessa i sitt sammanhang, då dessa 

konstruktioner skapar förväntningar på beteende som styr det pedagogiska arbetets organiser-

ing. 

1.3.4 Organisatoriskt förändringsarbete 
Specialpedagogen har ett mångskiftande yrke med åtskilliga utmanande uppgifter. Det gäller 

att handleda, observera, kartlägga, utreda, utveckla, påverka, samtala, undervisa mm.  Special-

pedagogen skall finnas till hands och stötta elever och lärare men även föräldrar. Det 

                                                           
6
 I fråga om ekonomiska, kulturella och sociala resurser. 
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förutsätter att specialpedagogen har ett nära samarbete med såväl ledning som med de 

undervisande pedagogerna inom skolan. Det ställs därmed stora krav på specialpedagogens 

kompetens. Sedan SIA-utredningen (SOU 1974:53) som publicerades 1974 har intentionen 

varit att vidga perspektivet på elever i svårigheter, genom att se eleven och dess svårigheter i 

ett samspel med sin omgivning. Kravet på den specialpedagogiska yrkeskompetensen bredd-

ades därmed och handlar då inte längre enbart om att fokusera på den enskilda individens 

svårigheter utan på att se svårigheterna som resultat av komplexa relationer mellan individen 

och skolmiljön. Denna utvidgade yrkesroll har diskuterats av Sahlin (2010) där hon menar att 

specialpedagogisk verksamhet inte får begränsas till att enbart handla om att finna sär-

lösningar för vissa elever utan att det istället måste handlar om ansvar för att utveckla peda-

gogiska verksamheters lärandemiljöer. 

Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll handlar till stor del om att synliggöra de 

problem men också möjligheter som finns i skolans organisation och därmed få till stånd en 

utveckling och förändring till mer inkluderande och tillåtande miljöer (Lansheim 2010). Det 

som dock kan försvåra förändringsarbetet och strävan mot en inkluderande skola kan vara 

lärarnas förväntningar på att specialpedagogen skall arbeta mer traditionellt och särskilja 

eleverna från den ordinarie klassundervisningen. Det finns en tro att specialpedagogen ska 

rikta in sig på mer kompensatorisk specialundervisning med akuta punktinsatser istället för ett 

långsiktigt arbete (Lansheim 2010). Utveckling och handledning får stå tillbaka om enskild 

undervisning eller arbete i liten grupp dominerar på skolorna. Detta är också delvis denna 

situation som ligger till grund för ifrågasättandet av den specialpedagogiska utbildningen; att 

specialpedagoger utför samma sysslor som specialläraren och inte som intentionerna varit att 

fokusera på just handledning och utveckling (Högskoleverket 2012).  

Gerrbo (2013) visar att den specialpedagogiska verksamheten kan variera men till stor 

del är inriktad mot ett individuellt perspektiv. Mycket av resurserna och det genomgripande 

specialpedagogiska arbetet förskjuts mot individen och att finna individuella lösningar på 

pedagogiska dilemman. Genom att inte bara studera gjorda insatser utan även vilka beskriv-

ningar av skolsvårigheter som ger upphov till specialpedagogiska insatser, kan skolsvårig-

heterna hanteras som strukturella problem i en pedagogisk kontext. Det är därför viktigt att 

det ges förutsättningar och utrymme för att arbeta med mer organisatoriskt och strukturellt 

perspektiv. Tillbakagången till ett ökat fokus på speciallärare där arbetet riktas mot enskilda 

elever har fått ett större genomslag i verksamheten och de senaste åren har antalet särskilda 

undervisningsgrupper och segregerande lösningar ökat (Gerrbo 2013; Groth 2007; Lansheim 

2010; Rosenqvist 2013).  

Med ökade nerskärningar i skolor blir kompensatoriska åtgärder ett förstahandsval 

istället för det mer kostsamma långsiktiga förändringsarbetet med reflekterande samtal och 

handledning som syftar till att synliggöra brister på olika strukturella nivåer. Det finns en fara 

i att lösningen på pedagogiska och skolrelaterade problem blir att utöka specialunder-

visningen istället för att arbeta förebyggande där de specialpedagogiska resurserna syftar till 

pedagogiska utredningar samt kvalificerat stöd och handledning (Persson 2007). Det blir då 

problematiskt om specialpedagogen enbart förväntas avlasta lärare genom att ge anpassad 

undervisning till elever i avskild miljö. Jag menar, i likhet med Persson (2007), att det 

specialpedagogiska arbetet istället bör vara inriktat på att analysera de strukturer som är orsak 
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till att problemen eller konflikterna uppstår för att då kunna göra förändringar snarare än att 

mildra konsekvenserna.  

Inom det svenska specialpedagogiska forskningsfältet råder en relativt stark sam-

stämmighet att perspektiv och praktik bör utgå från ett relationellt perspektiv (Ahlberg 2013). 

Dock har empiriska studier, av bland annat Lannsheim (2010), visat att det ibland kan vara 

svårt att genomföra ett utvecklingsarbete som innebär förändringar av givna strukturer eller 

roller i skolan. Specialpedagoger tvingas många gånger fokusera på att lösa någon form av 

problem eller konflikt och yrkesrollen formas i praktiken mot ett mer kategoriskt perspektiv. 

Denna tes stöds också av Rosenqvists (2013) analyser av specialpedagogiken och den 

specialpedagogiska praktiken. Han menar att det efter en tid med ökat inflytande från det 

relationella perspektivet har det de senaste åren skett ett paradigmskifte mot ökad exkludering 

och medicinsk diagnostisering, vilket gett det kategoriska perspektivet tolkningsföreträde. 

Detta ska enligt Rosenqvist förstås utifrån strukturella samhälleliga förändringar i form av 

individualisering och ökad konkurens på skolmarknaden. Det finns en rädsla att vissa mer 

”problematiska” elever ska dra ner en klass eller skolas rykte vilket försämrar konkurrens-

kraften på skolmarknaden, likt de resonemang jag utvecklade ovan i avsnitt 1.3.2.  

 Jag menar att den specialpedagogiska yrkesrollen då till lika delar måste handla om 

mod, kompetens och mandat att förändra, för att kunna påverka undervisningen i klasserna. 

Genom att handleda pedagoger att se sin egen roll och reflektera över sin undervisning 

möjliggörs konstruktiva lösningar. Därför är det viktigt att specialpedagogen har ett 

fungerande samarbete med skolledningen och att det finns ett väl uttalat stöd och mandat för 

pedagogisk handledning. Dessvärre är det vanligt, enligt Persson (2007), att rektorn lägger 

över ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten hos specialpedagogen men att det inte 

finns något ekonomiskt mandat. Det kan innebära att specialpedagogen skall prioritera vilka 

elever som ska få stöd men bestämmer inte över fördelningen av resurser då detta är rektorns 

uppgift. Som yrkesgrupp hamnar specialpedagogen därför ofta mitt emellan skolledningen 

och lärarkåren då man skall vara en del av båda grupperna. Vad den specialpedagogiska 

kompetensen bör och ska innefattas är med andra ord under ständig omförhandling. Det är 

därför viktigt att fortsätta granska innebörden av den specialpedagogiska yrkesrollen. 

  

 

1.4 Disposition 
 

Denna studies uppbyggnad utgår från ett inledande kapitel där jag presenterar mitt syfte och 

problemformuleringar. Jag har valt att i det inledande kapitlet förtydliga mina utgångspunkter 

vad gäller en rad olika specialpedagogiska begrepp. Denna positionering fungerar som en 

bakgrund till studiens övergripande diskussion. I det andra kapitlet diskuteras mina 

metodologiska val och relationen mellan teori och metod i forskningsprocessen. De följande 

två kapitel (3 och 4) sätter jag in min studie i en samhällelig, politisk och historisk kontext för 

att förstå gymnasieskolans och den specialpedagogiska verksamhetens funktion. I kapitel fem 

redogör jag mina resultat genom en tematisk uppdelning. I de två avslutande kapitlen för jag 

ett antal kritiska diskussioner kring mina resultat och de frågeställningar som varit genom-

gående i arbetet.  
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2. Metodologiska och teoretiska 

ställningstaganden  
 

 

 

 

Inom forskning och vetenskapliga traditioner handlar metod om hur formen för arbetet ska se 

ut, hur insamlingen av material, den vetenskapliga analysen och presentationen av resultatet 

sker. Metodvalen i vetenskapliga arbeten både styr och styrs av de vetenskapsteoretiska 

ståndpunkter en forskare har och detta påverkar i allra högsta grad utfallet av det veten-

skapliga arbetet. Det är därför viktigt att vara medveten om att forskning är skapad inom en 

samhällelig och ideologisk kontext och att det därför inte finns någon ren och sann kunskap 

(May 2011). Val av metoder spelar alltså en stor roll och undersökningens resultat färgas 

baserat på hur undersökningen genomförs.  

Denna studie är inspirerad av en hermeneutisk idétradition men där jag har valt att 

använda mig av metoder för att samla in både kvantitativ och kvalitativ data. Det är viktigt att 

det vetenskapliga arbetet har ett så öppet förhållningssätt som möjligt, vilket underlättas av 

användandet av flermetodsforskning (Bryman 2011). Jag har därför i denna studie valt att 

använda mig av enkäter som mäter den kvantitativa förekomsten av specialpedagoger på 

gymnasieskolorna samt djupintervjuer för att närma mig en djupare förståelse kring den 

specialpedagogiska praktiken. Ett komplementärt arbetssätt har medfört en ökad förståelse för 

både förekomsten av de specialpedagogiska resurserna och de strukturer som ligger bakom 

organiseringen av den specialpedagogiska verksamheten. Syftet med studien är alltså att 

fördjupa förståelsen men jag gör inga anspråk på en heltäckande objektiv sanning.  

Inom hermeneutiken befinner sig forskaren i ständig interaktion med sitt studieobjekt 

vilket ses som en nödvändighet för att skapa en förståelse och tolkning av det sociala livet 

(May 2011). Det är viktigt att medvetandegöra de forskningsmetodologiska övervägandena 

och att det inte bara handlar om rena instrumentella tekniker utan om en nära koppling mellan 

teori och metod. Den hermeneutiska forskningsprocessen ska inte ses som en linjär 

kunskapsproduktion utan metodologiska och vetenskapsteoretiska reflektioner och tolkningar 

sker successivt och ibland i en cirkulär rörelse: 

Metoder är inte ”ett visst handgrepp”. Teorin blir obegriplig om den inte relateras till relevanta 

praktiska sammanhang. Förhållandet mellan teori och metod, teori och praktik, eller mellan idé och 

verklighet, blir inte begripliga om de inte sätts i relation till antaganden om sociala och kulturella 

förhållanden. Avhandlingen har inte en strikt uppdelning av teoretiska och metodiska avsnitt. 

Forskningsprocessen kan liknas vid den hermeneutiska cirkeln där tolkningar och kontinuerligt 

skrivande lett fram till det material som här framläggs (Sivertun 2006:42f). 

En hermeneutisk forskningsansats bygger med andra ord på att tolkningar och analyser sker 

kontinuerligt genom hela processen. Därför tolkar och analyserar jag mitt material och 

resultat kontinuerligt genom hela uppsatsen. 



17 

 

 

2.1 Kritisk samhällsteori 
 

Den kritiska samhällsteorin växte fram under tidiga 1900-talet med flera verksamma forskare 

och teoretiker vid Institutet för socialforskning i Frankfurt, ofta benämnt som 

Frankfurtskolan, och vidareutvecklades inom cultural studies och Birminghamskolan 

(Johansson & Miegel 2002). Det genomgående temat inom dessa teoribildningar är en vilja att 

synliggöra samhälleliga strukturer som formas och omformas i det kapitalistiska samhället 

och som ligger till grund för de asymmetriska makthierarkier som är rådande i dagens 

samhälle.  

Kritiska analyser utgår från ett perspektiviserande som belyser olika delar av ett 

fenomen för att uppfatta en helhet. Kunskap som produceras genom kritiska analyser 

konstrueras genom att olika perspektiv ställs bredvid varandra och diskuteras med 

utgångspunkt i dess olika existenser (Helldin 2003). Forskning och vetenskap ses som 

politiskt laddad och det går därför inte att upprätthålla en tydlig skillnad mellan fakta och 

värderingar, varpå ”ny” kunskap ses som kontextuell och värdeladdad (Assarson 2009; May 

2011). Nicholas Burbules uttrycker i en intervju med Roth (2006) följande reflektioner kring 

innebörden av en kritisk samhällsteori: 

Jag tror att en kritisk inriktning, så som den vanligtvis förekommer i den pedagogiska filosofin, 

innebär ett engagemang för jämlikhet och omfattar en vision om verklig rättvisa, och därför 

identifierar störningar i utbildningsprocesser – maktstörningar, störningar med avseende på 

hegemoniska politiska ideologier, störningar gällande fördomar eller diskriminering – som motverkar 

eller hindrar människans frihet och mänsklig mångfald. (Roth 2006:79) 

Den kritiska samhällsteorin har alltså en normativ ansats då det inte enbart handlar om att 

synliggöra och beskriva maktstrukturerna i samhället utan också motverka det som uppfattas 

som ojämlika förhållanden och dispositioner. Den kritiska samhällsteorin har sin grund i 

Marx analyser av det kapitalistiska samhället och den kapitalistiska organiseringen av 

ekonomin. Marx (1985) analyser av det kapitalistiska samhällets strukturer och ekonomiska 

organisering är relevanta även i dagens globaliserade ekonomi som i högsta grad påverkar 

skolans organisation och den specialpedagogiska verksamheten.  

 

2.1.1 Analysbegrepp 
Då denna studie har sin grund i den kritiska samhällsforskningen där fokus riktas mot rådande 

maktstrukturer kommer jag även använda mig av några av Bourdieus (2004; 2008) teoretiska 

begrepp. Centralt för Bourdieus tänkande är att han ser kulturen som en viktig del i 

reproduktionen av sociala strukturer i samhället. Makten i samhället upprätthålls och repro-

duceras genom mänskliga praktiker
7
, så som i mode, konst, litteratur, sport, språk, 

utbildningssystem, äktenskap etc (Bourdieu 2004). Makten är dold i nästan allt mänskligt 

                                                           
7
 Med praktiker menar Bourdieu sådant mänskligt handlande som ofta tas för givet och som sker mer eller 

mindre vanemässigt. 
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handlande och genom vårt vanemässiga handlande reproduceras samhällets makt- och 

dominansstrukturer. Det är kring dessa resonemang som några av Bourdieus viktigare 

begrepp kommer in, nämligen habitus, kapital och fält. Habitus kan kortfattat beskrivas som 

ett sätt att handla och reagera, socialt förutbestämt för en individ eller klass. Kapital är de 

olika typer av resurser som möjliggör agerande i sociala rum eller fält. Kapitalbegreppet ska i 

detta avseende ses som ett mer komplext begrepp än bara ekonomiskt kapital och Bourdieu 

talar om, förutom ekonomiskt kapital, bland annat om kulturellt kapital, symboliskt kapital 

och socialt kapital (Berner, Callewaert & Silberbrandt 1977). Jag kommer att använda dessa 

begrepp för att analysera skolan och den specialpedagogiska verksamheten och vilka 

konsekvenser dessa har för elever i behov av särskilt stöd. 

 

2.1.2 En ansats mellan den fenomenologiska och strukturalistiska traditionen 
Denna studie tar sin utgångspunkt i gränslandet mellan den fenomenologiska och strukturella 

forskningstraditionen, vilket är en position som bland annat Bourdieu (2004) diskuterade 

mycket genom sin forskning. Den fenomenologiska idétraditionen bygger på en tanke om att 

vår samhälleliga verklighet i grund och botten är en mänskligt social konstruktion. Vår 

verklighet byggs med andra ord upp av vår förståelse av vad som är vårt samhälle. Detta görs 

i allt vårt medvetna och omedvetna handlande och därför blir förståelsen av subjektiva 

handlingar och tolkningar fundamentala för att förstå hur samhället konstrueras (Bäck-

Wiklund 2007). Strukturalismen, å andra sidan, utgår från att individens handlande styrs av 

samhälleliga strukturer vilket underordnar den enskilde individens handlande. Det är inte 

individen som talar genom strukturerna utan det är strukturerna som talar genom vårt 

handlande (Boglind 2007).  

Bourdieu har i sin praxeologiska teoribildning utvecklat en ansats som bryter det 

dikotomiska förhållandet mellan det fenomenologiska och det strukturalistiska, mellan det 

idealistiska och det materialistiska genom att varken se individen som egenskapare av sitt eget 

liv och öde i en meningsfull verklighet eller som en deterministisk reduktion till att helt vara 

styrd av historiska, materiella och sociala villkor (Gytz Olesen 2011). För Bourdieu handlar 

det då om att det objektiva sociala rummet konstrueras och sedan skapar subjektiva former 

genom individens praktiska sinne, där hans begrepp habitus spelar en avgörande roll. Därmed 

skapas det individuella och subjektiva genom objektiva relationer och möjligheter där dessa 

ses som just subjektiva. De objektiva strukturerna påverkar den enskilda individen och 

manifesteras i form av synsätt och uppfattningar om sig själv och sin omvärld (Gytz Olesen 

2011). Detta har också diskuterats av Giddens (1984) som påpekar att våra vardagliga 

handlingar klart är meningsfulla för oss själva, men att dessa vanemässiga handlingar 

reproducerar samhälleliga strukturer som både gör våra handlingar möjliga och begränsar 

desamma.  

Bourdieu har kritiserats av marxistiska forskare för att ignorera de materiella 

förhållandena och ge sken av att till exempel klass enbart skapas i ett socialt rum. Sivertun 

skriver bland annat att ”[e]tt sådant förhållningssätt riskerar att missa sammankopplingen 

mellan samhällets produktionsförhållanden och dess sociala förhållanden” (2006:29). Jag 

menar att Bourdieus vetenskapsteoretiska idéer är viktiga just för att de hanterar marxismens 
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deterministiska perspektiv på relationen mellan individ och struktur, och visar öppningar för 

omförhandling. Bourdieus och Giddens resonemang har haft stort inflytande över 

metodologisk ansats och tolkning av resultatet i min undersökning. De uppfattningar som 

specialpedagogerna presenterar som sina sanningar ska alltså ses som subjektiva 

konstruktioner som skapas av objektiva förhållanden, dvs kultur och ideologi.  

 

 

2.3 Tillvägagångssätt 
 

Jag kommer nedan att redogöra för tillvägagångssättet för arbetet med mitt empiriska 

material. Genom att motiverar de metodologiska val jag har gjort ökar förståelsen för de 

resultat och analyser som jag gör i denna studie.  

 

2.3.1 Urval 
Jag har valt att undersöka skolor och förutsättningar i två kommuner för att få en bredare 

förståelse. Den första kommunen, som i denna undersökning benämns som Lövstad, är en 

mellanstor stad där det finns ett större universitet som tydligt påverkar förutsättningarna på 

skolmarknaden i kommunen. En stor andel av eleverna på främst de kommunala gymnasie-

skolorna kommer från studievana hem med ett högt utbildningskapital.  

Den andra kommunen, som i undersökningen benämns som Grässtad, präglas istället av 

en lång historia av tung industri. Under de senaste decennierna har många av industrierna 

flyttat sin verksamhet utomlands och kommunen strävar efter att förändra bilden från 

industristad till kunskapsstad. Det är alltså två relativt olika skolkommuner men som båda har 

ett stort och heterogent elevklientel. Det handlar i denna studie inte främst om att jämföra 

dessa två kommuner utan det är de olika specialpedagogiska praktikerna som jämförs.       

Av de 58 specialpedagoger som arbetar på olika gymnasieskolor i de två kommunerna 

valde jag ut åtta stycken att göra djupintervjuer med. Urvalet för dessa åtta specialpedagoger 

baserades på att jag ville få en så stor spridning som möjligt mellan större och mindre skolor, 

högskoleförberedande och yrkesförberedande samt attraktiva skolor med högt söktryck och 

mindre attraktiva. Från varje kommun ingår det två kommunala och två privata gymnasie-

skolor.  

 

2.3.2 Enkäter  
För att få en mer heltäckande bild av hur den specialpedagogiska verksamheten ser ut på olika 

gymnasieskolor har jag använt mig av en enkät där jag främst fokuserat på förekomsten av 

specialpedagogisk verksamhet samt dess omfattning i förhållande till antal elever och behov 

på skolorna. Enkäten skapades via en webbplattform och distribuerades via en länk till 

undersökningsgruppen. Enligt May (2011) finns det stora fördelar med att använda internet 

och den datoriserade tekniken då svaren omedelbart lagras i en databas och blir klara för 

bearbetning samt att flexibiliteten för enkätens utformning är stor. Respondenten har en 

möjlighet att själv styra över när enkäten ska behandlas samt ansträngningen i jämförelse med 
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traditionella pappersenkäter som ska skickas in via posten är betydligt lägre vilket kan 

resultera i att bortfallet blir lägre. 

 För att komma i kontakt med specialpedagogerna så ringde jag upp samtliga skolor som 

ingick i studien och kunde då skapa en relation till de som skulle svara på enkäten. Eftersom 

enkäten fylldes i på nätet var det viktigt att få en chans att presentera mig och under-

sökningens syfte, för att öka svarsfrekvensen samt undanröja eventuella missförstånd 

(Bryman 2011). Även om enkäten var relativ kort och enbart tog någon minut att fylla i så 

krävs det att tid avsätts och det blir ett avbrott i den ofta stressade verksamheten. I de fall där 

jag inte direkt fick in några svar påminde jag ytterligare gånger tills jag fick in resultat från 

samtliga skolor. 

 Jag valde att konstruera min enkät så att den skulle kunna synliggöra vilka samband 

som ligger till grund för omfattningen av den specialpedagogiska verksamheten på skolorna. 

Förekomsten av specialpedagogiska resurser och hur arbetet är organiserat på skolorna ska i 

denna undersökning ses som beroende variabler som styrs av en rad olika oberoende 

variabler. Det var därför viktigt att formulera frågor som gav möjlighet till att synliggöra 

relationen mellan olika variabler. Därför använde jag mig av frågor som gav svar på skolornas 

ägarförhållande, dess storlek och vilka programinriktningar som dominerar. I dispositionen av 

enkäten valde jag att lägga frågor om de oberoende variablerna först för att sedan följa upp 

med frågor knutna till den specialpedagogiska verksamheten. Majoriteten av frågorna var 

formulerade med slutna svarsalternativ, vilket förenklade analysen och tolkningen av 

materialet. 

 I det analytiska arbetet kring enkätstudien är det viktigt att medvetandegöra svårigheten 

att se tydliga kausala samband. Den sociala verkligheten kan vara svår att beskriva enbart 

genom statistiska korrelationer – särskilt då sambanden inte alltid blir så tydliga. Bara för att 

det finns ett samband mellan en oberoende och en beroende variabel betyder det inte att den 

oberoende variabeln är orsaken till den beroende variabeln (May 2011). I denna studie kan det 

vara svårt att avgöra ifall det är ägarförhållandet, skolans storlek eller programinriktningar 

som främst är avgörande för förekomsten av specialpedagogiska resurser. Men genom att 

jämföra de olika skolornas svar finns det en möjlighet att tolka sambanden. 

En annan kritisk aspekt på enkätundersökningar är att utformningen och frågedesignen 

ofta kan säga mycket om undersökningens syfte. Som man frågar får man svar, heter det ju, 

och urvalet av frågor begränsar naturligtvis både vilka svar som kommer in och vad som 

sedan kan analyseras. Därför är det vanligt att en enkätundersökning följs av en mer djup-

gående undersökning för att öka förståelsen för de undersöktas perspektiv och den sociala 

process och kontext de befinner sig i. Då möjliggörs ett helt annat utrymme för en interaktiv 

dialog med plats för reflektion och fördjupning. Detta är anledningen till att jag i denna 

undersökning valt en form av metodologisk pluralism där jag utifrån både enkäter och 

djupintervjuer utför en triangulering som ger både bredd och djup (Bryman 2011).  

I fråga om bortfall och uteblivna enkätsvar skapas en svårighet vad gäller resultatets 

trovärdighet. Det finns en fara i att anledningen till ett bortfall beror på motsatta uppfattningar 

eller en insikt kring den egna verksamhetens brister. En skola som saknar eller har mycket 

begränsade resurser är inte lika intresserad av att lämna ut uppgifter som den skola där den 

specialpedagogiska verksamheten är väl utbyggd. När det gäller bortfallet för min enkät-
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undersökning så är det mer eller mindre obefintligt då jag i de fall där skolorna inte svarade 

på min enkät ringde upp och muntligen ställde mina frågor. Detta gör att enkätunder-

sökningens tillförlitlighet måste anses som hög.      

 

2.3.3 Intervjuer 
När man i forskning väljer att använda sig av intervjuer ställs man direkt inför en rad olika 

metodologiska val, vilken form ska intervjuerna ha, var ska de genomföras samt hur man som 

forskare förhåller sig till den maktrelation som uppstår i intervjusituationen. Det är 

oundvikligt att det uppstår en maktrelation mellan den som intervjuar och den som blir 

intervjuad. Detta maktförhållande skapas i relationen mellan de berörda parterna vilket 

medför att de inte är på förhand givna och fungerar inte på samma sätt i alla situationer. 

Intervjuarens egenskaper och ledarstil definierar på ett individuellt plan förutsättningarna för 

intervjun. Vissa faktorer och förhållande kan ses som mer eller mindre konstanta. För det 

första den asymetriska relation som uppstår under själva intervjun då det är intervjuaren som 

är den som sitter med frågorna och den intervjuade är den som ger av sin kunskap eller 

erfarenheter. Där finns det alltid en risk att den intervjuade svarar så som den tror intervjuaren 

vill att den ska svara. För det andra sker det under analysen och tolkningen av materialet, då 

en teoretisk innebörd kopplas till intervjupersonens ord. I analysen förmedlar forskaren en 

viss bild av den grupp eller de personer den mött, och det är då forskarens ansvar att göra 

denna bild så rättvis som möjligt.  

Olika former för intervjuer brukar kategoriseras utifrån hur de är strukturerade, från de 

strikt strukturerade med slutna frågor till de helt ostrukturerade med öppna frågor (Marsh & 

Stoker 1995). De strukturerade intervjuerna har tydliga och precisa frågor som ger exakta svar 

medan den ostrukturerade styrs av vad den intervjuade har att berätta, då formen mer liknar 

ett samtal av givande och tagande. Mellan dessa två ytterligheter finns de semi-strukturerade 

intervjuerna där intervjuaren har några på förhand fastställda frågor som sedan utvecklas 

under intervjuns gång. Vilken metod som väljs beror naturligtvis dels på vem det är som 

intervjuar, men också på vilken typ av empiriskt material som efterfrågas. En mindre 

strukturerad intervju ger större skillnader mellan svaren, medan strukturerade intervjuer ger 

jämförbara svar som kan kodas och där det då är lättare att se korrelationer och andra 

statistiska samband. Dessa olika val påverkar därmed direkt eller indirekt resultatet och därför 

är det viktigt att tydligt visa vilka metodologiska val som ligger till grund för mina intervjuer. 

Jag har valt att utforma mina intervjuer som semistrukturerade intervjuer då jag är 

intresserade av specialpedagogernas berättelser i sig och vill komma åt deras inställning och 

uppfattning av den specialpedagogiska verksamheten och dess organisering. Den semi-

strukturerade intervjuformen gav mig en möjlighet att komma på djupet i de intervjuades 

berättelser men ändå bibehålla en jämförbarhet mellan de olika intervjupersonerna. Detta gav 

mig större möjligheter till att dra generella antagande i mitt resultat då jag kunde jämföra de 

olika specialpedagogernas berättelser. Det är viktigt att jämföra flera olika intervjuer för att 

kunna dra några slutsatser av resultatet. Ingen enskild intervju, hur innehållsrik den än må 

vara, kan i sin isolerade form utgöra ett underlag för generaliseringar kring sociala krafter och 
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processer (May 2011). Det är alltså viktigt att ställa de olika intervjuerna i ett sammanhang 

där de tillsammans utgör delar av en helhet.  

Intervjuerna var centrerade kring fyra olika teman: det specialpedagogiska arbetets 

organisering; syn på den specialpedagogiska verksamheten; vilket pedagogiskt klimat som 

dominerade på skolan; samt hur den ökade konkurrensen och det fria skolvalet påverkat 

arbetet på skolan. För att förtydliga dessa teman hade jag formulerat åtta intervjufrågor 

(bilaga II). Jag valde att presentera de tematiska frågorna i inledningen av intervjun för att 

sedan låta samtalet fritt kretsa kring dessa frågor. Genom att enbart inledningsvis styra 

riktningen för samtalet fanns det en möjlighet för varje enskild intervjuperson att utifrån deras 

specifika verksamheter närma sig frågeställningarna. Eftersom jag bara har intervjuat 

specialpedagoger handlar det om deras tolkning av bland annat kollegiet och skolledningens 

syn på den specialpedagogiska verksamheten och det är högst troligt att denna bild hade 

förändrats om jag även hade haft möjlighet att samtala med representanter från dessa andra 

grupper.  

 Samtliga intervjuer varade i ungefär 60 minuter och efter att de var genomförda så 

transkriberade jag allt material och kunde påbörja analysen. Mina intervjuer styrdes till stor 

del av intervjupersonernas intressen och uppfattningar av den egna verksamheten. Därför var 

det viktigt att direkt efter genomförandet sortera och kategorisera materialet, för att inte missa 

viktiga detaljer. 

   

2.3.4 Etiska ställningstaganden 
Utifrån etiska principer är det väldigt viktigt att en forskare tydligt visar egna ställnings-

taganden och skiljer dessa från insamlad narrativ data då det handlar om tolkningar och 

uppfattningar av olika individers verkligheter. Genom att vara tydlig med i vilket 

sammanhang forskningsprocessen genomförts kan bakgrunden och förförståelsen sättas in i 

sitt vetenskapliga sammanhang: 

Målet är inte att eliminera dem, eftersom detta är en omöjlig uppgift. Kritiker hävdar i stället att vi 

måste bli medvetna om att forskningen bedrivs i ett sammanhang där vissa intressen och värderingar 

dominerar och tränger undan andra. Man kan därför inte uppnå ”objektiv” forskning genom att 

okritiskt acceptera dessa som självklara. (May 2011:90) 

Därför är det viktigt att diskutera och reflektera över hur forskning bedrivs och organiseras, 

vilka konsekvenser olika val får.  

 De etiska övervägandena handlar även om att ge intervjupersonerna anonymitet både 

vad gäller vem de är och var de är verksamma. Detta gör att de inte behöver känna en 

osäkerhet när de pratar om sin yrkesroll och arbetsplats. Därför har jag ändrat namn på alla 

personer jag har intervjuat, samt namnen på skolorna och de två kommunerna som ingår i 

studien. Detta är även viktigt att tydliggöra inför de olika intervjuerna så att de intervjuade 

personerna inte blir hämmade och kanske förskönar förhållandena på skolorna. Genom att de 

får full anonymitet behöver de inte oroa sig för att föra kritiska resonemang eller berätta om 

känsliga frågor. Då denna vetenskapliga rapport bygger på studier av mänskliga verksamheter 

så är det alltså viktigt att skydda de intervjuades identitet. 



23 

 

 

2.3.4 Validitet och reliabilitet 
När det gäller en vetenskaplig studies trovärdighet och användbarhet finns det en mängd olika 

kriterier för att kritiskt granska det metodologiska upplägget. Validiteten handlar om ifall 

undersökningen verkligen behandlar det som är avsett att studeras, och ifall vetenskapliga 

metoder och teorier behandlas på ett korrekt sätt. Undersökningens reliabilitet belyser 

studiens tillförlitlighet och ifall liknande oberoende undersökningar skulle uppnå likvärdiga 

resultat (Bryman 2011).  

 För studiens syfte har jag använt mig av olika vetenskapliga metoder och med 

försiktighet utgått från ett antal teoretiska analysbegrepp, för att på så sätt granska den 

specialpedagogiska praktiken på gymnasieskolor. Därför anser jag att validiteten och 

reliabiliteten i denna studie är hög. Det finns dock begränsningar i studiens hermeneutiska 

forskningsdesign som bygger på kontextuella och subjektiva tolkningar, vilket begränsar 

överförbarheten av resultaten till andra specialpedagogiska verksamheter. Mina tolkningar 

och slutsatser ska dock inte ses som irrelevanta utan fungera som en del i förståelsen av den 

specialpedagogiska verksamhetens sociala konsekvenser.  
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3. Det senmoderna samhällstillståndet 
 

 

 

 

Det moderna samhällets framväxt brukar förknippas med bland annat industrialisering, 

urbanisering, sekularisering, rationalisering och disciplinering (Fornäs 1990). Samhället har 

under de senaste decennierna genomgått en rad förändringar. I Sverige, som i övriga 

västvärlden, har samhället och det moderna påverkats av en rad nya tendenser och fenomen så 

som ökad global rörlighet, internets utveckling, individualisering, marknadisering samt ökad 

segregation och marginalisering av olika sociala grupper. Detta kan ses som tecken på att vi är 

på väg in i ett nytt samhälle. Det är dock viktigt att förhålla sig kritisk till liknande påstående 

och snarare se det som en radikalisering av moderniseringsprocesserna. Därför har begreppet 

senmodernitet lyfts fram för att visa att det inte handlar om något i grunden nytt. Jag ska här 

kort diskutera några aspekter av det senmoderna samhällstillståndet för att ringa in den 

samhälleliga kontext den svenska skolan befinner sig i.  

 

 

 3.1 Välfärdsstaten möter nyliberalismen  
 

Det svenska samhället har under 1900-talet karakteriserats av två utmärkande drag – en 

exceptionell ökning av det materiella välståndet och en utveckling av ett demokratiskt 

parlamentariskt styrelseskick. 1900-talet är det första århundrade där människor i allmänhet 

har haft ett formellt politiskt inflytande. Ökningen av det materiella välståndet och 

utvecklandet av det demokratiska styrelseskicket kallas av många forskare för välfärds-

kapitalism. I Sverige kom denna välfärdskapitalism att kallas för den svenska modellen, där 

välfärdssamhällets utformning, den politiska beslutsprocessen och förhandlingssystemet på 

arbetsmarknaden utgjorde grundpelarna (Thullberg & Östberg 1994).  

Den offentliga sektorn och statens kontroll över samhället har haft en stor inverkan på 

hur det svenska samhället har vuxit fram som en modern demokrati byggd på marknads-

kapitalistiska strukturer. Detta möjliggjordes delvis på grund av socialdemokratins makt-

dominans inom den svenska politiken. Folkhemmet som till stor del har varit social-

demokratins samhällsbygge baserades på en strävan efter politisk, ekonomisk och kulturell 

jämlikhet mellan samhällets alla individer. Inga grupper i samhället skulle prioriteras eller 

missgynnas. Barnbidraget som går ut till alla barnfamiljer oavsett inkomst är ett bra exempel 

på denna politik. Det svenska folkhemmet skulle garantera att alla medborgare hade en grund-

läggande ekonomisk trygghet samt tillgång till tjänster som skola, sjukvård och äldreomsorg 

(Blomqvist & Rothstein 2008).  
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Syftet med att ha en stark välfärd i offentlig regi var att alla medborgare skulle få del av 

samma högkvalitativa service, oavsett var de bodde eller vad de tjänade. Detta resulterade i att 

staten i allt större utsträckning blev ägare inom näringslivet. Förutom områden som skola, 

sjukvård och äldreomsorg drevs televisionen, järnvägsnätet, taxibranschen m.m. i offentlig 

regi. Staten hade aldrig någon dominerande roll i näringslivet, men försökte dock genom 

ekonomisk planering och en omfattande regleringspolitik få ökat inflytande över det privata 

näringslivet och debatten kring löntagarfonderna kunde ses som ett steg mot ett kollektiv-

istiskt ägande inom näringslivet (Berggren & Greiff 2000).  

Den svenska staten hade alltså en betydande roll för samhället och då inte bara på det 

politiska planet. Inom skolan och dess utbildningspolitiska reformer märktes också denna 

rättvise- och jämlikhetstanke där den starka staten sågs som en garant för en skolutveckling 

mot ökad delaktighet och social integration (Tideman mfl. 2004). Mycket av detta 

förändrades efter mitten av 1980-talet då marknadsekonomiska och nyliberala strömningar 

fick allt större genomslag och statlig styrning bytes mot decentralisering, flexibilitet och 

valfrihet.  

 Den borgerliga regeringen som tillträdde 1991 med Carl Bildt i spetsen hade som ett av 

sina främsta mål att man skulle genomföra en valfrihetsrevolution inom den offentliga 

sektorn. Den socialdemokratiska regeringen som tog över 1994 accepterade många av de 

reformer för ökad valfrihet och marknadsanpassning inom den offentliga sektorn som de 

borgerliga införde (Blomqvist & Rohtstein 2008). De nyliberala idéer som Carl Bildt byggde 

sin valfrihetsrevolution på slog först igenom med Reagans och Thatchers makttillträde i USA 

respektive Storbritannien (Pettersson 2001). Idéerna kommer oftast från den privata sektorn. 

Det privata näringslivets konsulter var de som introducerade ekonomismen, och det var också 

med dem idéerna spreds till den offentliga sektorn när konsulter anlitades för att lösa problem, 

och de tillämpade då samma metoder i den offentliga sektorn som tidigare i den privata 

(Ringarp 2011). 

 Företrädare för den nyliberala ideologin ser i privatiseringarna fördelar som effektivitet, 

rationalitet och genom konkurrens ökad kvalitet. De ser avreglering och privatisering som en 

möjlighet att förbättra individens valfrihet och därigenom demokratin. De ekonomiska 

avregleringarna har setts som en förutsättning att leva upp till de krav som har kommit med 

den ökade internationaliseringen och en nödvändighet för att klara ekonomin (Lundquist 

1997).  

Dessa politiska strömningar har fått ökat inflytande på många håll inom det väster-

ländska systemet och där skolan inte är ett undantag (Lundquist 1998; Blomqvist & Rohtstein 

2008). Detta får till följd att ekonomiska intressen som kostnadseffektivitet, produktivitet, 

vinst och konkurrens med privata företag blir en självklar och stor del av den offentliga 

sektorns organisering. Förvaltningen och den offentliga sektorn ses mer som ett företag, där 

vinst och konkurrenskraft blir en nödvändighet.  

Genom det ökade intresset för ekonomivärden har även ekonomins termer och språk 

blivit alltmer vanliga i den offentliga sektorn och där de privata välfärdsföretagen fungerar 

som katalysatorer i paradigmskiftet (Lundquist 2001; Ringarp 2011). Fokus för diskussionen 

har legat på kostnadseffektivitet och ekonomisk tillväxt. Detta medför att andra värden som 

mänskliga behov och social trygghet har kommit i andra hand. Detta förändrade synsätt har 
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brukats kalla New public management och har medfört att metoder, analysmodeller och 

språkbruk från det privata näringslivet har applicerats på den offentliga förvaltningen 

(Ringarp 2011; Adolfsson 2012). Brukare eller elever ses som kunder som konsumerar olika 

tjänster och en helt annan målstyrning och kostnadseffektivisering uppstår. Den ekonomiska 

politikens mål har bytts från full sysselsättning till inflationsbekämpning. Låg inflation är 

alltså överordnat alla andra frågor, som bekämpandet av arbetslöshet, social utslagning och 

ökade klassklyftor – trots att det finns betydande arbetslöshet och att klyftorna vad gäller 

rikedom, inkomster och möjligheter fördjupats (Sivertun 2006). 

 För att en politisk demokrati ska fungera krävs det att det finns en välfärd som 

garanterar vård, utbildning, bostäder, social säkerhet och andra institutioner som strävar mot 

jämlikhet i samhället. Den offentliga sektorn står för tillgänglighet och rättvisa, den förmedlar 

en känsla av gemensam säkerhet, ömsesidigt samarbete och beroende och bidrar till samhälls-

känslan (Lundquist 2001). Det kan ställas mot ekonomismens krav på privatisering och 

effektivisering som medför en nedmontering av välfärdssamhället, vilket leder till att vi får 

en, som Lundquist skriver, darwinistisk värld:  

”Alla slåss mot alla på alla nivåer i samhällshierarkin. Människor klänger sig fast vid sina jobb under 

stress och osäkerhet. Utanför står en armé av arbetslösa beredda att ta över […] Inga gemenskaper, 

baserade på jämlikhet, frihet, solidaritet och rättvisa, kan förväntas ingripa till den svages försvar.” 

(Lundquist 2001:210).  

Den nyliberala ideologin kan sägas innefatta vissa antipolitiska drag då den saknar intresse för 

de politiska processer som är idealet för demokratin. Gemenskapstanken eller kollektivet 

uppfattas som något negativt och istället är det individens rätt till valfrihet och marknadens 

ofrånkomliga frihet som är målbilden. Staten underkastas då marknadskrafterna och 

demokratin blir med andra ord poänglös. Frågor om rättvisa, välstånd och fördelning av sam-

hällets resurser byts ut mot identitetspolitik och personinriktad populism. Kärnfrågan, hur 

man ska organisera den politiska ekonomin, flyttas från politiken till marknaden (Lundquist 

2001; Pettersson 2001). Marknaden bygger på en, i jämförelse med det politiska systemet, 

mycket begränsad uppsättning värden, vilka kan sammanfattas med vinst för företagen och 

valfrihet för konsumenterna. Frågan är bara om friheten att välja mellan McDonalds och 

Burger King eller Nike och Reebok är det samma som att ha friheten hur vi vill leva våra liv. 

 

 

3.2  Kollektivet möter individualismen 
 

De samhälleliga förändringar som jag har beskrivit ovan är alltså till stor del ett resultat av 

den nyliberala politiken som har vuxit sig allt starkare de senaste decennierna. Denna politik 

har man tydligast märkt i förhållandet mellan statens roll och marknadens, och då främst när 

det gäller hur välfärden ska drivas och organiseras. Den ekonomistiska politiken med ny-

liberalismen som ideologisk ledstjärna har dock inte bara satt tydliga spår i den offentliga 

förvaltningen utan den har även medfört en mentalitetsförändring på individnivå (Blomqvist 

& Rothstein 2008; Englund 2003; Lundquist 2001). Vi har gått från en kollektivistisk 
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mentalitet som bygger på vi till en allt mer individcentrerad där kärnan är jag och som säger 

att man ska ”satsa på sig själv”. Ett språkbruk som baseras på jag önskar uppmuntras istället 

för ett språk med vi behöver.  

Den individuella friheten är det värde som anses viktigast och som sociala institutioner 

främst bör ta vara på. Den nyliberala ideologin baseras på tanken att varje människa ska 

kunna styra sitt eget liv och inte vara underkastad någon annans godtyckliga vilja. Den 

amerikanske opinionsforskaren Ronald Inglehart har även i sina undersökningar visat att just 

synen på förhållandet mellan individen och kollektivet har förändrats. Han menar att dagens 

unga generation anser att det är viktigt att självständigt få forma sina liv. De ställer därför 

högre krav på individuellt självbestämmande (Blomqvist & Rothstein 2008). Det nyliberala 

frihetsbegreppet har kritiserats av bland annat Erlingsson (2001) som pekar på hur strukturellt 

betingade materiella skillnader mellan individer skapar olika förutsättningar för förverklig-

ande av olika livsprojekt. Han menar att denna strukturella skillnad bygger på en asymetrisk 

maktfördelning vilket påverkar den reella friheten och jämlikheten i samhället. För Erlingsson 

blir därmed den kollektivistiska välfärdsstaten en förutsättning för ett demokratiskt samhälle 

där samtliga medborgare har tillträde och förutsättningar att handla och agera på lika villkor. 

Politisk, ekonomisk och social jämlikhet ska ses som ett fundamentalt demokrativärde. 

Individualiseringen som en del av förändringarna i det moderna projektet mot ett 

senmodernt samhälle har studerats av flera olika sociologer och kulturforskare (bla Beck 

1986; Bauman 2000; Giddens 1999; Ziehe 1993). Gemensamt för dessa är att de alla på ett 

eller annat sätt behandlar förändrade förutsättningarna för individen i samhället. De menar att 

vi i västvärlden nu lämnar det moderna samhällsbygget och med industrisamhällets nedgång 

går in i ett nytt samhällstillstånd i form av det senmoderna eller senkapitalistiska
8
. Det kan 

också definieras som kunskapssamhället där ny teknik har möjliggjort en informations-

explosion som sätter nya perspektiv på vår tillvaro. Individens val och självcentrering är 

väsentligt när historia och traditioner mister sin betydelse likt det Ziehe diskuterar med sitt 

begrepp kulturell friställning. Han menar att resursstrukturer i det senmoderna samhället 

snarare påverkas av samhällets välfärdsinstitutioner än av, som tidigare, familjen. Den 

kulturella friställningen sätter individen i en situation där den inte är låst av traditioner utan är 

hänvisad till att göra val utifrån sig själva (Ziehe 1993). Denna friställning är dubbelsidig då 

det å ena sidan medför en större frihet att göra självständiga val i livet men å andra sidan 

också försätter individen att själv ansvara för valen. Riskerna i samhället förflyttas från en 

strukturell nivå till individualiseringen (Beck 1986). Individualiseringen är ett av de mest 

framträdande dragen i det senmoderna samhällstillståndet och medför att både det sociala och 

politiska allt mer styrs av marknadsmekanismer, vilket medför att individer får konkurrera på 

nya sätt och med en ökad flexibilitet. Detta kräver aktiva medborgare som i samtliga 

situationer gör medvetna och väl övervägda val på t ex arbetsmarknaden, bostadsmarknaden 

och i utbildningssystemet. Beck pratar här om en marknadsideologisk individualism där 

individen själv ska ha förmåga till att planera och organisera sig i ett framtidsperspektiv. Den 

                                                           
8
 Det finns en rad olika begrepp som på olika sätt beskriver det moderna samhällets förändringar. Senkapitalism 

belyser förändringar utifrån ekonomiska perspektiv medan senmodernt används främst ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Fornäs 1990).  
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individ som saknar dessa planeringsmöjligheter hamnar därför i en riskzon i samhället. 

Individualiseringen har blivit en påtvingande och enbart chimär frihet: 

De fria individerna blir beroende av arbetsmarknaden och blir därför också beroende av utbildning, 

konsumtion, regleringar i sociallagstiftningen, trafikplanering, varuutbudet. De blir beroende av 

möjligheter och trender inom medicinska, psykologiska och pedagogiska rådgivningen och vården. 

Allt detta pekar på den institutionsberoende kontrollstrukturen i de individuella situationerna. 

Individualiseringen blir den mest avancerade formen av församhälleligande, beroende av marknad, 

lagar, utbildning etc. (Beck 1986:212f)  

Individens position styrs alltså av de egna valen och för dem som inte har de rätta redskapen 

att förändra sin position blir detta en större social utslagning.  

I ett skolperspektiv kan detta kopplas till synen på besvärliga och svåra elever. I en 

individualistisk skolideologi skuldbeläggs den enskilde eleven snarare än att problemen ses 

som kontextuella. I ett privatiserat skolsystem sjunker den offentliga skulden för 

misslyckandet undan (Helldin 2002a).  

Det är viktigt att poängtera att även i det senmoderna samhället är det samma makt-

strukturer formade av det kapitalistiska systemet som råder som i det moderna. Individual-

iseringen har inte inneburit jämlikhet, utan den sociala, politiska och ekonomiska skiktningen 

i samhället behålls oförändrad i det senmoderna samhället. Trots att det i grunden är samma 

maktstrukturer så har alltså kraven på individen förändrats på många sätt och dagens 

skolungdomar måste i allt de gör förhålla sig till längre utbildningstid, mer utbredd ungdoms-

arbetslöshet där glappet mellan kvalificerade och icke kvalificerade yrken växer, inter-

nationell migration och en mer individualiserad livsbana där de själva förväntas identifiera 

vad och hur de ska nå sina livsmål (Bauman 2000).  

Det senmoderna samhällstillståndet ska inte ses som något radikalt nytt utan snarare 

som ett tillstånd där moderniseringsprocesser givit upphov till vissa nya drag i vardagsliv och 

kultur. Skolan fyller inte längre främst en funktion som förmedlare av färdig kunskap utan 

istället behöver skolan utveckla kompetenser och färdigheter vad gäller informationssökning 

och kritiska förhållningssätt. Konkret finns det ett behov av att fördjupa kunskapen om skilda 

begrepp som integration, segregation, marginalisering, rasism, sexism och demokratiserings-

processer men även mer abstrakta som kunskapens konstruktion och reproduktion, gruppers 

inkludering och exkludering både i skolan och i samhället mer generellt (Brömssen 2006). 

Individen ses som en aktiv aktör på en global utbildningsarena där språk och kulturella 

barriärer mer och mer suddas ut. Betydelsen av geografisk lokalisering har på flera nivåer 

mist sin betydelse och på bråkdelen av en sekund kan man genom nätet ta sig runt jorden. Här 

handlar det igen om att sätta dessa förändringar i ett större perspektiv, då det finns stora 

skillnader mellan individers tillgång till den ökade flexibiliteten och valfriheten. Barn till 

högutbildade och kapitalstarka grupper blir aktiva aktörer medan barn i fattigare delar av 

världen och mindre bemedlade grupper i västvärlden blir utslagna i en allt hårdare 

konkurrens.  

Samhällets förändringsprocesser har alltså påverkat ungdomar i flera avseenden. 

Vardagens kommunikativa situationer via massmedia och dess informationskultur har suddat 

ut de skyddsbarriärer som tidigare skyddat ungdomen från vuxenvärldens komplexa livsvärld. 
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Unga har ”tillgång till debatter kring stora samhälleliga problem, oavsett de vill det eller inte” 

(Ziehe 1993:154). Den ökade valfriheten i samhället kan här ses som en sådan process där 

ungdomar tvingas in i beslut som tidigare låg i samhällets skyddsnät eller traditioner. 

Individualiseringen och den kulturella friställningen skapar med andra ord en ambivalens 

inför framtiden och där subjektets handlingar är helt beroende av det egna valet. 

 

 

3.3 Nationalstaten möter globaliseringen 
 

De förändringar som jag presenterat ovan genomsyrar hela samhället och måste även ses ur 

ett internationellt perspektiv. Den svenska staten och andra aktörers agerande sker inte utan 

hänsyn till dess omvärld, utan internationella relationer är avgörande för hur det svenska 

samhället förändras. Nedan följer en kort diskussion kring hur det svenska samhället och 

därmed också skolan påverkas av internationella krafter. 

Samhället har under de senaste decennierna utsatts för starka förändringskrafter, där det 

globala allt mer ersatt det nationella. Detta brukar definieras med begreppet globalisering 

vilket syftar till ett ökat internationellt samarbete på en rad olika plan. Diskussioner om 

globalisering tenderar att hamna i en utgångspunkt i det västerländska samhället där 

globalisering likställs med utvecklingen i västvärlden och övriga delar av världen blir perifera 

och reduceras till en förutsättning för västs framgångar (Brantefors 2011). Globaliserings-

begreppets komplexitet är också en bidragande orsak till mycket kritik då det kan betyda allt 

och inget (Jönsson, Jerneck & Arvidson 2011). Det är därför viktigt att tydligt definiera vad 

begreppet innebär och vad som åsyftas i berörd diskussion, om det handlar om ekonomiska, 

politiska, kulturella eller sociala processer. När man diskuterar skolans förändringar så 

handlar det främst om politiska och ekonomiska processer där införandet av en konkurrens-

utsatt skolmarknad följer de direktiv från WTO om avreglerade marknader och möjliggörande 

för utländska investerare att etablera sig på den svenska skolmarknaden.  

Genom GATS-avtalet, som behandlar internationell handel med tjänster, ingår 

utbildningssektorn som en av tolv huvudgrupper. I avtalet förbinder sig medlemsländerna att 

tillåta utländska aktörer att agera på samma villkor som inhemska privata och offentliga 

aktörer (Seth 2004). Detta gäller dock enbart när ett statligt monopol har upphävts och en 

marknad med fri konkurrens finns. Då den svenska skolmarknaden sedan början av 1990-talet 

har tillåtit privata aktörer är det alltså fritt för utländska investerare att agera i Sverige vilket 

också har blivit verklighet med bland annat det danska riskkapitalbolaget Axcell Management 

som köpte JB-koncernen och Academedia som ägs av Investordrivna företaget EQT och som 

har mycket av sin verksamhet registrerad på kanalöarna Jersey och Guernsey. Kapitalets 

ökade mobilitet har här fått tydliga konsekvenser för skolors organisering och bristen på 

långsiktighet har bland annat försatt JB-koncernen i konkurs. Denna förändring måste sättas 

in i sitt sammanhang och ses som en del av globaliseringen i samhället. Bauman (2000) har 

diskuterat detta och menar att vi idag ser en förändring där kapitalets ökade makt och 

rörlighet medför en frånkoppling av skyldigheter både gentemot anställda men också mot 

yngre och svagare grupper i samhället: 
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Det uppstår en ny asymmetri mellan maktens utomterritoriella natur och ”hela livets” fortsatta 

territorialitet; vilken den nu oförankrade makten, med möjlighet att förflytta sig med kort varsel och 

utan förvarning, är fri att exploatera för att sedan fly från exploateringens följder. Att kunna lämna 

ifrån sig ansvaret för konsekvenserna är den mest eftertraktade och omhuldande av de förmåner som 

den nya mobiliteten skänker åt det fritt flytande och lokalt oförankrade kapitalet. Kostnaderna för att 

ta itu med efterverkningarna behöver inte tas med i beräkningarna av investeringarnas ”effektivitet” 

(Bauman 2000:14)   

Genom att applicera Baumans diskussioner på den svenska skolmarknaden ser man hur olika 

aktörer agerar med radikalt olika förutsättningar och intentioner. Eleverna som går på en skola 

som går i konkurs blir lämnade medan de privata huvudmännen inte blir ansvarskyldiga för 

att fullfölja sitt uppdrag. Ansvaret att tillgodose fortsatt utbildning landar istället på den 

offentliga skolan (SFS 2010:800, 15 kap. 30 §). Globaliseringsrådet har i sin slutrapport 

Bortom krisen – Om ett framgångsrikt Sverige i den nya globala ekonomin (Ds 2009:21) flera 

viktiga aspekter av hur globaliseringen påverkar det svenska skolsystemet. En av dessa 

aspekter är att den fria konkurrensen på skolmarknaden ska ses i relation till en allt mer global 

ekonomi och att en hårdare konkurrens leder till ökad mångfald och ökade kvalitetskrav på 

samtliga aktörer. Dock är de tydliga med att konkurrensen inte får leda till ökad segregation 

(Ds 2009:21). I ett internationellt perspektiv finns en risk med att länder som genomgått 

tydliga marknadsreformer av skolsystemet har fått ökade problem med social utslagning och 

polarisering i samhället. Det visar även att marknadsanpassningen medför att progressiva 

idéer som inkludering får stå tillbaka till förmån för fokus på ökade kunskapsresultat (Lauder, 

Brown, Dillabough & Halsey 2006). 
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4. Gymnasieskolans förändringsprocess 
 

 

 

 

De förändringar som skett i (välfärds)samhället, med ökad makt åt marknaden, upphävning av 

offentliga monopol och ökad konkurrens mellan offentligt och privatägt, har även påverkat 

hur utbildningssektorn ser ut och den sociala sammansättningen i skolan (Skawonius 2005). 

Jag kommer i detta kapitel att gå djupare in på de förändringar som ägt rum inom den svenska 

gymnasieskolan de senaste 20 åren, från det att skolan kommunaliserades och gjordes 

målstyrd, till att det infördes en individuell skolpeng där eleven kan välj mellan olika skolor 

oberoende huvudman och slutligen den senaste läroplanen Gy 2011. 

 

 

4.1  Skolans kommunalisering  
 

En av de största förändringarna som genomförts inom den svenska skolan var kommunali-

seringen av skolan och dess lärarkår 1989. Kommunaliseringen har fått konsekvenser både för 

utbildningssektorn generellt, och särskilt för lärarkårens profession och handlingsutrymme. 

För att sätta in denna utbildningsreform i sin kontext kommer jag inledningsvis att ta upp 

några viktiga aspekter i den svenska skolutvecklingen och dess historia. 

Det moderna samhället tog i Sverige sin form med den industriella revolutionen under 

1800-talet och skapade nya strukturella förutsättningar och behov. Sverige utvecklades från 

ett agrart ståndssamhälle till ett urbaniserat industrisamhälle med nya samhällsklasser och 

former för social skiktning. Med det industriella samhället ökade behovet av en utbildad 

befolkning som kunde läsa och skriva. I dessa behov skapades 1842 den svenska folkskolan 

och det blev en obligatorisk skolplikt på fyra år vilket sedan successivt utvidgades (Lindensjö 

& Lundgren 2000). Med 1842 års folkskola blev det kommunernas
9
 skyldighet att inrätta 

skolor. Folkskolans begränsningar kring urval och möjligheter till högre utbildning var en 

bidragande orsak till utformningen av utbildningsreformen U19, som utgjorde grunden för 

den svenska bottenskolan. Under 1900-talet utvecklades folkskolan och sedermera 

bottenskolan till en gemensam grundskola som var lika för alla oavsett bakgrund. Detta var en 

enhetsskola som kontrollerades och styrdes av staten vilket skulle garantera en likvärdig 

skolgång oavsett geografisk och kulturell plats (Isaksson 2011). Från det sena 1800-talet och 

tidiga 1900-talet hade skolans uppgift främst handlat om fostra laglydiga och plikttrogna 

                                                           
9
 Kommuner i egentlig och politisk mening blir det inte förrän 1863 när socknen avskaffades som administrativ 

enhet. Men i Kongl. Maj:ts nådiga stadga angående folk-undervisningen i riket som antogs 18 juni 1842 stod det 

i §1 mom. 1 ” I varje stadsförsamling och varje socken på landet bör finnas minst en, helst fast, skola med 

vederbörligen godkänd lärare” (Lindensjö & Lundgren 2000:182) 
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medborgare men efter andra världskrigets slut framträder ett skifte i synen på skolans roll och 

det talas i skolkommissionen från 1946 om att skolan ska fostra självständiga, dugliga och 

ansvarstagande individer som alla verkar i de demokratiska beslutsprocesserna (Dahlstedt 

2012). De demokratiska processerna kräver aktivt deltagande från medborgarna och i denna 

process får skolan en viktig roll och därmed går skolans utveckling hand i hand med den 

moderna statens utveckling. Den svenska skolan under efterkrigstiden fram till slutet av 1980-

talet är med andra ord en av hörnstenarna inom den svenska modellen. Skolan och den 

utbildningspolitiska doktrinen dominerades av principer kring social utjämning, jämlikhet och 

ökat medborgaransvar, för att motverka kapitalismens polariserande effekter.   

 Detta förändras med de skolreformer som genomförs under 1990-talets början. Den 

svenska skolan decentraliserades genom kommunaliseringen och utbildningsmonopolet 

upphörde när valfrihetsreformen genomfördes vilket tillät privata initiativ till att starta skolor 

(Dahlstedt 2007). Ingvar Carlson som utbildningsminister hade redan i början av 1970-talet 

börjat diskutera begränsningarna i den centraliserade enhetsskolan. Enligt Ringarp (2011) var 

motståndet mot förändringar allt för stort, och det var först i slutet av 1980-talet, efter ett antal 

skolutredningar samt förändrade politiska vindar, som reformarbetet genomfördes.  

Välfärdsstatens expansion under stora delar av 1900-talet hade börjat kritiserats för att 

vara stelbent och allt för centraliserad. Genom olika decentraliseringsreformer skulle 

välfärden byggas underifrån samt möjliggöra större inslag av individualisering och valfrihet. 

Dessa krav sammanföll med hårdare finansiella tider och åtstramningskrav av statens finanser 

som möjliggjorde kommunaliseringen. Kommunaliseringen av den svenska skolan måste ses i 

en större samhällelig kontext av nyliberala värderingar och växande offentliga utgifter. De 

utbildningspolitiska motiven i slutet av 1980-taet förändras till att innefatta individuell 

valfrihet, föräldraansvar för utbildningen, effektivitet samt ett mer individcentrerat lärande. I 

detta paradigmskifte fungerade kommunaliseringen som en politisk drivkraft vilket kon-

kretiserade förändringarna i de utbildningspolitiska idealen (Ringarp 2011). Kommunal-

iseringen genomfördes alltså med en intention om att öka flexibiliteten och valfriheten, delvis 

genom att eleverna skulle kunna utifrån egna intressen få välja studieprogram samt att 

skillnaden mellan de studieförberedande och yrkesförberedande programmen minskade 

(Adolfsson 2012).  

Pålsson Syll (2012) har kritiskt diskuterat skolans samhälleliga uppgift. Han menar att 

skolan, istället för att bygga på individualisering och elevers egna intressen genom valfrihet 

och självcentrering, ska stå för en god annorlundahet. Den svenska skolan ska utmana och ge 

samtliga elever, oavsett bakgrund, en kunskapsbas som gör dem till kritiskt tänkande 

individer som möjliggör för alla att leva det liv de önskar.  

De förändrade politiska strömningarna med nyliberalismens framväxt under 1980-talet 

fick tydliga genomslag i kommunaliseringen som kan ses som en del i ett ideologiskt skifte 

där stora delar av det politiska fältet rörde sig åt höger och med en överföring av ansvar från 

stat till kommun och marknad (Englund 2003; Ringarp 2011). Gymnasieskolans decentral-

isering ska alltså sättas in i en politisk och historisk kontext av förskjutningar av ideal på flera 

olika nivåer och där nyliberalismens idéer på allvar fick inflytande i svensk politik. Det är 

viktigt att inte se enskilda reformer och förändringar som isolerade företeelser utan som delar 

av förändringar i ett samhälleligt sammanhang.  
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4.2  Friskolereformen 
 

Friskolereformen, som genomfördes 1992 motiverades av den sittande borgerliga regeringen 

med att den skulle skapa förutsättningar för barn och föräldrar att själva välja skola, en 

effektivare resursanvändning, ett ökat föräldra- och elevinflytande, en pedagogisk förnyelse 

och ökad mångfald samt en allmän förbättrad kvalitet på undervisningen (Prop 1992/93:230). 

När den svenska riksdagen godkände skolreformen som gjorde det möjligt även för privata 

aktörer att bedriva utbildning tvingade det ut samtliga aktörer på en skolmarknad. Denna 

skolmarknad ser radikalt olika ut beroende på var i Sverige man befinner sig och det är enbart 

i en tredjedel av Sveriges kommuner som det finns privata aktörer. Det ska också påpekas att 

det inte går att tala om skolmarknaden som en egentlig marknad utan mer som en 

kvasimarknad där politisk inblandning påverkar aktörerna. Tjänsterna som en skola erbjuder 

är förankrade i skollagen och kursplaner, ersättningen en skola får per elev är också politiskt 

styrt, och dessutom finns villkor under vilka skolmarknadens aktörer får konkurrera med 

varandra (Vlachos 2012). Friskolereformen är en marknadsanpassning som är relativt unik i 

sitt slag då den inte begränsar vinstuttag. Vlachos (2012) menar att vinstuttagen skapar en rad 

olika dilemman som motverkar kvaliteten i den svenska gymnasieskolan, men framförallt 

varför marknadsmodellen inte fungerar på skolmarknaden:  

…det är svårt att avgöra en skolas kvalitet, att byta skola är förknippat med stor osäkerhet och det är 

närmast omöjligt att i efterhand utkräva ansvar för att utbildningen har hållit låg kvalitet. Risken finns 

därför att vinstmotiverade aktörer utnyttjar familjernas kunskapsunderläge och låter kostnads-

besparingar gå ut över utbildningens kvalitet (Vlachos 2012:17). 

Det finns alltså svårigheter i dagens valfrihetsmodell för gymnasieskolan och att det kan 

finnas ytterligare motsättningar mellan individ- och samhällsmål för skolpolitiken. Där det 

kan finnas faror med att individuella önskningar får styra skolans utformning snarare än vad 

som utifrån ett kollektivt samhällspolitiskt håll är önskvärt. Det kan också ifrågasättas ifall 

alla familjer eller individer har tillräckligt mycket kunskap för att göra ett rationellt val där 

den skolan som erbjuder den bästa kvaliteten får de flesta eleverna. Istället är det ofta den 

sociala sammansättningen på skolor med goda kunskapsresultat snarare än kunskapsnivån i 

sig som ökar populariteten på skolmarknaden (Mizala & Urquiola 2008). 

Skolverkets analys av den svenska skolmarknaden indikerar stora skillnader mellan 

attraktiva storstadsområden och de mindra attraktiva glesbygdskommunerna (Skolverket 

2012a). Marknadsanpassningen av skolan leder i många fall till ökade lokala och regionala 

skillnader som motverkar en likvärdig skola. I de urbana områdena med en intensiv 

konkurrens leder valfriheten till att status och rykte blir avgörande istället för att 

undervisningskvaliteten hamnar i fokus (Bunar 2005; Vlachos 2012). Den växande skol-

marknaden har resulterat i att ägandeförhållandena bland de enskilda huvudmännen 

koncentrerats till några få dominerande aktörer (Skolverket 2012a).  

En marknadsanpassning av den svenska skolan får konsekvenser för lärares beteende. 

Oavsett om man ser till för- eller nackdelar med privata initiativ förändras beteendet i lärar-

kåren när det ställs vinstkrav på verksamheten: 
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Regardless of opinion on for-profit involvement, both the proponents and the opponents of for-profit 

charter schools suggest that when schools seek profit, the behaviour of teachers changes as they 

become more market oriented (Fredriksson 2009:300). 

Svenska Dagbladet (131114) rapporterar hur lärare på några av Academedia-koncernens 

skolor råkat ut för påtryckningar från skolledningen angående elevers betyg, där rektorer tog 

över betygssättning när den inte varit generös nog. Betygen blir ett sätt att konkurrera om 

eleverna, vilket är en risk i synnerhet inom gymnasieskolan där antalet privata aktörer med 

uttalade vinstintressen och riskkapitalbolag som huvudägare ökat sort de senaste åren. De 

större privata skolföretagen har vuxit i omfång de senaste åren och 2012 ingick 50 procent av 

alla privata gymnasieskolor i någon större koncern. Dessa skolor har också den största elev-

andelen: tre av fyra gymnasieelever på privata skolor går på någon av dessa skolor 

(Skolverket 2012a).  

Broady & Börjesson (2002) har studerat uppkomsten av en skolmarknad för gymnasie-

skolor i Stockholm och poängterar där att det inte främst är friskolorna som står för segrega-

tionen på skolmarknaden utan att det är de gamla och fina anrika kommunala skolorna. Det är 

alltså främst det fria skolvalet som struktur och dess utgångspunkt i meritvärde, som skapar 

en segregerande skolmarknad, snarare än formen för huvudmannaskapet. I Skolverkets (2010) 

granskning av hur kommunala gymnasieskolor hanterar den ökade konkurrensen fram-

kommer det bland annat att allt fler kommuner lägger allt mer resurser på marknadsföring 

men också på ett attraktivt utbud i form av speciella inriktningar, ett stort kursutbud samt en 

utvecklad elevhälsovård (vilket Skolverkets granskning visar att många privata 

gymnasieskolor brister i). Det är dock stora lokala och regionala skillnader på skolmarknaden 

där koncentrationen av profilskolor och attraktiva skolval både vad gäller kommunala och 

privata alternativ är högst i storstadsregionerna (Skolverket 2012a). 

 

 

4.3  Det fria gymnasievalet och den individualiserade skolpengen 
 

En allt mer påtaglig individualisering har satt tydliga spår i skolsystemet. I och med in-

förandet av skolpengen 1992 så har möjligheten att själv välja vilken skola man vill gå på 

radikalt förändrats och underlättats, eftersom den medför att alla elever får ett värde och den 

summan pengar går till den skola eleven väljer, oavsett om skolan är kommunal eller privat 

(Lindensjö & Lundgren 2000; Pettersson 2001). Den svenska skolan har alltså förändrats från 

en statligt styrd institution med centrala och enhetliga principer till en decentraliserad och 

individanpassad verksamhet där elevens individuella önskemål sätts i centrum (Englund 

2003). 

Flera forskare har studerat hur skolan påverkas av en marknadsanpassning och vad det 

fria skolvalet har fått för sociala, ekonomiska och politiska konsekvenser (Broady & 

Börjesson 2002; Bunar 2005; Lund 2006; Palme 2008; Sandell 2006; Skawonius 2005), och 

konstaterar att det kan finnas stora risker med en ökad marknadsstyrning och valfrihet då det 

medför en ökad segregation i samhället och då gymnasieskolan cementerar samhällets 

rådande ojämlika maktförhållande (Helldin 2003; Skawonius 2005). Med segregation menas 
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då att sociala grupper lever åtskilda i samhället, vilket ofta leder till minskad förståelse dem 

emellan. En ökad segregation i samhället leder till att fördomar, stereotypa bilder av ”den 

andra” och intolerans ökar (Blomqvist & Rothstein 2008).  

 Före valfrihetsreformerna utnyttjade alla medborgare i Sverige samma typ av offentlig 

service, så som skola, sjukvård och omsorg. Med den privatisering och marknadsanpassning 

som nu sker skapas det en segregation inom själva tjänstesektorn, vilket leder till att olika 

befolkningsgrupper i större utsträckning separeras genom att de nyttjar olika tjänster. Valet av 

skola kommer att baseras på klassmässiga, etniska eller andra kulturella grunder. En 

privatisering av skolan får alltså en socialt segregerande effekt, medan den gemensamma 

skolan hade en integrerande effekt på den lokala miljön (Englund 2003). I skolpolitiska 

diskussioner har valfrihetsreformerna handlat om att öka flexibiliteten och individens frihet 

att utifrån behov själv få välja skola. Detta förutsätter då att alla elever står fria inför dessa 

val. Denna retorik är enligt Englund (2003) styrd av politiska och ekonomiska strukturer som 

tjänar på ett visst språkbruk.  

 I Skawonius (2005) avhandling har hon visat att det främst är föräldrarnas sociala 

bakgrund som är avgörande för om de utnyttjar den valfrihet som kommer med privati-

seringen, eller inte. Det är främst föräldrar med hög utbildning och socioekonomiskt hög 

status som använder möjligheten att sätta sina barn i ”bättre” skolor. Elevers framgång på 

skolmarknaden handlar då inte främst om föräldrars motivation till att göra lyckade val för 

sina barn utan snarare om föräldrarnas skicklighet till att använda socialt och materiellt 

försprång, vilket alltså i slutänden gör att en marknadsanpassning av skolan på vissa håll har 

en segregerande effekt. Konkurrensen på skolmarknaden kan leda till att flera samverkande 

processer föder ett större utanförskap då resursstarka grupper isoleras vilket i slutändan kan få 

förödande konsekvenser för de redan svaga grupperna i konkurrensen (Helldin 2003). Det fria 

skolvalet har transfererat den svenska skolan till en marknad där liknande principer och 

förhållanden råder som på andra konkurrensutsatta marknader. Efterfrågan styr tillgången på 

utbildningsplatser och skolor med hög efterfrågan kommer per automatik bli exkluderande. 

Detta innebär att det fria skolvalet till gymnasieskolan enbart är fritt för de som har de rätta 

resurserna, i form av höga betyg, att oberoende kunna välja skola. Skolvalet är alltså 

begränsat då inte alla elever kan befinna sig på samma plats samtidigt. Enligt Skawonius 

baseras utbildningsvalen på ett komplext nätverk av variabler, så som föräldrars livssituation 

och då främst deras utbildningserfarenheter, vilket och hur stort deras ekonomiska och 

kulturella kapital är, var de bor, samt hur tillgången till skolor är i det geografiska närområdet.  

Segregationen inom skolsystemet har också tydliga effekter på kvaliteten i utbildningen. 

I klasser som domineras av elever från socioekonomiskt mer privilegierade grupper med hög 

studievana blir studieresultaten generellt bättre även för de med annan social bakgrund 

(Blomqvist & Rothstein 2008; Helldin 2002b). Bunar (2001) poängterar vikten av det 

kulturella kapitalet och hur individers habitus genom socialisationen får olika förutsättningar 

till att klara sig i skolan: 

de som fått grunden till dessa kunskaper genom den primära socialisationsprocessen och fortsätter att 

bygga upp den genom familj och umgängeskretsar, har ett oåterkalleligt försprång i förhållande till 

sina jämnåriga från kapitalmässigt mindre bemedlade familjer (Bunar 2001:30). 



36 

 

Kvaliteten på utbildningen och de pedagogiska resultaten höjs alltså vid en koncentrering av 

elever från välbärgade hem eftersom de är mer studiemotiverade – till stor del som resultat av 

det sociala arvet. Detta innebär att ju större polarisering med avseende på socioekonomisk 

elevsammansättning som etableras mellan skolor, desto större blir skillnaderna i pedagogiska 

resultat och undervisningsmiljöer. Det är också så att skolor som domineras av elever från 

socioekonomiskt starka grupper har lättare att dra till sig lärare vilket kan medföra en 

kvalitetsskillnad mellan tillvals- och bortvalsskolor (Vlachos 2012). Ahlberg (2013) menar att 

heterogena undervisningsgrupper gynnar lärandet: 

Lärandet utvecklas genom att elevers olika erfarenheter, kunskaper och färdigheter möts i 

klassrummet. Olika röster kan bli hörda, olika handlingar och perspektiv kan bli synliggjorda och 

även förståelse för att människor är olika och har rätt att vara olika kan gro och växa fram (Ahlberg, 

2013:162).  

Skolan som en förutsättning för likvärdighet och inkludering av olika sociala och kulturella 

grupper i samhället riskerar att försvåras med de skolpolitiska reformer som genomförts under 

de senaste decennierna. I Skolverkets (2012b) studie framgår det att i den svenska 

grundskolan har likvärdigheten minskat, samtidigt som variationen i skolors genomsnittliga 

resultat kraftigt har ökat, och att elevsammansättningen på skolorna betyder allt mer för 

resultaten. Även om Skolverkets studie främst behandlade grundskolan så är det högst troligt 

att liknande eller kraftigare tendenser även råder i gymnasieskolan, då intaget till gymnasie-

skolan bygger på betygsresultat vilket medför en tydligare selektering och skiktning av elev-

underlaget.  

Den minskade likvärdigheten och ökade segregationen har alltså inte bara konsekvenser 

för inkludering och förståelse för olikheter utan även de generella kunskapsnivåerna i skolan 

sjunker då kamrateffekter
10

 och lärarförväntningar minskar med ökad segregering (Bunar 

2005; Ahlberg 2013). Bunar (2005) har studerat just det fria skolvalet och vilka konsekvenser 

och effekter det fått i mångkulturella områden i storstäderna. De sammantagna slutsatserna 

från hans studier är att det fria skolvalet har haft en segregerande och stigmatiserande effekt 

vilket resulterat i skapandet av andra klassens skolor där kunskapsutvecklingen är sämre och 

betygen betydligt lägre. Det skapas alltså ett polariserat utbildningslandskap där vissa sociala 

grupper förfördelas genom att de valt och kvalificerat in på skolor där de sociala, ekonomiska 

och politiska kapitalen generellt är högre. Genom att välja en skola där föräldrarnas samlade 

utbildningsnivå är hög så kompenserar den genom kamrateffekten för den enskilda elevens 

mindre fördelaktiga sociala bakgrund. 

 

                                                           
10

 Kamrateffekten eller peer-effekt syftar till den betydelse som andra elever i klassrummet har för den enskilda 

eleven. 
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4.3.1 Valfrihetens paradigm 
Samhällets förändringar i form av ökad individualisering och dess konsekvenser på skolan har 

ingående studerats av Englund (1995; 2003). För att sätta in dessa förändringar presenterar 

han två olika paradigm som står emot varandra, nämligen att skolan ses som public good eller 

som private good. Skolan ses i det första synsättet som en institution som ska garantera 

likartad utbildning till samtliga medborgare oavsett bakgrund. Det innebär att skolan styrs 

utefter det gemensamma och kollektiva intresset som finns i välfärdssamhället. I det andra 

synsättet handlar det istället om att skolan ska styras utifrån individers val och intressen. Det 

ses som en mänsklig rättighet att själv få välja och bestämma över sin skolgång. Utbildning 

ses i första hand som ett sätt för individer att skaffa sig kompetens för arbetslivet och den 

egna karriären. Det handlar alltså inte i samma utsträckning om att fostra ett kollektiv till 

aktiva deltagare i hela samhällslivet (Skawonius 2005). Detta följer en förändring i 

demokratisynen i samhället där det har skett en övergång från en normativ demokrati, där det 

demokratiska förhållningssättet inte bara är ett medel för politiska beslut, till att främst gälla 

demokratiska friheter att själv få bestämma över val och beslut (Englund 2003). För att 

exemplifiera detta använder sig Englund av begreppen den stora och den lilla demokratin, där 

den stora handlar om att det demokratiska samhället är ett instrument för att förverkliga 

gemensamma angelägenheter. Skolan ses då som en mötesplats för personer från olika sociala 

grupper och kulturer, medan i den lilla demokratin är det individens rätt att själv få välja skola 

och att skolan ska utgå från individen snarare än från det kollektiva.  

 

4.3.2 Utbildningssegregation och självsortering 
Det svenska skolsystemet och gymnasieskolan fungerar idag utifrån förändrade förut-

sättningar. Den ökad individualisering och en allt intensivare skolmarknad är olika tecken på 

dessa förändrade förutsättningar. Det individuella skolvalet till gymnasieskolan styrs av 

strukturella förhållanden och begränsningar. Skolvalet begränsas både yttre faktorer så som 

meritvärde, men också genom självsorterande förhållanden kopplade till individers habitus. 

Elever med högre socioekonomisk bakgrund tenderar att välja gymnasieprogram som leder 

till fortsatta studier, samt välja att läsa dessa program på attraktiva skolor. De praktiska och 

yrkesförberedande gymnasieprogrammen domineras av elever med lägre socioekonomisk 

bakgrund (Lund 2006; Sandell 2006). Därför kan man inte tala om att vi har ett fritt 

gymnasieval då den reella valfriheten begränsas av både socioekonomisk bakgrund men 

också betygssnitt. Det är därför viktigt att sätta in friskolereformen i ett strukturellt perspektiv 

där elevers nyttjande av valfriheten kan kopplas till sociala, ekonomiska och kulturella 

bakgrundsfaktorer.  

Fler elever med utländsk än med svensk bakgrund lämnar grundskolan med 

ofullständiga betyg och blir därmed inte behöriga till gymnasieskolans nationella program 

(Skawonius 2005). Det finns dock möjlighet att bryta strukturella mönster, både vad gäller 

klass, kön och etnicitet (Lund 2006; Sandell 2006). 
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5. Den specialpedagogiska verksamheten 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för min undersökning av den specialpedagogiska 

verksamheten på gymnasieskolor i två kommuner. Inledningsvis kommer jag att gå igenom 

resultatet för min enkätundersökning där jag har kartlagt samtliga gymnasieskolor i de två 

kommunerna och hur den specialpedagogiska resursfördelningen ser ut på de olika skolorna. 

Därefter följer en mer djupgående presentation av mina resultat som jag fått från intervjuerna 

jag gjort med åtta specialpedagoger från dessa två kommuner.  

 

 

5.1  De undersökta kommunerna  
 

De två kommunerna ligger båda två i södra Sverige men är till sin karaktär och struktur 

väldigt olika. Lövstad är en medelstor stad som har en lång tradition av akademiska 

utbildningar och med ett stort universitet i staden. Arbetsmarknaden domineras av hög-

teknologisk industri i ett nära samarbete med universitetet vilket har resulterat i att andelen 

familjer med akademisk bakgrund är betydligt högre än riksgenomsnittet. Grässtad har en 

tradition som industristad och där ett flertal större industrier har satt sin tydliga prägel under 

stadens moderna historia. Jag kommer först att presentera en mer ingående bild av Lövstad 

som kommun och hur förhållandena ser ut bland gymnasieskolorna och vilka utmärkande 

drag i kommunen som påverkar utbildningsmarknaden, för att sedan lyfta fram vilka 

förhållanden som dominerar i Grässtad.  

Lövstads historia som en akademisk stad påverkar gymnasieskolorna och elevsamman-

sättningen. Det är en attraktiv skolkommun som drar till sig stora grupper elever och kan 

räknas in i kategorin vinnare i Skolverkets granskning av skolmarknaden (2012a). Det är 

också en kommun med relativt lång tradition av fristående gymnasieskolor, där den första 

startade redan i mitten av 1990-talet. Trots det så dominerar de kommunala gymnasieskolorna 

och har 70 procent av samtliga gymnasieelever som går i kommunen (se tabell 1). Det har i en 

allt hårdare konkurrens uppstår ett fenomen där många elever från kringliggande kommuner 

väljer att söka sig till de attraktiva kommunala gymnasieskolorna vilket gör att 

intagningspoängen höjs och många av kommunens egna ungdomar blir utkonkurrerade och 

tvingas söka sig till privata alternativ. Detta märks tydligt i två av de gymnasieskolor som 

denna studie har granskat mer ingående och där specialpedagogerna beskriver att det skett en 

stor förändring sedan det infördes fritt sök i regionen läsåret 08/09 (www.kfsk.se).  Innan det 

infördes fritt sök i regionen var det i princip bara elever som var skrivna i kommunen som 

hade rätt att gå på de kommunala gymnasieskolorna och där elever från andra kommuner fick 
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välja någon av de privata alternativen. På skolan 1A kommer över 60 procent av eleverna 

idag, 4 år efter införandet av fritt sök, från andra kommuner medan det på skolan 1H har skett 

en liknande förändring fast åt motsatt håll. Lövstad har påverkats i många avseenden av 

friskolereformen och framväxten av en allt mer intensiv skolmarknad men som likt de 

resonemang som Vlachos (2012) för så är det en marknad där andra premisser råder än på 

många andra tjänstemarknader.  

 

Tabell 1. Elevantal och specialpedagogiska tjänster i Lövstad 

    Skolans namn Antal elever Specialpedagogisk resurs i procent Minuter per elev 

Kommunala 

   1A 992 300 7,3 

1B 948 700 17,7 

1C 1392 200 3,5 

1D 2280 450 4,7 

Medel 1403 412,5 8,3 

Friskolor 

   1E 140 0 0 

1F 240 10 1 

1G 120 40 8 

1H 155 10 1,5 

1I 220 0 0 

1J 150 20 3,2 

1K 350 50 3,4 

1L 200 0 0 

1M 80 20 6 

1N 200 60 7,2 

1O 240 60 6 

1P 170 40 5,6 

Medel 189 25,8 3,5 

Högskoleförberedande    

Yrkesförberedande    

 

När det gäller förekomsten av specialpedagogisk personal på de olika skolorna i kommunen 

så följer det tydligt den bild som Ramberg (2013) presenterar genom sin nationella kart-

läggning, där de kommunala gymnasieskolorna lägger ner mer specialpedagogiska resurser 

per elev än de fristående (se tabell 1). Tabell 1 visar att på de kommunala gymnasieskolorna 

har eleverna i genomsnitt tillgång till specialpedagogisk personal 8,3 minuter per elev och 

vecka, medan på de fristående skolorna så är förhållandet 3,5 minuter per elev och vecka. Det 

låga minuttalet är delvis ett resultat av att det bland de fristående gymnasieskolorna finns flera 

som inte har någon specialpedagog över huvud taget, vilket då sänker genomsnittet. Hela 25 

procent av de fristående gymnasieskolorna saknar helt specialpedagogiska resurser, vilket 

dock ska ställa mot andelen elever som dessa 25 procenten representerar. Det genomsnittliga 

elevantalet på de kommunala skolorna är 1403 medan på de fristående enbart är 189. På de 
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mindre skolorna blir därför tjänsterna mindre och mer fragmenterade och det är även flera 

skolor som köper in extern specialpedagogisk kompetens på timbasis vilket främst resulterar i 

individuella lösningar för de mest utsatta eleverna.  

 En annan viktig analys av materialet har att göra med vilka typer av program som 

dominerar på de olika gymnasieskolorna. Bland de fyra kommunala skolorna sticker en skola 

ut med mer än tre gånger så mycket specialpedagogiska resurser. Skola 1B, är ett renodlat 

yrkesförberedande gymnasium där programmen omvårdnad, bygg och fordon dominerar. På 

de övriga tre dominerar de högskoleförberedande programmen och det är enbart skolan 1D 

som har både högskoleförberedande och yrkesförberedande program. Bland de fristående 

gymnasieskolorna råder liknande förhållanden, där skolorna 1G, 1M, 1N och 1O enbart har 

yrkesförberedande program medan skolorna 1E, 1F, 1H, 1I och 1L samtliga är studie-

förberedande program.   

Till skillnad från Lövstad så har Grässtad sin historia och identitet djupt förankrad i den 

tyngre industrin och brukade definieras som en arbetarstad likt städerna i Ruhrområdet i 

Tyskland eller Manchester i England. Precis som dessa städer har Grässtad anpassat sig till 

det postindustriella samhället
11

 och har det senaste decenniet satsat på utbildning och kultur 

för att locka nya aktörer och ekonomiska investeringar för att tvätta bort industristämpeln och 

istället definiera sig som en attraktiv stad som kan konkurrera på en global marknad genom 

ökad regionalism. Denna bakgrundsbeskrivning är viktig att ha med sig när man studerar 

skolsituationen i kommunen och de problem som har varit men också för att förstå de 

utmaningar kommunen har i framtiden. Kommunen domineras av tydligt segregerade 

områden vilket kan jämföras med de diskussioner som Sassen (2007) för kring 

globaliseringen av storstäder och att det har resulterat i en ökad polarisering och 

koncentrering av olika klasser inom städerna. Parallellt med högavlönade yrken som är tätt 

sammankopplade med den globala ekonomin växer det fram en kategori av lågavlönade 

tjänsteyrken som främst utför service åt den högavlönade klassen. Grässtad är i globala 

perspektiv inte i den situation som Sassen diskuterar men utifrån svenska perspektiv är det 

liknande mekanismer som råder som i till exempel New York, London eller Berlin.  

I Grässtad råder det alltså stora sociala spänningar och skolresultatet skiljer sig åt 

markant mellan de högpresterande och de lågpresterande skolorna. Inom kommunen finns 

både skolor som ligger i topp när man gör nationella jämförelser men också skolor som har 

bland de lägsta poängen. I samtal med rektorn på skolan 2O framgick det att ett stort antal 

elever knappt har varit närvarnade alls under tiden i grundskolan förutom i bråk och slagsmål. 

Genom att nå ut till dessa elever och sätta in rätt resurser har deras negativa skolsituation 

lyckats vändas. Under läsåret 2012/2013 höjdes antalet godkända elever i matematik från 25 

procent året innan till 70 procent, genom att rikta de specialpedagogiska insatserna i specifika 

projekt med fokus på matematik. När man jämför Lövstad och Grässtad ser man också att det 

läggs ner mer specialpedagogiska resurser per elev i Grässtad än i Lövstad vilket kan ha att 

göra med att det är större sociala svårigheter i Grässtad än i Lövstad. 

 Det stora antalet elever i kommunerna har resulterat i att det är en mycket attraktiv 

skolmarknad för privata aktörer, och det har bara på de senaste åren vuxit fram ett stort antal 

                                                           
11

 För mer ingående diskussioner om staden och den postindustriella epoken se bland annat Sassen 1998. 
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nya privata aktörer. En skillnad är att de kommunala gymnasieskolorna i Grässtad inte 

innehar samma dominerande ställning som de har i Lövstad. I Grässtad går drygt 50 procent 

av alla eleverna på ett gymnasium som drivs i privat regi – 5543 elever jämfört med 5401 i 

kommunala skolor. De kommunala gymnasieskolorna i Grässtad har gjort stora omorganisa-

tioner för att möta konkurrensen från de fristående skolorna och det framkommer i min under-

sökning att det finns en större medvetenhet om den hårdnade konkurrensen även bland den 

specialpedagogiska personalen på de kommunala gymnasieskolorna. Detta är inte alls lika 

påtagligt bland den specialpedagogiska personalen på de kommunala gymnasieskolorna i 

Lövstad.  

 Förekomsten av specialpedagogiska resurser är alltså högre i Grässtad än i Lövstad men 

det finns också stora variationer mellan de olika skolorna. De skolor som domineras av 

yrkesförberedande program har generellt mer specialpedagogiska resurser. Skolan 2B som 

främst är ett högskoleförberedande gymnasium är den skola, av alla de skolor som har 

specialpedagogisk personal, som har mest begränsade resurser. Eleverna har där enbart 

tillgång till specialpedagogisk personal 0,8 minuter per elev och vecka. Dock är detta ett 

förhållande som skiljer sig markant från övriga kommunala gymnasieskolor då medianvärdet 

bland de kommunala skolorna är 13,15. Precis som i Lövstad lägger de kommunala gymn-

asieskolorna ner mer specialpedagogiska resurser per elev. Den genomsnittliga tiden på de 

kommunala skolorna är 11,2 minuter per elev och vecka medan på de fristående skolorna är 

4,8 minuter per elev och vecka (Se tabell 2). Av enkätsvaren framgick det dock att på några 

av friskolorna var det inte utbildade specialpedagoger som var verksamma utan pedagogisk 

personal med olika specialpedagogiska kompetensfördjupningar. Vanligast var att en pedagog 

valt specialpedagogik som sidoämne vid lärarutbildningen. Dessa skolor föll därmed utanför 

Rambergs (2013) studie då han valde att enbart räkna med skolor som hade specialpedagoger 

med examen i specialpedagogik. Det kan diskuteras ifall skolor med personal utan 

specialpedagogexamen ska räknas med i studien men jag anser att det är relevant då det 

handlar om att synliggöra behov och att skapa utrymme för ett specialpedagogiskt 

förhållningssätt på skolorna. Det är dock en stor fara ifall skolor i besparingssyfte väljer 

personal som inte har fullgjord examen för att då pressa lönekostnaderna.     

 

Tabell 2. Elevantal och specialpedagogiska tjänster i Grässtad 

Skolans namn Antal elever Specialpedagogisk resurs i procent Minuter per elev 

Kommunala 

2A 178 100 13,5 

2B 1557 50 0,8 

2C 191 200 25 

2D 865 200 5,5 

2E 752 200 6,4 

2F 837 100 2,9 

2G  241 200 20 

2H 780 500 15,4 

Medel 675 193,7 11,2 
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Friskolor 

   2I 240 40 4 

2J 150 28 4,5 

2K 600 100 4 

2L 150 20 3,2 

2M 300 50 4 

2N 105 0 0 

2O 210 180 20,6 

2P 490 100 4,9 

2Q 80 0 0 

2R 110 20 4,4 

2S 350 50 3,4 

2T 250 90 8,6 

2U 300 100 8 

2V 300 50 4 

2W 283 100 8,5 

2X 106 10 2,3 

2Y 262 0 0 

2Z 215 0 0 

2Å 150 0 0 

2Ä 460 50 2,6 

2Ö 115 50 10,4 

2AA 172 70 9,7 

2AB 145 20 3,3 

Medel 242,2 51,3 4,8 

Högskoleförberedande    

Yrkesförberedande    

 

I Grässtad råder alltså liknande förhållande som i Lövstad när det gäller skillnaden mellan 

skolor som domineras av studieförberedande och yrkesförberedande program och detta gäller 

både de kommunala och fristående gymnasieskolorna. De två skolorna som har den högsta 

förekomsten av specialpedagogisk personal är den kommunala skolan 2C samt den fristående 

skolan 2O, och båda skolorna har bara yrkesförberedande program. 

Med denna inledande bild av de två kommunerna kommer jag nedan att redogöra för de 

resultat som mina intervjuer har genererat och genom en systematisk kategorisering synlig-

göra vissa intressanta mönster men också avvikande förhållanden som råder på de undersökta 

skolorna.  

 

 

5.2  Kommunala gymnasieskolor 
 

Jag har i en fördjupad studie valt ut fyra olika kommunala gymnasieskolor. Tre av dessa 

skolor är stora med lång och traditionsrik historia, medan den fjärde skolan är en mindre och 
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nybyggd skola. Denna nybyggda skola är ett yrkesgymnasium med fokus på byggprogrammet 

och där arbetar Mira som en av två specialpedagoger. Margareta som är verksam i samma 

kommun som Mira är istället ensam specialpedagog på den största skolan som ingår i min 

studie, med ett elevantal på runt 1500 elever. Det är ett högskoleförberedande gymnasium 

som erbjuder ekonomi- natur- och samhällsprogrammen. Margareta påpekar att hennes skola 

domineras av motiverade elever, men att en stor andel av eleverna har annat modersmål än 

svenska vilket medför utmaningar för både undervisande lärare och Margareta som 

specialpedagog. De språkliga utmaningarna finns också i Miras vardag men med skillnaden 

att hennes elever generellt har en lägre studiemotivation. Mira och Margareta är verksamma i 

Grässtad. I Lövstad arbetar Paulina och Tomas, på två skolor i ungefär samma storlek men 

med skilda förutsättningar. Tomas är en av sju specialpedagoger medan Paulina är en av tre 

specialpedagoger. Skolan som Tomas arbetar på är ett yrkesgymnasium med en stor bredd på 

programutbuden. På Paulinas skola kan eleverna välja mellan det humanistiska programmet, 

estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. De 

kommunala gymnasieskolorna i Lövstad har en tydlig konkurrensfördel gentemot friskolorna, 

vilket också bekräftas av både Tomas och Paulina. Intagningskraven på Paulinas skola är 

väldigt höga med en hård konkurrens om platserna. Detta har resulterat i att andelen 

studiemotiverade och högpresterande elever på skolan är hög. Tomas poängterar dock att 

elevernas studiemotivation för de teoretiska ämnena är generellt låg, men att eleverna är 

motiverade i sina yrkesinriktningar och att söktrycket till skolan är högt.  

  

5.2.1 Specialpedagogiska arbetets organisering 
I mina samtal med specialpedagogerna på de fyra kommunala gymnasieskolorna framkommer 

bilden av hur komplext det specialpedagogiska arbetet är och att det därför är viktigt med 

tydliga specificeringar kring vad och vilka uppgifter de ska arbeta med. För Mira var det hon 

själv som fick möjlighet att definiera utformningen av sin tjänst. Hennes skola är relativt ny så 

rutiner och direktiv för det specialpedagogiska arbetet existerade inte. Därför hade hon en 

möjlighet att själv komma med förslag och önskemål kring tjänstens innehålla. Detta med-

förde att hennes tjänst och arbetsuppgifter kunde skräddarsys efter skolans förutsättningar och 

behov.   

Paulina pratar om vikten av att arbeta med en tydlig struktur just eftersom arbetet är så 

mångfasetterat. På hennes skola är det specialpedagogiska arbetet organiserat utifrån dels en 

mer elevnära del och dels en mer organisatorisk och utvecklingsbaserad del. Elevkopplingen 

sker dagligen genom individuella samtal men också på en gruppnivå när hon till exempel 

håller föreläsningar i studieteknik eller på andra sätt stödjer hela klasser. Hon genomför även 

screening av alla nya elever i ettan för att synliggöra eventuella behov.  

När det gäller det mer organisatoriska och förebyggande arbetet så sker det i tre olika 

forum: fredagsmöte, elevhälsoteamens möten samt två heldagar per termin där special-

pedagogerna tillsammans med skolledningen arbetar med skolövergripande frågor. Varje 

fredagsmorgon träffas de tre specialpedagogerna som arbetar på skolan för fredagsmöte där 

de diskuterar relevanta ämnen och förhållanden kopplade till deras specialpedagogiska 

verksamhet. De träffas på Paulinas rum då alla sitter i enskilda rum. De hoppades alla tre på 
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att kunna förändra detta och istället sitta i ett större gemensamt rum, för att möjliggöra ett mer 

sammanhängande forum för det specialpedagogiska arbetet. Paulina menar att bristen på en 

plattform för att kunna föra spontana samtal och reflektioner har tydliga negativa 

konsekvenser för det mer övergripande och organisatoriska arbetet, eftersom det i det 

spontana och ibland något triviala samtalet kan uppstå värdefulla reflektioner som kan ligga 

till grund för nya arbets- och förhållningssätt.  

 Mycket av det specialpedagogiska arbetet utgår på flera av de undersökta skolorna från 

elevhälsoteamen och på Paulinas skola finns det tre olika elevhälsoteam, ett för varje enhet
12

 

på skolan. Elevhälsoteamen träffas varannan vecka och de som ingår är biträdande rektor, 

studie- och yrkesvägledare, kurator, skolsköterska och specialpedagog. Vid behov kan även 

skolläkare, skolpsykolog eller enskilda mentorer vara med. Organiseringen av elevhälso-

teamen på de kommunala skolorna liknar i stort varandra. På Margaretas skola är hon ensam 

specialpedagog vilket gör att hon inte har möjlighet att närvara vid samtliga möten, men 

försöker vara med på de viktigaste. På Tomas skola medverkar även speciallärare i elevhälso-

arbetet. Av dessa fyra skolor är det enbart på Tomas skola som det finns verksamma special-

lärare, även om Miras kollega fyller en speciallärarfunktion. Det är tydligt att tjänsternas 

omfång samt vilka resurser som finns tillgängliga påverkar elevhälsoteamens utformning. 

Tomas menar att arbetet i elevhälsoteamen är viktigt utifrån ett elevperspektiv och att han 

som specialpedagog får en väldigt bred och komplex bild av enskilda elever som diskuteras 

på mötena. Det är alltså bredden på kompetensen hos de olika deltagarna i elevhälsoteamet 

som skapar denna förutsättning för grundliga pedagogiska kartläggningar.  

 Den sista delen av det mer organisatoriska arbetet i Paulinas tjänst är de heldagar då 

ledningsgruppen träffas för att diskutera övergripande frågor av både administrativ och peda-

gogisk karaktär. För Paulina är det viktigt att få vara en del av dessa skolutvecklingsdagar: 

När vi träffas under dessa heldagar får vi möjlighet att utifrån en rad olika perspektiv behandla större 

övergripande skolfrågor. För mig, och med den erfarenhet jag har, så är dessa dagar väldigt betydelse-

fulla och genererar en stort erfarenhetsutbyte mellan skolledning och oss specialpedagoger. (Intervju 

med Paulina 131115) 

De som deltar vid dessa heldagar är rektorn, biträdande rektorer samt personalen i de tre olika 

elevhälsoteamen. Detta visar på en styrka som kan finnas på en större skola där stordrifts-

fördelarna genererar både ett större omfång, men också en bredare variation av olika 

specialpedagogiska tjänster inom organisationen. Detta är inte på samma sätt möjligt vid en 

mindre skola.  

Mira sitter även med vid olika ledningsträffar och är en självklar del av skolans 

ledningsgrupp, vilket möjliggör ett nära samarbete med rektorn. Skolans storlek begränsar 

enligt Mira inte hennes möjlighet till att vara en aktiv del i skolutvecklingen, men det 

förutsätter att relationen med rektorn är god. I Miras fall bygger relationen på öppenhet och 

tillit för att kunna skapar ett nära och prestigelöst samarbete. Mira och hennes rektor träffas 
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 Skolan är organiserad med tre olika enheter som baseras på de olika gymnasieprogrammen som finns på 

skolan. Det naturvetenskapliga och det samhällsvetenskapliga programmet utgör vars en enhet och den sista 

enheten har hand om det humanistiska och det estetiska programmet  
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flera gånger per vecka i mer eller mindre organiserade möten och då skolan enbart har runt 

200 elever har de båda en god insyn i samtliga elevers situationer, på och utanför skolan. Hon 

menar att det finns en styrka i det småskaliga, med en större förståelse för flexibla lösningar. 

Dock ser hon vissa faror med ett allt för flexibelt förhållningssätt. 

För mig så innebär en flexibel organisation möjligheten till att fånga upp individen, men denna 

flexibilitet kan ibland leda till att ett strukturellt perspektiv missas. Därför är det viktigt med ett öppet 

synsätt till skolans organisation och den enskilde eleven. (Intervju med Mira 140114)  

Det handlar alltså om förhållandet mellan strukturerna inom skolan och individens möjlig-

heter. Genom att arbetet är fokuserat på proaktiva åtgärder blir denna avvägning enligt Mira 

mycket lättare. Det handlar också om att strukturer är viktiga för att skapa tydliga direktiv om 

vem som gör vad så att inga ärenden hamnar mellan olika stolar.  

Tomas diskuterar också möjligheter och hinder i verksamhetens strukturer och menar att 

en stor nackdel och svaghet är bristen på samarbete mellan de kommunala skolorna och då 

främst de specialpedagogiska verksamheterna. I Lövstad finns ett ytterst inaktivt 

kommunikationsforum på kommunens intranät, men Tomas menar att allt för mycket revir 

tänk påverkar samarbetet: 

Det finns inget direkt fungerande samarbete mellan oss specialpedagoger på de kommunala skolorna. 

Något jag tycker är mycket synd då jag ser flera fördelar med att öka utbytet och samarbetet mellan 

skolorna. Bara på gymnasienivån i kommunen finns det ju runt 15 specialpedagoger vilka sitter på en 

mängd erfarenheter och kunskaper. Tyvärr tror jag att det hänger samman med en lång tradition av att 

sköta sig själv och att varje organisation i sig är så stor. (Intervju med Tomas 140120)  

Det är tydligt att Tomas känner en frustration över invanda rutiner och ibland slentrianmässigt 

beteende. Av de specialpedagoger som arbetar på hans skola är, tre nyanställda som alla 

ganska nyligen tog sin examen som specialpedagoger. Den specialpedagogiska verksamheten 

har tidigare utgått från en självständig enhet där elever har gått till specialpedagoger och 

speciallärare för att få den hjälp de har behövt. Detta resurscenter har huserat i en egen 

byggnad vilket enligt Tomas varit stigmatiserande och förenat med elevers individuella 

misslyckanden. Numera är den specialpedagogiska verksamheten uppdelad och integrerad i 

den ordinarie verksamheten. Skolan har fyra olika enheter och där finns minst en 

specialpedagog och en speciallärare i varje enhet. Detta har medfört att specialpedagogerna 

kan arbeta mycket mer proaktivt, tillsammans med undervisande lärare och där förståelsen för 

skolans totala organisation har ökat. Den tidigare specialpedagogiska verksamheten 

dominerades av ett tydligt kategoriskt perspektiv där specialpedagogerna arbetade som 

speciallärare med enskilda elever. I den nya organisationen finns en helt annan möjlighet till 

att integrera olika perspektiv på hela verksamheten, men det är svårt att bryta gamla mönster 

och det tar tid innan det nya systemet fungerar fullt ut. Tomas är dock positiv då han sett 

markanta förändringar och förbättringar på bara de få år han varit verksam på skolan. 
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5.2.2 Synen på det specialpedagogiska uppdraget 
Miras specialpedagogiska roll har påverkas av att hennes kollega främst arbetar med enskild 

undervisning. Kollegan har precis som Mira en specialpedagogexamen, men har specialiserat 

sig inom matematik och arbetar nästan uteslutande med enskilt stöd för eleverna i matematik. 

Det blir därför en uppdelning av arbetsuppgifterna där kollegan sköter undervisning medan 

Mira arbetar mer övergripande med utredningar och skolutveckling. De olika rollerna skapar 

ett dynamiskt förhållande där de kompletterar varandra väl. För Tomas handlar det till stor del 

om att han som specialpedagog utvecklar skolans organisation medan hans speciallärarkollega 

utvecklar de didaktiska formerna för de enskilda ämnena. Hans syn på sin egen och 

speciallärarnas roll liknar den som Mira pratar om.  

Margaretas bakgrund som lärare i svenska och svenska som andraspråk har medfört att 

mycket av hennes fokus ligger på språk och språkutveckling. Hennes huvudsakliga 

arbetsuppgifter som specialpedagog är knutet till den språkverkstad som hon byggt upp på 

skolan. Margareta är också den enda specialpedagogen i undersökningen som har den gamla 

speciallärarutbildningen, vilket klart påverkar hennes syn på sitt uppdrag. Dock är hon kritisk 

till individfokusering och ser tydligt behoven av att arbeta mer med utredningar och 

pedagogisk handledning av personalen. Sedan ett par år tillbaka har dessutom hennes 

specialpedagogiska tjänst skurits ner, vilket medför svårare förhållanden att arbeta under: 

På skolan finns det förstås stödverksamhet och läxhjälp men det är ju inte detsamma som special-

pedagogisk verksamhet för elever i behov av särskilt stöd. Sedan 2010 har dessutom skolledningen 

dragit ner den specialpedagogiska delen av min tjänst för att istället fyllas upp med undervisning i 

svenska som andraspråk. Vilket ju är helt absurt, men samtliga som har protesterat har talat inför döva 

öron. (Intervju med Margareta 131122)  

Detta visar på hur viktigt det är med en skolledning som lyfter de specialpedagogiska frågorna 

och behoven. Margareta är medveten om att förhållandet på skolan är unikt i kommunen då 

hon är väl insatt i hur de specialpedagogiska tjänsterna ser ut på de andra kommunala 

gymnasieskolorna. För Margareta är makten över den egna verksamheten viktig och därför är 

skolledningens syn på det specialpedagogiska behovet extra beklagligt. Genom att ha makten 

över de egna arbetsuppgifterna samt de disponibla resurserna skapas enligt Margareta en vilja 

att utveckla organisationen. Det möjliggör en mer kreativ inställning till den egna rollen som 

kan utmana traditioner och invanda rutiner. Det finns också enligt Margareta en fara i att bli 

låst i olika administrativa uppgifter, vilka tenderar att blir hinder i utvecklingen av skolan och 

den specialpedagogiska organisationen.  

 Mira försöker i sin roll som specialpedagog ständigt utmana både sina egna och andras 

uppfattningar kring vad en specialpedagog ska arbeta med. Hon lyfter fram ett projekt som 

hon varit med att starta under hösten 2012 för de många nyanlända elever som går på skolan. 

Projektet handlar om social integrering och inkludering i samhället för att skapa en positiv 

framtidstro. Den sociala integreringen tar sin utgångspunkt i språkutveckling och möjligheten 

till en meningsfull fritid. Hela projektet bygger på visioner och direktiv från kommunens 

övergripande arbete, vilket konkretiseras i utformningen. Det började i en liten skala på 

skolan men har nu vuxit och kommer spridas vidare inom förvaltningen till övriga skolor i 

kommunen. Framgången för projektet ligger dels i att det utgår från den enskilda individen 
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för att stärka och utveckla dennes position i samhället men också att projektet har utvecklats i 

ett nära samarbete med representanter från flera olika samhälleliga instanser. Det skapas 

därför naturliga beröringspunkter mellan eleverna och det offentliga samhället som integrerar 

dem i ett större socialt, kulturellt och politiskt sammanhang, vilket stärker elevernas själv-

känsla och förtroende för samhället: 

Viktiga begrepp som vi har arbetat utifrån är demokrati, delaktighet, tolerans och öppenhet. Projektet 

tar sin utgångspunkt i elevernas och lärarnas vardag för att lyfta perspektiven till en större samhällelig 

kontext. Det som är så roligt är att jag redan efter ett halvår märkte tydliga konsekvenser både vad 

gäller studieresultat och det sociala klimatet på skolan. (Intervju med Mira 140114) 

För Mira handlar den specialpedagogiska rollen om nyfikenhet och kreativitet för att skapa 

inkluderande lärmiljöer. Projektet som Mira har utvecklat visar på vikten av att arbeta med ett 

helhetsperspektiv där skolans uppdrag sträcker sig långt utanför klassrummets domäner. 

 

5.2.3 Pedagogiskt klimat 
Cirka tio procent av eleverna på Paulinas skola är i kontakt med specialpedagogerna. Ungefär 

hälften av dessa elever har olika former av läs- och skrivsvårigheter. Dock är det en betydligt 

större andel av eleverna som är i kontakt med någon av skolans kuratorer:  

Vi har en stor grupp väldigt stressade elever som mår psykiskt dåligt över sin skolsituation. Dessa 

elever är främst högpresterande som är oroliga över om de riskerar att få ett B istället för ett A som är 

målsättningen för dessa elever. Då kopplar vi direkt in den kurator som eleven är kopplad till för att 

där få samtalshjälp med att hantera stressen och den psykiska ohälsan. (Intervju med Paulina 131115) 

För Paulina handlar det inte om att få eleverna motiverade till att studera utan snarare att 

sänka deras ambitionsnivå och visa dem att gymnasiet inte är allt här i världen. Men för de 

elever som är i behov av särskilt stöd är grundinställningen tillåtande och inkluderande. 

På Miras skola går majoriteten av eleverna på byggprogrammet men de har också ett 

antal elever på språkintroduktion samt några få på yrkesintroduktion:  

Vi försöker inkludera dessa elevgrupper så mycket det är möjligt, för att skapa ett så öppet och 

tillåtande klimat som möjligt. Detta leder till att vad som anses som normalt är klart annorlunda mot 

vad som anses vara normalt på mer högpresterande skolor. Många av eleverna behöver mycket stöd i 

de teoretiska ämnena och därför anses det inte som något konstigt att det sätts in extra åtgärder. Vi 

jobbar för att skapa en tillåtande atmosfär där avvikelser ses som något naturligt. (Intervju med Mira 

140114) 

Tomas pratade mycket om att deras verksamhet och arbetet direkt med elever bygger på att 

öka motivationen och därmed främst handlar om rekommendationer istället för tvång och 

bestraffningar. Genom att bygga på en ömsesidig dialog och att där utveckla personliga 

relationer med eleverna så blir även de pedagogiska resultaten bättre. Detta är något som 

också Mira lyfter fram som en förutsättning för att lyckas i sitt arbete. Därför försöker hon 

ofta röra sig ute i korridorerna bland eleverna för att skapa prestigelösa men starka sociala 

relationer med eleverna.  
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Detta är ett arbete som du aldrig får gratis utan ständigt måste förtjäna. Eleverna märker direkt ifall 

dina intentioner inte är äkta och då tappar de förtroendet för dig. Men att med ett lyckat socialt arbete 

med eleverna så har man så mycket gratis när man sen sitter i mer besvärliga samtal med eleverna. 

[…] Vi ser här alla elever som individer och det är många som behöver hjälp och extra stöd, men alla 

som arbetar på denna skola synliggör den enskilda personen bakom svårigheterna. Våra elever är 

blivande byggnadsarbetare och är verkligen nära jorden eller på golvet, hur man nu ska uttrycka sig. 

Det finns ingen högtravande mentalitet, som det kan finnas på andra attraktiva skolor, vilket gör att 

man enkelt känner sig hemma här. Man får helt enkelt vara sig själv och det är okej. (Intervju med 

Mira 140114)    

De sociala relationerna har alltså stor betydelse vilket även Paulina poängterar. Det är enligt 

Paulina viktigt med en bra relation mellan specialpedagogerna och de undervisande lärarna 

för att skapa ett jämlikt beroendeförhållande. För henne handlar det inte om att 

specialpedagoger är experter utan bara fokuserar på andra saker och att de har olika roller i 

relationen med eleverna:  

Det är viktigt att klargöra skillnaden mellan olika roller och att det är ämneslärarna som ger ämnesstöd 

medan vi som specialpedagoger vägleder eleverna med studiestöd och hjälp med planering av deras 

studier. Det handlar då mycket om att hitta strukturer och prioriteringar i deras vardag. Denna uppdel-

ning är viktig att vara medveten om och att vi inte är specialister i alla ämnen utan där är det ämnes-

lärarna som är experter. (Intervju med Paulina 131115)   

Det pedagogiska klimatet och de sociala relationerna är alltså viktiga för att den special-

pedagogiska verksamheten ska bli så effektiv som möjligt. Mira pratar om liknande pers-

pektiv som de Paulina lyfter och menar att en viktig del i hennes arbete är att observera och 

närvara vid elevernas lektioner. Genom att vara närvarande och observera lärarna och 

elevernas beteende kan hon föra konstruktiva diskussioner med lärarna efteråt. Handledning 

som tar sin utgångspunkt i hennes observationer är något som uppskattas av de undervisande 

lärarna, och leder ofta till mycket intressanta och givande samtal. Hennes reflektioner från 

observationerna bygger på ett utifrånperspektiv, vilket inte värderas högre än lärarnas egna 

reflektioner: 

Detta ser jag som något väldigt viktigt som möjliggör en pedagogisk utveckling av verksamheten. 

Men det är extremt viktigt att inte komma med pekpinnar och tro att man kan mer, utan det handlar 

om att synliggöra andra saker. Jag har andra erfarenheter och andra perspektiv än vad lärarna har. Jag 

försöker komma med nya perspektiv och förhållningssätt snarare än färdiga lösningar. Det handlar 

också om att bryta slentrianmässigt beteende. (Intervju med Mira 140114)  

Hon har aldrig varit med om att någon lärare inte varit intresserad av hennes reflektioner eller 

visat på en inställning till att inte vilja utvecklas. Dock är hon medveten om att det inte är så 

på alla skolor och hon har tidigare jobbat på skolor där det överhuvudtaget inte gått att föra 

konstruktiva diskussioner kring lärarnas undervisning. Mira menar att handledningen 

tillsammans med observationerna utgör grunden för att skapa ett tillåtande och utvecklande 

klimat på skolan.  
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5.2.4 Det fria skolvalets inverkan 
Gymnasievalets segregerande effekter är något som märks tydligt på Paulinas skola. Hon 

menar att det skapar svåra förutsättningar för främst de svagpresterande eleverna, men även 

de högpresterande eleverna påverkas: 

Det fria söket har verkligen blivit skitdåligt för eleverna. Det visar så tydligt hur det skapar kategori-

seringar av hög- och lågpresterande elever där skolor som denna blir en elitskola. Men även för våra 

elever som främst är högpresterande skappar denna konkurrens en negativ effekt i form av en 

påtagligt ökad stress och många av mina elever mår psykiskt väldigt dåligt. (Intervju med Paulina 

131115) 

Det handlar alltså inte bara om att koncentrationen av hög- eller lågpresterande elever ökar på 

olika skolor utan en stressfaktor som kan kopplas till en allt hårdare konkurrens lägre ner i 

åldrarna. Detta bekräftas av Margareta som menar att flera av programmen på hennes skola är 

väldigt attraktiva och därmed svåra att komma in på medan de har andra program på skolan 

som inte har samma popularitet. Hon ser därför tydliga skillnader i vilka svårigheter som 

dominerar på de olika programmen. Ekonomiprogrammet som har en internationell inriktning 

är ett av de mer populära programmen vilket resulterat i att det krävs höga meritpoäng från 

grundskolan för att komma in. De elever på ekonomiprogrammet som är i behov av särskit 

stöd är främst högpresterande elever med sent upptäckta läs- och skrivsvårigheter. Deras 

svårigheter har inte uppmärksammats tidigare då de ganska enkelt har kunnat ta sig igenom 

grundskolan, men när textmängden ökar på gymnasiet blir problemen mer påtagliga. Det 

läggs ner mycket resurser på att upptäcka just läs- och skrivsvårigheter. Margareta med sin 

bakgrund som lärare i svenska har ägnat mycket av sin tjänst åt detta. Mira pratar också om 

tillgången på resurser och hur viktigt det är för enskilda elever att det finns rätt form av stöd 

på skolan, vilket hon menar att inte alla friskolor lever upp till:  

Det är klart att vi som kommunal skola har ett helt annat stöd och exemplet med projektet jag startat 

kring social integrering och inkludering visar på de fördelar som det innebär att vara en del av en 

större förvaltning. Det är också så att de resurser vi lägger på elever i behov av särskilt stöd är större 

än vad många konkurrerande friskolor erbjuder. Det är ju klart bara mina egna uppfattningar men jag 

har flera elever som valt att byta till vår skola då de inte fått det stödet de behövt på andra skolor och 

då handlar det om friskolor. (Intervju med Mira 140114) 

Miras elever vittnar alltså om att det är svårare att få tillgång till specialpedagogiska resurser 

på friskolor. Detta kan också delvis bekräftas av min granskning av de specialpedagogiska 

tjänsternas omfattning på gymnasieskolor i kommunen. På skolorna 2X, 2Y och 2Z är 

resurserna väldigt begränsade och samtliga tre skolor är yrkesförberedande. Dock har den 

privata skolan 2O samma omfattning på de specialpedagogiska tjänsterna och båda erbjuder 

främst byggprogrammet. Den hårdnande konkurrensen kan påverka Miras inställning till de 

privata gymnasieskolorna. Hon pratar nämligen om att den ökade konkurrensen medför att de 

får färre elever och att de ständigt måste förhålla sig till en allt mer osäker framtid, där allt 

mer resurser måste läggas på marknadsföring och att synas i olika forum så som 

gymnasiemässor och öppna hus. Detta påverkar enligt Mira tydligt deras verksamhet och då 
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mest negativt, även om det till viss del leder till att de själva måste definiera kärnverksam-

heten för att kunna förmedla det till framtida elever. 

 Problemet med bristande specialpedagogiska resurser på friskolor är något som Tomas 

också nämner när han diskuterar arbetet med pedagogiska kartläggningar och behovet av att ta 

in extern expertis: 

Det är lärarna som signalerar ifall en elev riskerar att inte nå målen i en specifik kurs och då tar jag 

över ärendet. Jag försöker då bilda mig en så bred uppfattning som möjligt om elevens skolsituation 

och om det visar sig att jag behöver gå vidare så skickar jag ärendet till berörd expertis så som logo-

ped eller psykolog. Något som bekostat av skolan och som oftast blir ganska dyrt. Flera elever som 

jag har skickat vidare har kommit från friskolor som inte har uppmärksammat eller gjort några för-

djupade utredningar på eleverna. (Intervju med Tomas 140120)  

I mina samtal med specialpedagogerna på de kommunala gymnasieskolorna framkommer det 

flera kritiska aspekter på friskolornas hantering av specialpedagogiska dilemman. Konkurr-

ensen påverkar med andra ord även specialpedagogernas syn på de privata gymnasieskolorna 

vilket kan vara ett tecken på oro för den egna verksamheten och framtida utmaningar.  

 

  

5.3  Privata gymnasieskolor 
 

De fyra olika privata gymnasieskolorna som ingår i studiens intervjudel följer samma urvals-

princip som de fyra kommunala gymnasieskolorna, nämligen en yrkesförberedande och en 

högskoleförberedande gymnasieskola från vardera kommun. Samtliga fyra skolor är relativt 

små enheter med mellan 100 och 500 elever och de fyra specialpedagogerna som jag har 

intervjuat arbetar som ensamma specialpedagoger på respektive skola. Från Lövstad har jag 

intervjuat Lars på skolan 1H samt Sofie från skolan 1O och från Grässtad har jag intervjuat 

Ann-Louise från skolan 2P samt Lena från skolan 2Ö. Det är enbart Ann-Louise som har en 

heltidstjänst på sin skola, medan Lars har den minsta tjänsten på enbart 10 procent av en 

heltidstjänst. När man jämför hur mycket tid per elev och vecka som dessa fyra olika skolor 

lägger, kan Lars lägga 1,5 minuter, Sofie 6 minuter, Ann-Louise 4,9 minuter och Lena 10,4 

minuter per elev och vecka. Det finns alltså en stor spännvid mellan hur mycket tid Lars och 

Lena kan lägga på sina elever. Det är dock ett trubbigt mätinstrument att enbart jämföra antal 

minuter per elev och vecka då det inte säger något om vilka behov som finns på respektive 

skola samt vad de specialpedagogiska resurserna läggs på. Hur det specialpedagogiska arbetet 

organiseras och vilka prioriteringar som görs blir därför avgörande för att tolka skillnader 

mellan olika skolor. För att få en djupare och mer komplex bild över de olika skolornas 

specialpedagogiska arbete kommer jag nedan att följa samma analysschema som jag gjorde på 

de kommunala gymnasieskolorna, där jag fokuserar på hur det specialpedagogiska arbetet är 

organiserat, vilken syn på den specialpedagogiska rollen som dominerar, vilket pedagogiskt 

klimat som råder på skolorna samt hur det fria skolvalet har påverkat skolornas arbete och då 

framförallt den specialpedagogiska verksamheten.   
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5.3.1 Specialpedagogiska arbetets organisering 
Eftersom de fyra specialpedagogerna har så olika förutsättningar, utifrån tjänsternas storlek, 

påverkas handlingsutrymmet och prioriteringarna i den specialpedagogiska verksamheten. 

Lars som är den specialpedagog som enbart har en tjänst på 10 procent poängterar i vårt 

samtal svårigheten att utveckla förebyggande insatser eller skolutvecklingsarbete som skulle 

kunna leda till ökad förståelse för specialpedagogiska svårigheter. Istället utgörs hans tjänst 

av det han kallar för ”akututryckningar”, när det uppstår problem för enskilda elever. Istället 

för att arbeta proaktivt ägnar han en stor del av sin tjänst till att sitta med enskilda elevärenden 

och enskild undervisning. Ann-Louise, som har en full tjänst, menar att hon får möjlighet att 

arbeta med specialpedagogiska frågor som berör skolutveckling, handledning och 

pedagogiska kartläggningar. Dock finns det enligt Ann-Louise behov av andra resurser, då 

elevunderlaget ställer hårda krav på de undervisande lärarna: 

Jag tolkar skolledningens beslut och agerande som att de är nöjda med att de anställt en 

specialpedagog, att de gjort vad som förväntas av dem. Men jag ser ju vilka behov vi har på skolan 

och med vårt elevunderlag så räcker det inte med min tjänst. Det finns ett klart behov av mer 

undervisningsnära resurser som till exempel speciallärare eller elevassistenter. (Intervju med Ann-

Louise 140113) 

Så även om hon är nöjd med sin egen tjänst och det handlingsutrymmet hon har upplever hon 

att skolledningen, utifrån skolans storlek och behov, brister i prioriteringarna. 

Den specialpedagogiska verksamhetens organisering är som jag nämnt ovan olika på de 

fyra skolorna, främst som ett resultat av tjänsternas storlek men också utifrån skolledares 

bedömningar och inställningar till det specialpedagogiska arbetet. Lars, Sofie och till viss del 

Ann-Louise vittnar om en oförståelse från skolledningen angående prioriteringar som bör 

göras. Lena påpekar istället att hon har en väldigt tillåtande skolledning som generellt lägger 

ner mycket resurser på elevhälsoarbetet och den specialpedagogiska verksamheten i 

synnerhet. Lenas och Ann-Louises skolor ägs av icke vinstdrivande organisationer som ska 

återinvestera all potentiell vinst i verksamheten medan Lars och Sofies skolor ägs av två av de 

största friskolekoncernerna med tydligt uttalade vinstkrav. Detta kan ju helt klart påverka 

skolledarnas prioriteringar vad gäller kostnader och intäkter. Samtliga specialpedagoger har 

dock en enhetlig bild av vad det specialpedagogiska uppdraget bör innebära, där fokus bör 

ligger på det förebyggande arbetet. Den specialpedagogiska verksamheten ska enligt Lena 

”finna lösningar som skapar goda förutsättningar till lärande för samtliga elever” (Intervju 

med Lena 131218).  

En viktig del i det förebyggande arbete är elevhälsoteamet och att det finns ett 

fungerande arbete med elevhälsan. De fyra olika specialpedagogerna sitter samtliga i 

respektive skolas elevhälsoteam. På både Lars och Sofies skolor har elevhälsoteamets arbete 

kommit igång först de senaste två åren. Lars tror att anledningen till att det inte kommit igång 

tidigare är att de tidigare haft en oerfaren rektor och att det tidigare inte fanns lika hårda krav 

vad gäller representationen i elevhälsoteamet. I den nya skollagen finns det tydligare krav vad 

gäller elevhälsoarbetet som gjort att arbetet nu kommit igång på allvar. Sofie är hårdare i sin 

kritik till varför arbetet med elevhälsoteamet varit så bristfälligt: ”Det handlar enbart om en 

fråga om resursfördelning och att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt”. Rektorn på 
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hennes skola har uttryckligen sagt att de har så duktiga pedagoger på skolan som klarar av att 

hantera elevernas individuella förutsättningar och därför har behovet av specialpedagoger, 

enligt rektorn, inte varit nödvändigt. Problemet är, menar Sofie, att pedagogernas admini-

strativa börda ständigt växer, parallellt med att klassernas storlek vuxit, vilket medför att 

pedagogerna inte hinner med alla elever som är i behov av särskilt stöd. Som ett resultat av 

detta har Sofie tagit på sig att uträtta många av de uppgifter som vanligtvis ligger på den 

undervisande läraren:  

Jag har valt att lägga in så mycket individuell handledning som möjligt för att lyfta lärarnas 

perspektiv, samt vad och hur de ska prioritera sitt arbete. För ofta får jag höra från skolledningen att 

jag måste få dem att gör det här och det här, men då lyfter jag att om man inte ger lärarna tillräckligt 

mycket tid eller resurser kan man inte förvänta sig underverk. Därför har jag tagit på mig att ha många 

elevsamtal som är direkt kopplade till undervisningen. (Intervju med Sofie 131210) 

Det handlar alltså till stor del om att vara en länk mellan skolledningen och de undervisande 

lärarna och att i den praktiska vardagen finna pragmatiska lösningar. Det finns en motsättning 

i skolledningens resonemang menar Sofie:  

Samtidigt som skolledningen menar att pedagogerna klarar av att hantera elevernas skiftande för-

utsättningar så förutsätter det att de får rätt stöd och handledning. Behovet av de specialpedagogiska 

kompetenserna är alltså större än vad skolledningen vill påvisa. (Intervju med Sofie 131210) 

Det handlar om en intressekonflikt mellan att och ena sidan se pedagogernas resultat som fullt 

tillräckligt och därmed inte behöva lägga extra resurser på specialpedagogisk personal och 

andra sidan att se det förebyggande och utvecklande arbetet inom organisationen som 

specialpedagogiska resurser kan skapa utrymme för. Dock har det under hösten skett en 

förbättring och mycket handlar om att elevhälsoteamet nu nästan är komplett vilket medför att 

elevhälsoarbetet blir mer mångfasetterat och att Sofie blir avlastad i sin arbetsbörda.  

Mycket av Ann-Louises arbete utgår från elevhälsoteamet. De pedagogiska kartlägg-

ningarna och åtgärdsprogrammen utformas gemensamt i elevhälsoteamet tillsammans med 

berörd elev. Detta medför att bedömningar och avvägningar får en större dignitet samt att 

resultaten blir mer verkningsfulla: 

Det är på EHT-mötena som det görs bedömningar ifall ett åtgärdsprogram ska upprättas eller inte. Det 

är klart att med så många problematiska elever som vi har så upprättar vi relativt många åtgärds-

program. Vissa elever är inne på sitt tredje åtgärdsprogram och då är vi ändå ganska restriktiva när det 

gäller ifall ett åtgärdsprogram ska upprättas eller ej. Vi försöker att enbart skriva åtgärdsprogram när 

det verkligen finns behov för det och inte bara slentrianskriva åtgärdsprogram som sen bara blir 

liggandes eller fyller pärmar hos rektorn. Det tar ju klart mycket tid i anspråk, både för kartläggningar, 

att skriva dem och sen följa upp dem. Men jag tycker ändå att det är så roligt när man ser resultatet av 

åtgärderna och att de fyller en viktig funktion. (Intervju med Ann-Louise 140113)  

Detta visar på vikten av att det specialpedagogiska arbetet tar sin utgångspunkt i elevens 

verklighet och att utredningar och analyser görs relevanta.  

På Sofies skola skedde det en stor omorganisation inför läsåret 13/14 då skolan köpte 

upp en liknande gymnasieskola, som hade försatts i konkurs. Inför läsåret hade Sofie som 

önskemål att den specialpedagogiska tjänsten på skolan skulle vara minst en heltidstjänst, 
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med utgångspunkt i uppskattade behov och erfarenheter från tidigare läsår. Eftersom Sofie 

inte var intresserad av att gå upp i tjänst utan behålla sin deltidstjänst på 60 procent, så erbjöds 

specialpedagogen från den konkursdrabbade skolan en liknande tjänst på 60 procent, vilket 

medförde att Sofies önskemål om 100 procent i själva verket blev 120 procent. Dock blev 

kollegan sjukskriven redan innan terminsstart och någon vikarie har inte anställts för den 

sjukskrivna specialpedagogen. Därför har den reella storleken på den specialpedagogiska 

tjänsten begränsats till Sofies deltidstjänst. Detta har enligt Sofie varit ett problem och 

överbelastningen varit påtaglig. Från ledningens sida har den icke tillsatta tjänsten motiverats 

med svårigheten att hitta behörig personal, men Sofie anser att det istället handlar om 

besparingar då inga aktiva försök till att tillsätta tjänsten gjorts.  

Svårigheter att utföra ett bra specialpedagogiskt arbete kan kopplas till små och 

begränsade tjänster. Lars menar att det är svårt att få tiden att räcka till annat än akuta 

åtgärder, och Ann-Louise påpekar svårigheterna med att göra rätt prioriteringar. Hon menar 

att begränsningarna inte främst ligger i omfattningen av hennes egen tjänst men att det behövs 

andra resurser för att täcka upp för de behov som finns.  

Sofie återkommer till de stora förändringar som skedde på skolan inför läsåret 13/14 

och hur det innebar möjligheter men också stora utmaningar. Skolan tog inte bara över en 

konkursdrabbad skola utan även tillsatts en ny rektor. Den nya rektorn hade enligt egen 

utsago ingen erfarenhet av att arbeta med specialpedagogik och specialpedagogiska frågor 

vilket medfört att Sofie själv kunnat definiera vad den specialpedagogiska verksamheten ska 

innehålla och hur arbetet ska organiseras: 

Min önskan och rekommendation blev då att arbeta med utredningar av elever samt med frågor kring 

skolutveckling. Detta var också något som den nya rektorn ansåg relevant och godkände som 

prioriteringsområden. (Intervju med Sofie 131210) 

I nya organisationer finns det möjligheter att strukturera och planera arbetet, utan att behöva 

ta hänsyn till gamla strukturer och direktiv. Sofie valde att prioritera de handledande samtalen 

med personalgruppen. Samtliga pedagoger i verksamheten såg positivt på just möjligheten till 

handledning och pedagogiska samtal, vilket underlättade förutsättningarna för arbetet.  

Lena diskuterar också behovet av pedagogiska samtal och förutsättningarna för dessa. 

Hon menar att specialpedagogens handledande funktion är en av de viktigaste delarna i 

uppdraget. Lena har bedrivit handledning både individuellt och i grupp, vilket har gett en mer 

öppen samtalston i kollegiet. Under hela höstterminen har Lena utfört dessa samtal för att 

stärka pedagogernas yrkesutövning och skapa en enhetlig pedagogisk profil så att eleverna 

känner att det finns en röd tråd i skolans undervisning: 

Genom att bedriva handledande samtal kan vi tillsammans utveckla den pedagogiska organisationen. 

Därför är det viktigt att alla i personalen känner att de bidrar till det gemensamma arbetet och i dessa 

samtal blir lyssnade på. Handledningen blir en konkret plattform för att konstruktivt utveckla 

verksamheten. När förändringsarbetet utgår från personalen ökar sannolikheten att resultatet blir 

lyckat. (Intervju med Lena 131218) 

Det finns dock svåra motsättningar i uppfattningarna om vad som är önskvärd fördelning av 

uppgifter och hur den praktiska verkligheten förhåller sig. Lars vittnar om hur de pedagogiska 
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utredningarna tenderar att ta över stora delar av arbetsuppgifterna. Mindre och mindre av den 

strukturella och organisatoriska skolutvecklingen hinns med när allt fler elever ska utredas 

och åtgärdsprogram som ska upprättas. Han påpekar att flera av pedagogerna önskar att en 

majoritet av deras elever ska utredas: 

Lärarna känner att alla måste utredas. Detta har resulterat i att skolutvecklingsbiten av min tjänst har 

åsidosatts och under det senaste läsåret har jag inte haft möjlighet att i någon nämndvärd utsträckning 

ägna mig åt skolutveckling eller specialpedagogiska frågor kring skolutvecklingen. Det har i princip 

bara varit att jag har blivit tillfrågad när det gäller val av fortbildning för personalen. (Intervju med 

Lars 131217)     

Det är alltså tydligt hur ambitionen och uppfattningen om vad specialpedagogerna vill 

fokusera på och arbeta med skiljer sig från den faktiska praktiken. Denna motsättning mellan 

teori och praktik är något som också Lannsheim (2010) visat i sin undersökning, genom att 

följa ett antal blivande specialpedagoger och deras väg in i yrkeslivet. I sin studie synlig-

gjorde hon en diskripans mellan specialpedagogernas uppfattningar av den egna professionen 

och de praktiska möjligheterna i den reella verksamheten. I min studie påvisas en motsättning 

mellan specialpedagogernas och skolledarnas uppfattningar kring innebörden av det special-

pedagogiska uppdraget.  

 

5.3.2 Synen på det specialpedagogiska uppdraget 
Vad som är kärnan i det specialpedagogiska uppdraget förenar samtliga fyra specialpedagoger 

där de poängterar uppdragets komplexitet och variationsrikedom. De menar alla att arbetet till 

stor del handlar om att växla mellan en handledande funktion, en skolutvecklande funktion, 

en utredande och dokumenterande funktion samt en mer diffus funktion som rör spontana 

samtal i skolmiljön. Det komplexa uppdraget kan då sammanfattas med att skapa förut-

sättningar för att samtliga elever ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper som förmedlas 

genom skolans undervisning. I mina samtal med specialpedagogerna diskuterade vi synen på 

det specialpedagogiska uppdraget, både subjektiva perspektiv men också vilka krav och för-

väntningar omgivningen, i form av skolledare och övrig pedagogisk personal, ställer på upp-

draget. Det finns en klar motsättning vad gäller uppfattningen om det specialpedagogiska 

uppdraget mellan specialpedagogerna och skolledningen och den övriga personalen. Special-

pedagogerna på de fyra skolorna har en mer komplex uppfattning kring uppdragets innebörd 

medan skolledare och undervisande lärare överlag anser att specialpedagogen ska arbeta 

direkt med eleverna och därmed avlasta den ordinarie undervisningen. Ann-Louise berättade 

att denna inställning ibland leder till att hon får agera vikarie för frånvarande lärare eller på 

andra sätt agera som ett direkt stöd till undervisande lärare. Detta är hon inte alls tillfreds 

med: 

Jag har pratat med rektorn och framfört mitt missnöje med att behöva hoppa in som vikare och hur det 

lätt kan försaka den specialpedagogiska kompetensen. För mig har det varit viktigt att visa rektorn på 

vad och hur jag som specialpedagog ska arbeta. (Intervju med Ann-Louise 140113) 
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För Ann-Louise handlar det om att vara ett pedagogiskt stöd till de undervisande lärarna och 

där följa arbetet utifrån flera olika analysnivåer. Den specialpedagogiska rollen får en 

utmanande funktion som strävar efter att lyfta perspektiven och reflektionerna av den dagliga 

verksamheten. Lena uttrycker en vilja att vara tydlig kring innebörden av den special-

pedagogiska rollen: 

Rollen är inte på samma sätt på förhand given så som den till exempel är för ämnesläraren. Men det 

handlar för mig till stor del om att ha ett brett och prestigelöst förhållningssätt där fokus ligger på ett 

lösningsfokuserat arbetssätt. Det handlar då om att finna nya vägar och lösningar för både enskilda 

elever men också för större pedagogiska sammanhang, att i allt man gör utvärdera och fråga sig vad 

det är som verkligen fungerar. (Intervju med Lena 131218) 

Lena poängterar att det inte så mycket handlar om konkreta uppgifter eller åtaganden utan 

snarare om en övergripande inställning till hela den pedagogiska verksamheten. Lena har en 

mångårig yrkeserfarenhet som specialpedagog vilket ökar hennes trygghet och auktoritet i de 

pedagogiska val hon gör på skolan. Relationen hon har med sin skolledning gör att hon får 

gehör för de pedagogiska visioner hon har för verksamheten, något hon inte tror är fallet på 

alla friskolor. Hon tror att de specialpedagogiska resurserna på många mindre friskolor får stå 

tillbaka för andra intressen.   

 Storleken på skolan är en faktor som Lars menar försvårar det specialpedagogiska 

arbetet: ”det är svårare att dra tydliga gränser mellan olika roller och funktioner på en liten 

skola.” Lars arbetar en halv dag i veckan som specialpedagog och resterande som under-

visande lärare, vilket ofta leder till svårigheter med att begränsa den egna tjänsten:  

Behoven på skolan är så mycket mer omfattande än vad de tio procenten räcker till och eftersom jag är 

på skolan hela veckan så blir det ofta att jag jobbar betydligt mer än vad min tjänst ger utrymme för. 

(Intervju med Lars 131217) 

På en liten skola blir de sociala relationerna starka och resultatet av att inte handlägga ett 

ärende direkt utan vänta tills nästa vecka blir väldigt påtagliga för den enskilde eleven. Det 

finns en fördel att vara på samma arbetsplats, om än med olika arbetsuppgifter, då det finns en 

möjlighet till flexibilitet. Lena menar att det finns en svårighet med att en person har fler 

auppdrag. Hon använder begreppet ”lapptäckstjänst” för att beskriva de olika tjänster som 

formas på en liten skola. Vissa tjänster skräddarsys för att fylla upp så stora behov som 

möjligt, vilket får resultatet att det inte alltid är behörig personal på alla platser. För Lena är 

svårigheten att hennes tjänst är uppdelad mellan två olika skolor och det finns då inte samma 

flexibilitet som för Lars.  

  

5.3.3 Pedagogiskt klimat 
På de fyra privata gymnasieskolorna finns en tydlig dominans av unga och nyutexaminerade 

lärare, något som är generellt på svenska friskolor (tcotidningen.se). Förekomsten av många 

unga och nyutexaminerade lärare påverkar tydligt det pedagogiska klimatet och både Lena 

och Sofie uttrycker glädje över att det finns en nyfikenhet och öppensinnighet inom kollegiet. 

Oerfarenheten ställer höga krav på de i personalen som har längre erfarenhet eftersom de får 
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ägna mycket tid åt att handleda och hjälpa de nya lärarna att hitta rutiner och strukturer i 

arbetet, men det finns ett nytänkande som underlättar i förändringsarbetet.  Både Sofia och 

Lena menar att rutin- och vanemässigt beteende kan leda till uppfattningar som att ”så har vi 

alltid gjort” får dominera. Lenas skola, precis som Sofies, är ett yrkesförberedande 

gymnasium med likartade pedagogiska förutsättningar både vad gäller elevunderlaget och 

erfarenheten bland lärarna: 

Att det är så många unga lärare, kan bli till ett dilemma när behoven ser ut som de gör. Detta är ett 

yrkesgymnasium och många lärare har ingen lärarexamen alls och då behövs specialläraren än mer, då 

främst i undervisningssituationen. Men även specialpedagogen fyller en viktig funktion som en part 

som kan lyfta den pedagogiska diskussionen och som ansvarar för olika forum för reflekterande och 

utvecklande samtal. (Intervju med Lena 131218) 

Det visar sig alltså i mina samtal med både Lena och Sofie att de specialpedagogiska behoven 

ser annorlunda ut kopplat till pedagogernas erfarenhet och utbildning. Lena var tydlig med att 

de handledande samtalen hon hade med yrkeslärarna, främst handlade om just didaktiska och 

pedagogiska frågor:  

Det handlade inte om brister i deras yrkeskunskap, som ju är väldigt viktiga på ett yrkesförberedande 

gymnasium. Utan diskussionerna handlar mer om elevernas beteende och resultat, och hur önskvärda 

resultat ska uppnås. Detta är viktiga diskussioner på skolan och passar bra i en handledande form, där 

synen och språket lyfts för att inte enbart hamnar i ”verkstadsspråket”. (Intervju med Lena 131218)  

På Lars och Ann-Louise skolor finns inte samma problem med obehöriga lärare. Lars upp-

lever att ämneslärarna ofta vill lämna över ansvaret för de bråkiga och jobbiga eleverna till 

honom som är specialpedagog, ”så att lärarna kan ägna sig åt undervisning och inte 

uppfostring” (Intervju med Lars 131217).  

 Vad gäller förutsättningar och åtgärder för elever i behov av särskilt stöd ser det olika ut 

på de fyra skolorna. På Lars skola finns det möjlighet för samtliga elever att gå på läxtid, 

vilket innebär att eleverna mellan 15.00 och 16.00 har möjlighet att sitta med uppgifter eller 

läxor med stöd från olika lärare. Det finns alltid minst en lärare tillgänglig men kanske inte 

alltid den ”rätta” ämnesläraren. Det finns då en möjlighet att sitta ner och få studiero och 

vägledning när det behövs. På Lenas skola hade man tidigare arbetat på ett liknande sätt men 

gjort bedömningen att dessa pedagogiska träffar var alldeles för generella och inga elever 

kände sig uppmanade att gå. Därför har de nu ändrat så att när behov uppmärksammas så 

skrivs det in i ett åtgärdsprogram där individuell coachtid bokas med specialpedagogen. På så 

sätt blir åtgärden mer riktad och därmed utnyttjas resursen bättre. Lena menar att dessa riktade 

insatser har genererat ett mycket bättre resultat och visar på hur viktigt det är att ständigt 

utvärdera den egna verksamheten och rådande rutiner. 

 I mitt samtal med Ann-Louise lyfte hon flera kritiska aspekter på hur undervisningen är 

organiserad på skolan, då mycket av undervisningen bedrivs i projektform. Eleverna varvar 

tematiskt och ämnesövergripande arbete med mer traditionell undervisning. Det tematiska 

arbetet sker i kortare projekt som oftast inleds med olika former av föreläsningar av 

ämneslärarna. Denna pedagogiska form utgår från ett problembaserat lärande där mycket av 

ansvaret förläggs till eleverna. Ann-Louise ser flera fördelar med att arbeta i projekt då de 
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ämnesövergripande perspektiven skapar en bred och problematiserande förståelse. Dock 

menar hon att detta främst passar de högpresterande eleverna som kommer från studievana 

hem, medan de elever som är i behov av särskilt stöd eller inte har samma bakgrund, har 

betydligt svårare för att klara av ett så ostrukturerat och fritt arbetssätt.  

På Sofies skola arbetar de uteslutande i projektform och Sofie har liknande funderingar 

som Ann-Louise vad gäller de fria strukturerna och hur elever i behov av särskilt stöd klarar 

att hantera dessa. Hon menar att flera elever har svårt att hitta struktur i arbetet och 

arbetsformen förutsätter att alla elever själva tar ansvar för sitt lärande. För att detta ska 

fungera behövs en organisation och struktur som Sofie menar saknas på hennes skola, främst 

vad gäller de fysiska förutsättningarna. Tillgången på mindre grupprum är begränsat vilket 

medför att när de arbetar individuellt eller i mindre grupper så tvingas de dela på större 

klassrum och arbetsklimatet tenderar att bli stökigt.   

 

5.3.4 Det fria skolvalets inverkan 
Friskolesystemet och elevers möjlighet att numera helt fritt få välja var och i vilket skola de 

ska gå, var något som samtliga specialpedagoger hade funderingar och åsikter kring. Lena var 

tydlig med att försvara sin skola och påpekade att den drivs av en stiftelse utan uttalade 

vinstintresse. Det märktes tydligt att hon varit i många diskussioner gällande vinster i 

välfärden och riskkapitalisters agerande på skolmarknaden. Men när vi kom djupare in i 

diskussionen så påpekade hon svårigheten med en att driva en konkurrensutsatt verksamhet 

när elevkullarna minskar. Konkurrensen med andra yrkesgymnasium leder till krav på större 

klasser för att öka lönsamhet och säkra skolans framtid. Konkurrensen och ovissheten skapar 

ett uppenbart stressmoment på skolorna och enligt Lena leder det till ett synsätt där varje 

enskild elev ses som en ekonomisk intäkt för verksamheten. Därför har den ökade kon-

kurrensen resulterat i ett skifte vad gäller synen på verksamheten och vilka prioriteringar som 

bör göras. 

När det handlar om relationen mellan specialpedagogen och skolledningen utifrån ett 

resursperspektiv så diskuterar Ann-Louise svårigheten med en rak kommunikation: 

Jag upplever det som att skoledningen har ett stort förtroende för mig men när det kommer till frågor 

där de vet att jag är kritisk eller motsätter mig deras val så väljer de att inte alls fråga mig. I vissa 

sammanhang som när det gäller ekonomiskt kostsamma beslut vill de inte lyssna på mina 

specialpedagogiska perspektiv eller bedömningar, utan besluten tas då utifrån ekonomiska perspektiv. 

(Intervju med Ann-Louise 130113)   

Lars menade att ägandeformen satte tydliga spår i sin verksamhet och berättade om erfaren-

heterna från sin första arbetsdag på skolan: 

Jag började min tjänst på skolan samma dag som eleverna skulle komma tillbaka från sommarlovet 

och skolchefen samlade all personal en timme innan eleverna skulle börja för att prata igenom upp-

starten. Han pratade om vikten av att detta inte var en ”vanlig” skola utan en länk mellan skolvärlden 

och näringslivet och att eleverna är våra kunder som köper en utbildningstjänst. Det var en ganska 

märklig tillställning och många av lärarna tittade konstigt på varandra. (Intervju med Lars 131217) 
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Han menar att skolchefens terminologi låg långt ifrån vad de undervisande lärarna uppfattade 

som sitt uppdrag och vittnade om en klyfta mellan den pedagogiska personalen och ledningen 

på skolan. Vilken terminologi som används formar verksamheten, och med en skolledning 

som vill använda sig av näringslivets och ekonomins terminologi blir synen på elever i behov 

av särskilt stöd snarare en kostnad än en resurs.  

När det handlar om terminologi och syn på elever i behov av särskilt stöd finns det 

likheter mellan Lars beskrivning och det både Sofie och Ann-Louise vittnar om. För Ann-

Louise handlar det främst om en motsättning mellan den pedagogiska profilen och vilka 

faktiska resurser som finns för elever i behov av särskilt stöd. På Sofies skola arbetar de också 

tematiskt och för att projekten ska bli lyckosamma krävs rätt förutsättningar, i synnerhet för 

de elever som är i behov av särskilt stöd. Många elever har svårt för dessa undervisnings-

metoder och enligt Sofie finns det då inget utrymme för avvikelse eller alternativ. Samtidigt 

är ledningen mån om att inte tappa några elever då det leder till minskade intäkter. Motsätt-

ningen mellan behov och resurser leder till att många elever tillåts flyta igenom skolsystemet 

med många underkända betyg – samtidigt som många av föräldrarna är nöjda med att deras 

ungdomar åtminstone går till skolan då en stor del av dessa elever har en lång historia av 

skolmisslyckanden.  

Det är enligt Sofie tydligt att det fria skolvalet skapat olika förutsättningar för olika elever. 

Elever med bra betyg kommer in på skolor som domineras av högpresterande och studie-

motiverade elever och på andra skolor samlas de elever som har svårare att lyckas med sina 

studier. Denna segregering skapar nya pedagogiska problem. När det gäller förutsättningarna 

för de friskolor som ingår i denna studie så är koncentrationen av elever i behov av särskilt 

stöd betydligt större än i de kommunala skolorna. Lars menar att detta främst handlar om att 

den lilla enheten lockar just elever i behov av särskilt stöd. På en liten skola blir den 

personliga relationen mer påtaglig och en elev kan aldrig förbli anonym. Han menar att:  

Det finns flera positiva aspekter med de mindre friskolorna, där de på ett annat sätt kan uppmärk-

samma elevernas behov tidigt. Sen ska det bara finnas resurser för att arbeta med dessa elever, vilket 

det inte alltid gör. (Intervju med Lars 131217) 
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6. Det specialpedagogiska uppdraget 
 

 

 

 

I detta kapitel kommer jag att göra fördjupade teoretiska tolkningar av mina resultat, utifrån 

mina tre övergripande frågeställningar. Den första delen handlar om vilka skillnader jag har 

observerat mellan de kommunala och privata gymnasieskolorna och deras specialpedagogiska 

verksamheter. Därefter diskuterar jag olika faktorer som påverkar det specialpedagogiska 

arbetet och dess organisering. Slutligen för jag ett antal kritiska resonemang kring vilka 

konsekvenser de skiftande specialpedagogiska verksamheterna har för elever i behov av 

särskilt stöd.   

 

 

6.1  Specialpedagogisk verksamhet på kommunala och privata 

gymnasieskolor 
 

I min studie har det framgått att det finns stora skillnader mellan olika gymnasieskolor vad 

gäller organisering och förekomst av specialpedagogiska resurser. På de kommunala 

gymnasieskolorna i de två undersökta kommunerna fanns det i samtliga fall special-

pedagogiska resurser medan flera av de privata skolorna helt eller delvis saknade anställd 

specialpedagogisk personal. Mina resultat följer till stor del de nationella resultat som 

Rambergs (2012) studie visar: skillnaderna är störst när samtliga skolor jämförs medan 

skillnaderna minskar när jämförelsen står mellan skolor som de facto har specialpedagogisk 

personal anställd. De största skillnaderna finns istället mellan yrkesförberedande och 

högskoleförberedande skolor. Jag menar dock att det inte säger så mycket att enbart titta på 

den kvantitativa förekomsten av specialpedagogisk personal utan att samtidigt granska det 

specialpedagogiska arbetets utformning och karaktär.  

 Det specialpedagogiska arbetets organisering på de undersökta gymnasieskolorna 

karakteriseras av en vilja att arbeta förebyggande med att utveckla skolans organisation. Dock 

upptar administrativt utredningsarbete och individfokuserade uppgifter en stor del av 

tjänsterna, vilket resulterar i att det relationella specialpedagogiska förhållningssättet blir 

åsidosatt. Sofie poängterar svårigheten att driva ett skolutvecklingsarbete då elevsamtal och 

pedagogiska utredningar utgör den största delen av hennes arbete.  

 Arbetet i elevhälsoteamen utgör också en stor del av den specialpedagogiska 

verksamheten som här har studerats. Elevhälsoteamen möjliggör en fördjupad förståelse för 

enskilda elever där pedagogiska analyser kompletteras med medicinska och psykosociala 

perspektiv. När det gäller bredden av olika kompetenser så finns det skillnader mellan de 

kommunala och privata gymnasieskolorna. På de kommunala skolorna finns i regel flera olika 

typer av tjänster, såsom studie- och yrkesvägledare, speciallärare, skolpsykolog och skol-
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läkare. På flera av de privata gymnasieskolorna var elevhälsoteamen delvis bristfälligt 

sammansatta, och där har arbetet med dessa varit åsidosatt. På Lars och Sofies skolor har 

regelbundna möten med elevhälsoteamen inte kommit igång förrän de senaste två åren. Min 

studie visar alltså att det finns skillnader vad gäller resursomfång i elevhälsoteamarbetet 

mellan kommunala och privata gymnasieskolor. 

 När det gäller specialpedagogernas uppfattning kring det specialpedagogiska arbetet 

råder det en klar samstämmighet. Samtliga specialpedagoger betonar vikten av ett över-

gripande pedagogiskt arbete, där deras arbetar riktas mot både elever, lärare och skolledning. I 

detta arbete utgör handledning och pedagogiska samtal en viktig roll som möjliggör hållbara 

förändringar.     

 

 

6.2  Faktorer som påverkar det specialpedagogiska arbetets 

organisering 
 

Min studie visar att det finns stora skillnader vad gäller specialpedagogisk verksamhet på 

olika gymnasieskolor. Det framgår också att orsaker och förklaringar till skillnaderna baseras 

på komplexa förhållanden. Jag kommer nedan att diskutera några faktorer som framkommit 

genom min undersökning, gällande dels omfattningen av det specialpedagogiska arbete som 

bedrivs på skolorna, dels inriktningen av arbetet vad gäller relationella och kategoriska 

arbetssätt. 

 

6.2.1 Ägarförhållanden och inriktning – påverkar omfattningen av det 

pedagogiska arbetet 
Vid en jämförelse mellan resultaten från enkätundersökning och djupintervjuer tycks formen 

för huvudmannaskapet vara en bidragande faktor till förutsättningarna för det 

specialpedagogiska arbetet. På samtliga kommunala gymnasieskolor fanns någon form av 

specialpedagogisk personal, medan det på nästan en fjärdedel (23 procent) av de privata 

gymnasieskolorna helt saknades specialpedagogisk personal. När en elev i nian står inför sitt 

gymnasieval är sannolikheten avsevärt större att det finns anställda specialpedagoger om valet 

faller på en kommunal gymnasieskola än om det blir på ett privat alternativ. Flera av de 

specialpedagoger anställda på privata skolor som jag har intervjuat, kopplade bristen på 

specialpedagogiska resurser till ekonomiska aspekter. Både Lars och Sofies skolor drivs av 

aktiebolag med tydliga vinstintressen och en möjlighet att öka intäkterna är att sänka 

utgifterna. Sofie menar att skolledningen på hennes skola motiverar den begränsade 

specialpedagogiska tjänsten med att de undervisande lärarna på skolan gör ett så bra jobb att 

behovet inte är större. Sofie påpekar att detta enbart är ett sätt för skolledningen att hitta 

ursäkter då hon menar att behoven är långt mycket större än vad hennes tjänst på 60 procent 

kan täcka. Liknande förhållande råder även på Lars skola där han menar att den lilla tjänst 

som han förfogar över inte på något sätt är i paritet till skolans behov.  
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På de större skolorna finns möjligheter att ägna sig åt organisatoriska utvecklingsfrågor. 

Paulina, Tomas och Ann-Louise vittnar alla om den styrka som finns i att vara verksam heltid 

på en och samma skola. Även om tiden per elev kan vara begränsad så utgör heltidstjänsten 

en möjlighet att få ett mer fördjupat arbete och för Paulina och Tomas utgör de stora 

organisationerna en rad stordriftsfördelar.  Tomas lyfter bland annat fördelarna med att hans 

arbete kompletteras med speciallärarens insatser.  

 När det gäller ägandeförhållandena på Ann-Louise och Lenas skolor så drivs de istället 

som olika stiftelser där eventuella vinster återinvesteras i den egna verksamheten, vilket kan 

förklara deras något skilda förutsättningar. Lena var tydlig med att hennes skola inte tar ut 

vinster utan återinvesterar dessa och där skolan också valt att trots det låga elevantalet satsa på 

en utökad tjänst för henne.   

Ägarförhållanden och huvudmannaskap påverkar alltså till viss del de special-

pedagogiska resurserna och det specialpedagogiska arbetets omfattning, och viss skillnad 

mellan kommunala och fristående skolor kan skönjas. Större påverkan tycks dock program-

inriktning ha.  

Lenas, Miras och Tomas arbetsplatser är några av de skolor som har de största special-

pedagogiska tjänsterna i förhållande till elevantal, och de är samtliga yrkesförberedande 

gymnasieskolor. Samtliga intervjuade specialpedagoger som är verksamma på yrkesför-

beredande program påpekar att behoven är mycket större där än på högskoleförberedande 

program och att andelen studieomotiverade elever är väldigt hög. Fördelningen av resurser 

följer därmed till stor del behoven vilket gör det extra intressant att studera alla de privata 

gymnasieskolor som saknar specialpedagogiskt stöd. 

  Uppgifter från enkätstudien bekräftar mönstret som intervjupersonerna påvisar. Det 

finns stora skillnader mellan de gymnasieskolor som domineras av högskoleförberedande 

program och de med yrkesförberedande program.   

Konkurrens mellan olika skolor och rektorsområden skapar samarbetshinder vilket leder 

till försvårade samverkansprojekt. Tomas reflekterade mycket över det bristfälliga samarbetet 

mellan de kommunala skolorna vilket kan ha sin grund i organisatoriska och ekonomiska 

faktorer. Även kommunalt drivna gymnasieskolor inom samma kommun agerar på en 

konkurrensutsatt marknad och där resurserna fördelas inom den enskilda verksamheten. Med 

krav på ökad effektivitet och måluppfyllelse inom både kommunala och privata verksamheter 

föreligger tydliga svårigheter till samarbete som leder till att ”svagare” elevgrupper miss-

gynnas eller slås ut (Sivertun 2006). 

I min studie har jag visat hur de största skillnaderna mellan olika skolor utgår från 

programinriktning, där de högskoleförberedande gymnasieskolorna erbjuder betydligt mindre 

specialpedagogiska resurser än de yrkesförberedande skolorna. Även ägandeformen spelar en 

stor roll vilket blir tydligt då skillnaderna mellan kommunala och privata gymnasieskolor 

också inom vardera programinriktning är påtaglig.  
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6.2.2 Resurser och perspektiv på specialpedagogiken – påverkar inriktningen av 

arbetet 
De tillgängliga resurserna som specialpedagogerna har till sitt förfogande påverkar 

förutsättningarna för deras möjligheter till ett förebyggande och relationellt arbetssätt. Mira 

som arbetar på en mindre skola kan med hjälp av kommunens förvaltning genomföra större 

och resurskrävande projekt, något som inte är möjligt på de mindre privata skolorna. Mira 

påpekar som ett exempel de möjligheter hon har genom sitt projekt kring social integrering 

och inkludering. Genom att samarbeta med individer och organisationer utanför skolan ökar 

framtidstron och möjligheterna för eleverna att ta plats i samhället. Mira kan trots skolans 

begränsade storlek arbeta med större projekt vilka kräver mer resurser, då hon får stöd från 

utbildningsförvaltningen.  

Det pedagogiska klimat som råder på en skola påverkar direkt den specialpedagogiska 

verksamhetens möjligheter till att arbeta utvecklande och förebyggande. Skolledningens 

relation till den specialpedagogiska verksamheten är en viktig aspekt av detta. Miras tjänst 

utgör en självklar del av skolledningen och hon har stora möjligheter att påverka skolans 

arbete. För Lars och Margareta finns inte dessa möjligheter då skolledningen på deras skolor 

styr arbetsformerna till att handla om enskilda elevärenden och enskild undervisning. 

Margareta är väldigt kritisk till hur skolledningen väljer att prioritera de specialpedagogiska 

frågorna och att kommunikationen mellan henne och rektorn är begränsad.  

Tomas har tillsammans med sina kollegor arbetat med en omorganisation av den 

specialpedagogiska verksamheten som förändrat strukturerna för deras arbetssätt. Från att 

tidigare ha arbetat avskilt från den ordinarie undervisningen har de nu integrerat sin 

verksamhet i den totala skolorganisationen vilket möjliggjort en inkludering av de 

specialpedagogiska åtgärderna i den ordinarie undervisningen.  

Rosenqvist (2007a; 2013) poängterar behovet av att specialpedagogiken ska utgå från 

en relationellt perspektiv för att inte fastna i ett sjukdoms- och individcentrerat förhållnings-

sätt. De förändringar som Tomas varit delaktig i visar på hur viktiga de yttre omständlig-

heterna är för inriktningen av det specialpedagogiska arbetet. Även Paulina poängterar de 

yttre faktorernas påverkan för arbetets karaktär och hennes missnöje med att specialpeda-

gogerna på hennes skola sitter i enskilda rum. Ett relationellt perspektiv på special-

pedagogiken underlättas när de yttre faktorerna bygger på inkludering och tolerans, vilket 

Paulina och hennes kollegor menar skulle bli resultatet om de istället kunde sitta tillsammans i 

en mer integrerad miljö. Specialpedagogerna på Paulinas skola strävar alltså efter en 

förändring från ett individcentrerat och kategoriskt arbetssätt där specialpedagogerna sitter i 

enskilda rum och tar emot enskilda elever likt en läkarmottagning till ett mer inkluderande 

och öppet arbetssätt.     

I nya organisationer finns det ofta en större möjlighet att påverka arbetets organisering, 

och både Mira och Sofie har på sina skolor varit delaktiga i uppbyggandet av den special-

pedagogiska verksamheten. Detta visar hur inställningen till och synen på den special-

pedagogiska praktiken styrs av lokala kontexter. Det är dock viktigt att inte tro att dessa 

verksamheter fungerar under andra samhälleliga strukturer än andra skolor, men att förut-

sättningarna för givna roller och handlingsmönster ser olika ut beroende av lokal kontext.  
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Lena diskuterar också möjligheterna att påverka sin egen roll och det pedagogiska 

klimatet på skolan. Personalomsättningen på hennes skola är hög och liksom på många andra 

friskolor är kollegiet relativt ungt och oerfaret. Lena menar att detta är en fördel när det 

kommer till utvecklingsarbetet då det ger en öppenhet och nyfikenhet till att förändra och 

förbättra skolan. Dock finns det svagheter i en organisation som saknar erfarenhet vilket både 

Lena och Sofie påpekar.   

Skolpersonal som arbetar med ”svagare” elever tenderar enligt Sivertun (2006) att upp-

visa ett större intresse och engagemang för sina elever. Konkurrensen och måluppfyllelsen 

påverkar skolkulturen, vilket leder till att elever på högpresterande skolor inte känner sig 

sedda. Det finns därmed en större lyhördhet för elever i verksamheter som inte domineras av 

höga prestationskrav. Detta kan kopplas till Miras relation till eleverna på hennes skola. Hon 

poängterar vikten av att synliggöra och skapa bra relationer till eleverna. En stor del av 

hennes arbete utgick från att befinna sig i skolans korridorer och där medverka till ett pro-

aktivt agerande som underlättade vid mer komplicerade situationer. Mira diskuterade även 

den sociala sammansättningen av elever och att på hennes skola så var det blivande byggnads-

arbetare som befinner sig ”på golvet” och att hon kände sig hemma i denna mentalitet. Min 

studie överensstämmer därmed väl med de slutsatser som Sivertun (2006) gör i sin 

avhandling.  

I Göransson, Malmqvist & Nilholm (2013) artikel framgår det att det finns ett behov av 

att studera den specialpedagogiska verksamheten kopplat till vilka ideologiska strömningar 

som styr den specialpedagogiska verksamheten på friskolor. Min studie visar på en stor 

heterogenitet bland friskolorna både vad gäller pedagogiska profiler men också i ledningens 

syn på den specialpedagogiska verksamheten. Jag menar att detta både har sin grund i 

ekonomiska, kulturella och historiska skillnader. Bland de kommunala skolorna finns en lång 

tradition av ett specialpedagogiskt arbetssätt. Elevhälsoarbetet har en stor roll i skolornas 

organisation, vilket leder till att det specialpedagogiska arbetet tas på stort allvar. På många 

nystartade friskolor, med en övervägande majoritet av nyutexaminerad personal, finns inte 

samma rutiner och traditioner. 

 Den ökade individualiseringen, av både samhället i stort (Bauman 2000; Beck 1986), 

och skolan och det specialpedagogiska uppdraget specifikt (Englund 2003: Helldin 2002a; 

2002b; Rosenqvist 2013), har medfört konsekvenser för den specialpedagogiska praktiken. 

Min undersökning visar att fokus för det dagliga specialpedagogiska arbetet i många fall 

tenderar att hamna på individen och där till exempel arbetet med individuella utredningar 

konkurrerar ut ett mer strukturellt och organisatoriskt arbete. Detta gäller även när special-

pedagogerna själva strävar mot ett mer relationellt förhållningssätt, som i till exempel Sofies 

arbetssituation. Detta ses som ett resultat av det Beck (1986) kallar risksamhället där 

samhällets kollektiva skyddsnät har ersatts av att individen själv står inför samhällets alla 

risker, genom den individuella friheten.  

 Den specialpedagogiska verksamheten både utgör och förväntas utgöra en institution 

som arbetar med individuella svårigheter och lösningar, och som just Sofie uttrycker, så har 

skolutvecklingsdelen av hennes tjänst i princip försvunnit till förmån för arbete med enskilda 

elever och de individuella utredningarna. Lars påpekar att kraven på utredningar och 

diagnoser är stort och där arbetet med detta får dominera. De ökade kraven på diagnostiser-
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ingar är något som bekräftas av bland annat Helldin (2003), Rosenkvist (2013) och Tanner 

(2009), vilka på olika håll har granskat den specialpedagogiska professionen. De menar att 

den senaste tidens individualisering i skolan resulterat i att det kategoriska perspektivet fått en 

renässans inom den specialpedagogiska praktiken. Genom att kraven på medicinska 

diagnostiseringar ökar, stärks instrumentella och teknikfokuserade förklaringsmodeller. Detta 

får, som min studie bekräftar, negativa konsekvenser för ett övergripande och inkluderande 

arbetssätt, när istället specialpedagogiken förväntas fokusera på enskilda elevers misslyck-

anden.  

    

 

6.3 Konsekvenser för elever i behov av särskilt stöd 
 

Den specialpedagogiska verksamheten på de undersökta gymnasieskolorna verkar under olika 

förutsättningar som kan förklaras utifrån ägarförhållande, programinriktning och status. 

Avslutningsvis kommer jag här att diskutera vad dessa skilda förutsättningar kan få för 

konsekvenser för både enskilda individer men också sociala grupper i samhället.  

 

6.3.1 Konkurrens och marknadsföring går före stöd till elever  
Valfriheten och den ökade marknadsanpassning har lett till en ökad konkurrens om eleverna 

och de privata skolaktörerna har de senaste åren vuxit i antal och storlek (Skolverket 2012a). 

Med den ökade konkurrensen om eleverna förändras synsättet på eleverna och Lena poäng-

terar att konkurrensen medför att varje elev nu ses som en ekonomisk intäkt.  

 I det kapitalistiska systemet ligger strävan i att ständigt öka mervärdet och profiten, att 

kunna tillverka så många varor som möjligt till ett så lågt pris som möjligt. För att öka 

profiten måste alltså producenten öka produktiviteten. Detta görs främst genom att utveckla 

och förbättra produktionskrafterna. När dessa ska utveckla sker en ökning av tekniska och 

organisatoriska investeringar, och det konstanta kapitalet ökar. För att klara av konkurrensen 

måste denna utveckling ständigt ske, kapitalisten tvingas till att ständigt investera i ny teknik. 

I det kapitalistiska systemet har alltså profitkvoten en fallande tendens eftersom det ständigt 

sker en ökning i det konstanta kapitalet. För att klara av ökningen av det konstanta kapitalet 

krävs en ständig ökning av produktionen (Marx 1985).  

 I ett skolmarknadsperspektiv innebär detta att de största skolorna/skolkoncernerna kan 

sänka produktionskostnaderna genom stordriftsfördelar, och bli de som går segrande i kon-

kurrensen. Konkurrensen tenderar alltså att slå ut dem som inte klarar av att förnya och öka 

produktionen eller leverera den bästa kvalitén. Vlachos (2012) studier av skolmarknaden visar 

på begränsningar i marknadsanpassningen av skolsystemet och de pedagogiska dilemman 

konkurrensen och vinstintressena leder till. Lars poängterade hur vinstintressena påverkade 

skolledningens förhållningssätt till eleverna, då rektorn såg eleverna som kunder som köper 

en utbildningstjänst.  

 Denna diskursiva vridning mot det privata näringslivet och som ofta benämns som New 

public management, medför tydliga perspektivförskjutningar. Eleverna utgör ekonomiska 
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intäkter där elever i behov av särskilt stöd leder till profitminskning. Därmed ses normav-

vikelser i en konkurrensutsatt verksamhet som ökade kostnader snarare än resursberikande. 

Sofie ger uttryck för en oro att elever som är i behov av särskilt stöd på hennes skola tillåts 

flyta igenom systemet utan att rätt åtgärder sätts in. Det råder en motsättning mellan behov 

och disponibla resurser på hennes skola.  

 Den kapitalistiska fria marknaden leder till en koncentrering och centralisering av 

kapitalet i allt större företag genom ett strukturellt ”krav” på kapitalackumulation (Marx 

1985). Att applicera Marx teorier om kapitalets koncentrering och centralisering på dagens 

skolmarknad blir därför intressant. Ägandet inom den privata skolmarknaden i Sverige har 

koncentrerats till ett fåtal större skolkoncerner
13

 och Sofies skola är ett konkret exempel på 

hur ägarkoncentrationen ökar då hennes skola tog över en konkursdrabbad konkurrent. De 

förändringar som uppstod när Sofies skola tog över konkurrentens verksamhet ska alltså inte 

ses som en enskild och unik händelse utan som ett resultat av de ekonomiska lagar som råder i 

det kapitalistiska samhället med den fria konkurrensen. 

 Skolverkets (2010) studie visar på att kommunala skolor delvis möter konkurrensen från 

de växande friskolorna genom att satsa mer resurser på elevhälsoarbetet men att det även 

läggs mer resurser på marknadsföring. I min studie bekräftas dessa uppgifter, dels då det 

generellt läggs mer resurser på det specialpedagogiska arbetet på kommunala skolor, dels då 

de undersökta kommunala skolorna även har en större bredd i elevhälsoarbetet. Både Lars och 

Sofie beskriver de bristande resurserna på deras skolor som en fråga om kostnader. Genom att 

enbart erbjuda det mest nödvändiga och det som skollagen kräver kan kostnaderna sänkas och 

höja vinstmarginalen. 

Mira uttrycker en kritik mot de privata gymnasieskolorna som enligt henne inte lägger 

tillräckligt mycket resurser på de elever som är i behov av särskilt stöd, samtidigt som hon 

och hennes skola tvingas lägga mer resurser på marknadsföring för att möta konkurrensen 

från de privata skolorna. Den ökade konkurrensen leder till en hårdare kamp om eleverna och 

där ett fint yttre enligt Mira går före kostsam specialpedagogisk personal. 

 

6.3.2 Skolvalets segregerande effekter  
Marknadsanpassningen av den svenska skolan och införandet av frihet att själv välja vilken 

skola man ska gå på leder enligt Blomqvist & Rothstein (2008) till en ökad social segregation 

i samhället. Polariseringen i de svenska skolorna ökar och vi får å ena sidan högpresterande 

skolor med elevmajoritet från medelklassen eller överklassen och å andra sidan lågpresterande 

med en elevmajoritet från arbetarklassen. Detta medför att vi dels får skolor med elever från 

medelklassen som sedan födseln har socialiserats in i de normer som råder i skolan och dels 

skolor där de elever som inte får plats i de prestigefyllda attraktiva skolorna hamnar 

(Skawonius 2005). 

Precis som bland annat Sandells (2006) forskning visar sker det en tydlig självsortering 

genom gymnasievalet där klass, genus och etnicitet styr individens val av gymnasieprogram. 

De specialpedagogiska verksamheternas skilda förutsättningar kan därmed ytterligare försvåra 
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en elevs gymnasieval. Bourdieu (2004) använder begreppet habitus för att förklara 

individuella val och handlingsmönster utifrån ett strukturellt perspektiv vilket visar på att de 

sociala problem som finns i gymnasieskolan måste angripas på ett strukturellt plan. Med 

habitus menas de sociala strukturer som i samhället finns ”inskrivna” i varje enskild individ, 

t.ex. klass, kön, ålder och etnicitet. Habitus är dock inte av naturen givet, utan skapat genom 

social konstruktion (Bourdieu 2004). Habitus utgör mentala strukturer för hur individen 

uppfattar, förstår och värderar världen och olika händelser. Habitus insocialiseras i alla 

individer från födseln och består sedan mer eller mindre hela livet. Habitus består av 

strukturer som både skapar och är skapade av den sociala världen (Bourdieu 2004). Struktur-

erna som habitus består av vägleder individens tänkande och handlande. Varje individ 

utvecklar sin egen habitus, men människor från samma samhällsklass tenderar att ha likartade 

habitus. Därmed kan man tala om klasshabitus, vilket innebär att människor från samma klass 

har ungefär samma preferenser och smak på en mängd olika områden (Palme 2008). 

Elever från olika sociala klasser utvecklar alltså olika habitus som medför en skillnad i 

sociala koder, språk och smak. Dessa skillnader spelar under tiden i skolan en stor roll. Bour-

dieu och Passeron (2008) menar att en individs sociala bakgrund med stor sannolikhet 

förutsäger hans/hennes kommande utbildningsväg. Detta är till stor del kopplat till individens 

habitus men även hur utbildningssystemet är uppbyggt. Undervisning och inlärning kan aldrig 

ses som något som sker i ett tomrum, utan som ett resultat av vissa samhälleliga strävanden 

och processer.  

Utbildningssystemet har vid mötet med individen på förhand försetts med en auktoritet, 

en självklar rätt att förmedla vissa föreställningar och symboliska relationer. Denna auktoritet 

är alltså en form av samhällelig makt som bestämmer innehållet i undervisningen. Innehållet i 

utbildningssystemet är inte något evigt och objektivt utan är bestämt av de rådande 

maktförhållandena mellan samhällets grupper och motsvarar den dominerande gruppens eller 

samhällsklassens subjektiva intressen – i dagens skola är det medelklassens (Palme 2008). De 

normer som råder i utbildningssystemet är samma normer som finns hos medelklassen – 

samma klass som lärarna tillhör. Elever som kommer från medelklassen och som tidigt i åren 

genom habitus har socialiserats in i dessa normer och koder får det därför mycket lättare i 

skolan. Skolan blir inte en främmande miljö med andra språkkoder som det blir för dem från 

lägre klasser. En skola som enbart utgår från de kapitalstarka gruppernas språkbruk och 

symbolanvändning får konsekvenser av ökade asymetriska maktförhållanden. Det etableras 

med andra ord en segregation mellan elever utifrån deras bakgrund. 

Enligt Bourdieu och Passeron (2008) upprätthåller och reproducerar skolan rådande 

samhälleliga förhållanden genom både sin legitimerande och socialiserande funktion av 

dominerande klassers ideologier men också genom skolsystemets segregerande och socialt 

differentierande funktion:  

Vid sitt möte med utbildningssystemet är således den enskilda individen omedvetet utrustad med en 

bestämd habitus på det utbildningsmässiga området. En sådan habitus är en direkt produkt av vissa 

objektiva, materiella omständigheter – och tenderar därför att vara ett klassbestämt fenomen – men 

producerar samtidigt på det individuella planet ett komplex av förväntningar och beteendemönster, 

som å sin sida – i en cirkelrörelse – reproducerar och bekräftar de materiella strukturer som först gav 

upphov till dem. (Berner, Callewaert & Silberbrandt 1977:54f) 
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För att förstå skolans roll i samhället måste den därför analyseras som en del av den samlade 

samhälleliga strukturen. Det kapitalistiska samhällets uppbyggnad ska förstås utifrån olika 

socialt konstruerade fält eller sociala rum där tillgången på kapital styr både tillträde och 

handlingsutrymme. Ett fält ses då som ett område med system av relationer mellan olika 

aktörer och institutioner som i allt de gör inom fältet måste förhålla sig till vissa givna normer 

och värderingar. Vem som har tillträde till olika positioner inom ett fält avgörs av hur mycket 

och vilka typer av kapital personen har, men även habitus spelar en stor roll. Skolan ska i 

detta avseende ses som just ett samhälleligt fält vilket är konstruerat utifrån de rådande 

strukturer som bygger upp vårt samhälle och där tillgången på olika former av kapital avgör 

den enskilde individens möjliga handlingsutrymme. 

 Skolans reproducerande kraft har enligt Sivertun (2006) blivit än tydligare i och med en 

ökad individualisering. Det har blivit en förskjutning av skolans målsättning från medborgar-

fostran till maximering av privata intressen, genom en fokusering på den individuella 

valfriheten. Denna valfrihet befäster rådande sociala och ekonomiska klasstrukturer genom att 

friheten att välja enbart gäller de som har resurser att kunna välja (Erlingsson 2001). Det är 

med andra ord inte vilka elever som helst som har möjlighet att gå på till exempel Paulinas 

skola då det förutsätter höga betyg från grundskolan. Därför är det viktigt att den special-

pedagogiska verksamheten syftar till att bevaka svagare elevgruppers intressen inom skolan. 

 Kopplat till Broady och Börjessons (2002) forskning kring skolmarknadens segreger-

ande effekter så understryker de att det inte främst är friskolor som driver på segregationen 

utan snarare vissa anrika kommunala skolor. Denna studie visar tydligt att så också är fallet i 

dessa två undersökta skolkommuner och där till exempel Paulinas men också Margaretas 

skola utgörs av främst högpresterande elever med ett starkt kulturellt utbildningskapital, och 

som Paulina uttrycker det så har deras skola utvecklats till en ”elitskola”. Denna undersökning 

påvisar det faktum att det inte främst är friskolorna som driver på segregationen, men den 

politiska valfrihetsreform som möjliggjorde privata aktörer att starta skolor får tydigt segre-

gerande effekter. 

 Den sociala och kulturella sammansättningen av elever på en skola får tydliga effekter 

för studieresultaten (Ahlberg 2013; Bunar 2005). Genom att segregationen ökar skapas 

radikalt olika förutsättningar för det specialpedagogiska uppdraget. På skolor med stora 

sociala problem, som Lars och Sofies, där elevernas allmänna kunskapsnivå och studie-

motivation är lägre blir utmaningarna större vilket förutsätter stora pedagogiska insatser. 

Detta medan situationen på Paulinas och Margretas skolor till stor del handlar om att vägleda 

eleverna till att hantera den inre och yttre press konkurrensen inom skolan skapar.  

I denna studie har jag lyft fram flera kritiska aspekter av en allt mer ökad segregerad 

skolmarknad och som också blir synliga i mitt empiriska material, vilket kan illustreras med 

både Paulina beskrivningar (att de främst har högpresterande elever) och Sofies (att de har en 

stor andel studieovana och omotiverade elever). Utifrån ett demokratiskt perspektiv skapar 

denna segregation stora dilemman och där ojämlika livssituationer resulterar i både sociala 

och kulturella problem. Då dessa problem är strukturella finns det därför en fara med att 

specialpedagogiken i mycket av sin praktiska utformning utgår från individen. Resultatet blir 

att strukturella problem tolkas och behandlas utifrån individen; där det är individen som 

besitter problemet istället för att de är ett resultat av strukturella förhållanden (Rosenqvist, 
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2013). I en individualistisk och nyliberal retorik ses individens handlingar och livsmönster 

som helt fria vilket osynliggör maktstrukturers inverkan på våra handlingar. Istället bör vårt 

handlande ses som ett resultat av de sociala omständigheter vi lever under, och där subjektiva 

och individuella val skapas genom en kedja av objektiva relationer och möjligheter (Bourdieu 

2004). De olika val och prioriteringar elever i den svenska gymnasieskolan gör, är alltså inte 

slumpmässiga utan styrda av både nedärvda kapitalvolymer och habitus. För att inte bli allt 

för deterministisk menar Bourdieu och Passeron (2008) att positioner i sociala rum inte är helt 

cementerade utan genom att förvärva mer eller nya former av kapital finns möjligheter till 

positionsförändringar vilket förklarar de olika klassresor som sker både uppåt och nedåt i 

samhällshierarkin. 

Precis som både Sivertuns (2006) och Lansheims (2010) forskning visar kan jag i mitt 

resultat se en diskripans mellan att tala om skolan allmänt utifrån en samhällsnivå men att den 

egna lokala verksamheten utgår från individen och att problemen tenderar att hamnar på en 

individuell nivå. 
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7. Avslutning 
 

 

 

7.1  Summerande reflektioner 
 

Med denna studie har jag velat belysa både den specialpedagogiska verksamhetens förut-

sättningar, och de sociala konsekvenser skolan och den specialpedagogiska praktiken har för 

olika sociala grupper och enskilda individer i samhället. Det senmoderna samhällstillståndet 

möjliggör en ökad frihet och rörlighet för de elever som besitter de ”rätta” resurserna, i form 

av kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital. För de elever som inte har tillräckliga resurser 

eller på något sätt är i behov av särskilt stöd blir den ökade friheten snarare en börda att bära. 

Valfriheten blir en möjlighet för vissa medan den exkluderar andra som riskerar att bli socialt 

marginaliserade i samhället. Dessa förändrade förutsättningar i samhället skapar utmaningar 

för den svenska skolan som ska bygga på likvärdighet och vara öppen för alla.  

 Den hårdnande konkurrensen på skolmarknaden ökar den sociala sorteringen och för att 

lyckas i utbildningssystemet krävs det att väl avvägda val görs redan tidigt i livet. Detta kan 

ses som en paradox då det aldrig förr har varit en så stor andel av den svenska befolkningen 

som valt att läsa vidare även efter gymnasiet. Det handlar då istället om att det blir en hierark-

isk uppdelning mellan hög- och lågstatusutbildningar och skolor. 

 I denna studie har jag visat att det finns stora skillnader mellan olika gymnasieskolor, 

vad gäller den specialpedagogiska verksamheten, vilket skapar skilda förutsättningar för 

elever i behov av särskilt stöd. Min studie kan inte visa någon enskild faktor som är avgör-

ande för hur den specialpedagogiska verksamheten ser ut, men att ägarförhållandena spelar en 

stor roll. De största skillnaderna finns mellan högskoleförberedande och yrkesförberedande 

program, men när jag jämför skillnader mellan skolor som domineras av liknande program 

blir skillnaderna mellan kommunala och privata skolor stora. Därför kan jag dra slutsatsen att 

ägarförhållandena spelar en avgörande roll för utformandet av den specialpedagogiska verk-

samheten på gymnasieskolor. Förekomsten av specialpedagogiska resurser är alltså inte 

slumpmässig utan följer tydliga strukturella samband.  

Genom att jag i min studie inte enbart tittar på den rent kvantitativa förekomsten av 

specialpedagogiska resurser utan även undersöker hur verksamheten fungerar i praktiken 

möjliggörs en djupare förståelse för olika faktorer som påverkar den specialpedagogiska 

verksamheten. De olika specialpedagogernas berättelser kring den egna praktiken visar en 

gemensam syn på vad det specialpedagogiska uppdraget bör innebära men att de faktiska 

förutsättningarna skapar skilda möjligheter. 

Behovet av specialpedagogiska kompetenser är stort i en allt mer individualiserad skola 

där det är individen som själv ska ta ansvar för sina val. Specialpedagogiken kan därmed 
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utgöra en viktig funktion för det demokratiska samhällets utveckling i en strävan mot ökad 

social rättvisa och jämlikhet.  

Med denna undersökning har jag därför fördjupat förståelsen för de olika förutsättningar 

som råder på gymnasieskolor vad gäller den specialpedagogiska verksamheten. Genom att 

sätta in den svenska gymnasieskolan och den specialpedagogiska praktiken i en samhällelig 

kontext har jag fört kritiska resonemang kring de konsekvenser skolan har för sociala grupper 

och individer. Även om synen på den specialpedagogiska professionen har gått mot ett mer 

relationellt perspektiv, och specialpedagogerna i denna studie bekräftar en strävan mot det 

relationella, så har den övergripande synen på skolan och utbildningssystemet individuali-

serats. Två parallella ideologiska paradigm – som konkret kommer till uttryck genom de 

relationella och kategoriska perspektiven – möts alltså i specialpedagogens vardagliga 

praktik, där den enskildes rätt att fritt få välja sin väg genom utbildningssystemet ställs mot 

skapandet av en gemensam och jämlik skola för alla. Uppmärksamhet måste därför även 

framöver riktas mot den specialpedagogiska professionen, samt dess resurser och möjlighet 

att bedriva en inkluderande verksamhet trots marknadsanpassning och konkurrens. 

 

7.2  Vidare forskning 
 

Individualiseringen av samhället visar sig tydligt i den svenska gymnasieskolan där individen 

själv får välja program och skola. I min studie har jag visat på att denna valfrihet inte ser 

likadan ut för olika sociala grupper, utan socialt marginaliserade grupper är begränsade i sin 

valfrihet. Det finns därför ett behov av att utveckla den specialpedagogiska rollen till att verka 

som en motkraft till den allt större sociala utslagningen i samhället. Det är därför viktigt att 

fortsatt undersöka den specialpedagogiska verksamheten på gymnasieskolor och främst de 

skolor som helt saknar specialpedagogiska resurser. Det finns ett behov av att utveckla den 

ytterst begränsade forskning kring just specialpedagogik och gymnasieskolan.  

Jag anser att det vore intressant att i en vidare studie fortsätta den kritiska granskningen 

av skolan och den specialpedagogiska verksamheten genom att mer ingående analysera den 

praktiska utformningen och vilka konsekvenser den får för elevers studieresultat. Vilka är de 

ideologiska och diskursiva formationer som styr den specialpedagogiska praktiken? I min 

studie finns metodologiska begränsningar kopplat till intervjustudiens omfattning. Det skulle 

vara intressant att få möjlighet att under en längre tid och mer ingående studera skillnaderna i 

den specialpedagogiska praktiken och genom deltagande observationer granska de ideolog-

iska diskurser som formar verksamheten på olika skolor.  

 Diskurs och maktbegrepp är nära sammankopplat och producerar kunskap om hur 

världen är konstruerad och hur den ska uppfattas. Inom den specialpedagogiska praktiken 

finns olika diskurser som kämpar om tolkningsföreträde, och genom ett dialektiskt 

förhållande inom och mellan diskurser förändras och omformuleras ständigt gränserna för 

vilka sanningar som anses vara giltiga. Därför anser jag att det är viktigt att kritiskt granska 

hur de specialpedagogiska diskurserna inom gymnasieskolan ser ut och kommer till uttryck. 

Genom olika diskurser formas ett specialpedagogiskt paradigm som följer rådande samhälls-

klimat. Diskurser är därmed också normaliserande då de producerar föreställningar och 
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värderingar om sociala och mänskliga relationer de råder i. Skolan och utbildningssystemet 

fungerar som en reproducerande kraft av rådande maktstrukturer i samhället och därför blir 

det intressant att studera de praktiker som likt specialpedagogiken arbetar med individer och 

grupper som inte passar in i normaliserade kategorier.  
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Bilaga I Enkätfrågor 
 

 

 

Specialpedagogik och den praktiska verksamheten 
Denna enkät är en del av den empiriska datainsamlingen till ett examensarbete i specialpedagogik. 

Examensarbetet har som syfte att studera den specialpedagogiska verksamheten och hur synen på 

det specialpedagogiska uppdraget är på svenska gymnasieskolor.  

Alla svar kommer att behandlas med största sekretess och namn på skolor kommer att avidentifieras.  

I en rad frågor finns alternativet "övrigt" och ska då ses som alternativet "annat" eller "annan". 

 

*Obligatorisk 

Ålder  

 

Kön  

 

Arbetsplats * 

Alla svar kommer att avidentifieras och denna fråga används endast för att praktiskt kunna 

administrera svaren. 

 

Grundutbildning * 

Vilken är din pedagogiska grundutbildning? 

o Förskollärare och fritidspedagog  

o Grundskolans lägre år  

o Grundskolans senare år  

o Gymnasielärare  

o Övrigt:   
Vidareutbildning * 

Vilken av följande kompletterande utbildningar har du? 

o Speciallärare (examen innan 1991)  
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o Speciallärare (examen efter 2008)  

o Specialpedagog (examen efter 1991  

o Övrigt:   
Yrke: Specialpedagog * 

Hur många år har du arbetat som specialpedagog? 

 

Arbetsplats * 

Hur många elever går på skolan? 

o Mindre än 200  

o 201-500  

o 501-1000  

o 1001-1500  

o Mer än 1500  
Vilka program dominerar på din arbetsplats? 

o Teoretiska  

o Praktiska  

o Både teoretiska och praktiska  
* 

Vilken typ av ägandeform har skolan du arbetar på? 

o Kommunal  

o Fristående, stiftelse, ideell förening eller annan icke vinstdrivande ägandeform  

o Fristående, aktiebolag, ekonomisk förening eller annan vinstdrivande ägandeform  
Det specialpedagogiska arbetets organisering * 

Hur stora är de specialpedagogiska resurserna (specialpedagog och/eller speciallärare) på din 

arbetsplats, mätt i tjänsteomfattning? Ange i procent av heltid, t ex 100% = en heltidstjänst, 

200% = två heltidstjänster, 50% = en halv heltidstjänst osv. 

 

* 

Hur arbetar du vanligtvis? 

o Individuellt  

o I ett team men som ensam specialpedagog  
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o I ett team med andra specialpedagoger  
Utveckla gärna ditt svar angående formen för hur du arbetar 

Vilka ingår i ert elevhälsoteam? (Flera alternativ är möjliga) 

o Rektor/biträdande rektor  

o Skolkurator  

o Skolpsykolog  

o Skolsköterska  

o Studie- och yrkesvägledare  

o Speciallärare  

o Specialpedagog  

o Övrigt:   
Arbetsuppgifter * 

Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som specialpedagog? (Flera alternativ är möjliga) 

o Pedagogiska utredningar  

o Skolutveckling  

o Handledning av pedagogisk personal  

o Handledning av elever  

o Undervisning  

o Övrigt:   
Pedagogiska utredningar  

Vem utför vanligtvis pedagogiska kartläggningar? 

o Mentor/pedagog  

o Speciallärare/specialpedagog  

o Övrigt:   
Vem upprättar vanligtvis åtgärdsprogram? 

o Mentor/pedagog  

o Speciallärare/specialpedagog  

o Övrigt:   
Gör en uppskattning: hur stor procent av eleverna på skolan har upprättade åtgärdsprogram? 

Gör en uppskattning: hur stor procent av eleverna med upprättade åtgärdsprogram har någon 

form av särskild undervisning? 
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Bilaga II Intervjuguide  
 

 

 

 

Följande huvudfrågor användes till djupintervjuerna: 

 

 Hur är den specialpedagogiska verksamheten organiserad i er verksamhet? 

 

 Specialpedagogens syn på den specialpedagogiska verksamheten 

 

 Lärarlagets syn på den specialpedagogiska verksamheten 

 

 Skolledningens syn på den specialpedagogiska verksamheten 

 

 Hur upplever du att det fria skolvalet påverkar er verksamhet? 

 

 Kan du se några konsekvenser v att du arbetar i en privat verksamhet? 

 

 Hur upplever du att diskussionerna kring elever i behov av särskilt stöd fungerar på 

arbetsplatsen? Vem är det som för diskussionerna?   
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Bilaga III Intervjudeltagare 
 

 

 

 

Namn Ägandeform Storlek (elevantal) Programinriktning 

Lars Privat 155 Högskoleförberedande 

Sofie Privat 240 Yrkesförberedande 

Paulina Kommunal 992 Högskoleförberedande 

Tomas Kommunal 948 Yrkesförberedande 

Lena Privat 115 Yrkesförberedande 

Ann-Louise Privat 490 Högskoleförberedande 

Mira Kommunal 191 Yrkesförberedande 

Margareta Kommunal 1557 Högskoleförberedande 

 

 

 


