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Abstract 

In Sweden children with special needs have a right to education according to Swedish law. 

Apparently this is rather obvious. Still, many parents of children with special needs find that 

they must fight – as it were – for their child’s right to equal education. This fact rhymes badly 

with the educational system’s huge focus on human rights if one is to judge by its public 

profile strategies.  

With this essay I intend to explore the degree of realization of children’s right to education as 

well as the headmasters’ role in this. The essay will deal with a selection of schools in the 

Svalöv municipality in Scania. 

The subject is of special interest right now as Sweden introduced a new educational law 

(2010:800) which was implemented on July 1
st
 2011. The new law is an enhancement which, 

if correctly implied, may provide positive changes for children with special needs. 

Nevertheless the investigation seems to indicate that there is quite an uneven quality in the 

education and opportunities offered to children with special needs in the Svalöv municipality. 

At the beginning of the investigation I assumed that the headmasters of the schools would 

consciously employ human rights for the purpose of advertisement for their schools, but 

afterwards would have no intention of acting as they preached. In reality it seems that there is 

a combination of economics mixed with the idea that developmentally impaired children 

belong in special schools.   
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1 Inledning 

 

1.1 Rättighetsperspektivet från föräldrarnas perspektiv 

Under fem dagar i februari 2011 deltog jag i en konferens i Göteborg, där föräldrar till barn 

med en mycket ovanlig diagnos, där även kognitiv utvecklingsstörning ingår i diagnosen, 

fanns med från ett tjugotal olika kommuner runt om i Sverige. Under femte dagens öppna 

samtal med en psykolog, som fanns på plats, framkom det en oroväckande bild från dessa 

föräldrar om hur de upplevde svårigheter att få tillgång till de rättigheter, deras barn borde ha 

när det gäller rätten till utbildning. Föräldrarna hade haft olika stora problem att få tilldelad 

till exempel en resursperson åt deras barn så att de kunde placeras i den reguljära 

skolverksamheten tillsammans med deras kamrater från förskolan. Flera uttryckte hur de 

upplevde rektorer på skolan i deras hemkommun som svåra att samarbeta med, så till vida att 

det förberedande arbetet gick för långsamt eller att man inte alls fick det extra stöd, barnet var 

i behov av.  

Flera föräldrar gav uttryck för att de redan nu, när deras barn var små, planerade att placera 

deras barn i särskolan, en tanke som för mig var bekymmersam utifrån den synvinkeln att 

beslutet verkade komma prematurt i förhållande till barnets låga ålder. Dessutom föreföll det i 

högre grad grunda sig på en önskan om att skydda barnet från den ökade risk barnet löpte att 

fara illa genom rektorernas handfallenhet eller ovilja att sätta in tillräckligt med resurser. De 

risker föräldrarna gav uttryck för var till exempel rädsla, att barnet skulle utsättas för fysisk 

eller psykiskt våld från andra elever, för att barnet inte skulle var kapabel att värja sig. Det 

kunde också vara att barnet inte skulle få det pedagogiska stöd det skulle behöva för att kunna 

tillgodose sig innehållet i undervisningen.  

Det som slog mig i detta sammanhang var huvudsakligen två saker: Kunde det förhålla sig 

så att den upplevda situationen påverkade föräldrarna att på ett för tidigt skede välja bort 

barnets möjlighet att följa den reguljära läroplanen och därmed även hindra barnets möjlighet 

att gå på ett reguljärt gymnasium och därmed få tillgång till universitet och högskola? Det är 

nämligen viktigt att komma ihåg, att har barnet gått på särskola, eller följt särskolans läroplan 

på en reguljär skola, då får barnet inte heller möjlighet att söka sig in på högskolan eftersom 

särskolans läroplan ställer betydligt lägre krav på barnet. Det skulle kraftigt hindra barnets 

framtida möjligheter att välja yrke i det vuxna livet. Jag tycker detta är av stor vikt att påpeka, 

då det är något de flesta av oss tar för givet, alltså våra möjligheter till fria val i våra liv. 
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Det andra jag kom att tänka på var varför föräldrarna fick en sådan stark känsla av att de 

skulle kämpa så mycket för de rättigheter barnet har. Varför var det inte så att de naturligt 

informerades om deras rättigheter och varför upplevde de en sådan motvillighet ifrån 

rektorerna på skolorna runt om i landet? 

Med allt detta i bakhuvudet väcktes mitt intresse kring detta ämne åter till liv när den nya 

skollagen trädde i kraft den 1 juli 2011. En lag, som i högre grad integrerade FN:s 

barnkonvention och som i högre utsträckning gav föräldrarna möjlighet att välja skola åt sina 

barn i och med det fria skolvalet.
1
  

Alla barn har olika behov och olika förutsättningar att kunna tillgodogöra sig den 

utbildning som de har rätt till enligt den svenska lagstiftningen. I denna uppsats har jag valt att 

fokusera på barn med särskilda behov i form av en utvecklingsstörning, det vill säga barn som 

har gått igenom den nödvändiga hemkommunens utredning, där man har konstaterat att barnet 

i fråga har rätt till en plats på särskolan. I denna undersökning fokuserar jag hur rektorerna 

jobbar med denna fråga på ett urval av skolorna i Svalövs kommun i Skåne. 

Svalövs kommun är en till ytan sett ganska stor kommun, i förhållande till att det är en 

kommun på landsbyggden. Kommunen är intressant så till vida att det är en kommun med 

invånare från olika delar av världen; det finns även ett ganska aktivt liv i kommunen trots att 

det är landsbygd.  

Jag har valt att prata med rektorerna på tre skolor, som har alla barn i grundskolan. Detta 

då de flesta barn med utvecklingsstörning inte fortsätter i den reguljära skolverksamheten 

efter årskurs fyra enligt information från personal på habiliteringen. I Svalövs kommun är det 

vanligast att barn med utvecklingsstörning har övergått till särskoleverksamheten efter denna 

årskurs. 

Att barnet har rätt till en plats på särskolan innebär dock inte att barnet måste gå på 

särskolan, utan det är som sagt i första hand upp till barnets föräldrar att avgöra vilken skola 

barnet ska placeras i. Endast i fall där det bedöms att barnets bästa är i fara, kan man utan 

föräldrarnas medgivande placera barnet i särskolan.
2
 

                                                           
1
 Skollagen 2010:800 § 29 

2
 Skollagen 2010:800 § 29 
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Min utgångspunkt är att alla barn har olika behov men ändå rätt till samma service, alltså 

utbildning på samma skola. Jag menar att barnen ska mötas på den nivå där de befinner sig 

och att det är viktigt att skolorna är så flexibla att de kan anpassa sig till barnens särskilda 

behov och därmed ge barnen den utbildning de har rätt till enligt lagen. Samtidigt tänker jag 

peka på den komplexitet som råder. Det är inte till gagn för barnet att rutinmässigt sätta barnet 

på vare sig särskola eller i den reguljära skolan. I vissa fall kan det kanske rent av vara 

skadligt för barnets självförtroende att sätta barnet i den reguljära skolan om barnet inte har en 

rimlig chans att vara med på lika villkor.  

Vad betyder lika villkor då? Räcker det att barnet har adekvat hjälp med sig utöver den 

vanliga personalen på skolan? Kan det vara skadligt för barnets självförtroende om barnet 

ständigt upplever sig själv som sämre presterande än studiekamraterna? Jag hävdar att det inte 

behöver förhålla sig så om man sätter in tillräcklig och adekvat hjälp åt barnet i fråga. Det vill 

säga hjälp som är individanpassad och flexibel. Med detta vill jag dock även peka på den 

motsatta problematiken, nämligen om man slentrianmässigt placerar barnet på särskolan för 

att detta kan upplevas som den enklaste lösningen för föräldrarna eller personalen kring 

barnet. Om barnet med rätt hjälp kunde utvecklas och trivas i den reguljära skolan hade det 

kanske varit en bättre lösning i vissa fall. Risken är nämligen att barnet möjligen dras ned på 

en lägre nivå med en lägre förväntning om att prestera på sig enbart på grund av att eleven går 

på särskola eller följer särskolans läroplan.  

Med denna undersökning vill jag därför titta närmare på hur rektorerna på ett urval av 

skolorna i Svalövs kommun jobbar med den nya skollagen och diskrimineringslagen som 

reflekterar barnkonventionen. Detta gör jag genom att analysera rektorernas svar genom ett 

teoretiskt perspektiv som består av Nussbaums kapacitetsteori och Mathiesens syn på 

jämlikhet och rätten i samhället. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet är att mot bakgrund av gällande lagstiftning analysera situationen för barn med 

särskilda behov vad gäller deras möjlighet till jämlik utbildning. Resultaten analyseras utifrån 

Nussbaums kapacitetsteori och Mathiesens syn på rättens roll i samhället. 

Den specifika frågeställningen är: Hur arbetar rektorerna på ett urval av skolorna i Svalövs 

kommun för att barn med utvecklingsstörning ska ha jämlik tillgång till lika utbildning och 

vilken betydelse har rättighetsperspektivet i detta arbete? 
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1.3 Avgränsning 

Jag kommer att titta på hur rektorernas syn på barns rätt till jämlik undervisning ser ut i 

Svalövs kommun. Det gäller endast för barn med särskilda behov i form av en 

utvecklingsstörning. Det är alltså inte fråga om barn med fysiska funktionsnedsättningar som 

rörelsenedsättning, syn- eller hörselnedsättning. Med utvecklingsstörning menar jag då en 

kognitiv utvecklingsförsening hos barn, en beskrivning, som också används av 

barnhabiliteringens barnpsykolog, Win Torstensdottir, som jobbar med barn med särskilda 

behov i Svalövs kommun
3
.  

1.4 Teori 

För detta projekts syfte har jag funnit det fruktbart att använda två teorier, som tillsammans 

kan belysa mina frågor. De gör detta på så sätt att de lyfter fram viktiga frågor i såväl barnens 

rätt till lika utbildning som de extra behov som ett barn med utvecklingsstörning har. Genom 

att analysera svaren från rektorerna medelst det filter som kapacitetsteorin utgör tillsammans 

med jämställdhetsteorin, samt hur den fungerar i samhället tillsammans med lagstiftningen, 

blir det möjligt att få en inblick i hur detta samspel yttrar sig i Svalövs kommun. Den första 

teorin jag tänker presentera bygger på Martha Nussbaums kapacitetsteori
4
. Den andra teorin 

bygger på Thomas Mathiesens jämlikhetsteori, som han beskriver i sin bok Rätten i 

Samhället. Med denna teori tittar jag då på hur rätten i samhället påverkar jämlikheten och 

därmed barn med utvecklingsstörnings rätt till lika utbildning. 

1.5 Nussbaums kapacitetsteori 

Nussbaums kapacitetsteori är mycket användbar för mitt projekt, som handlar om barn med 

utvecklingsstörning och deras lika rätt till utbildning. Jag kommer här att förklara varför 

Nussbaums teori är relevant, i förbindelse med att jag redogör för innebörden av Nussbaums 

kapacitetsteori och på vilket sätt den kan appliceras på min frågeställning.  

I min tolkning går tanken om människans inneboende kapacitet naturligt hand i hand med 

den inneboende kapaciteten hos ett barn med en utvecklingsstörning. För det första pekar 

Nussbaum på alla människors potentiella funktionalitet i form av deras kapacitet
5
. Det vill 

säga, vad kan denna människa eventuellt utvecklas till under de rätta omständigheterna? 

                                                           
3
 Personlig kontakt 24 november 2011 

4
 Hayden 2001:212(Jag använder ordet kapacitet då det är så man föredrar att översätta det inom 

vetenskapen). 
5
 Hayden 2001:212 
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Nussbaum, liksom Mathiesen, som vi ska återkomma till senare, tittar då på rättigheter. Att ge 

reell möjlighet till lika rättigheter är i mina ögon en viktig del i att uppnå jämlikhet, något som 

också är en viktig komponent i mitt projekt om barns rätt till lika utbildning. Nussbaum pekar 

på tanken att när man talar om rättigheter så måste de på något sätt kopplas till en 

underliggande teori som kan ligga till grund för de rättigheter man påstår finns. För Nussbaum 

går denna teori helt enkelt ut på att mänskliga rättigheter gäller i egenskap av att man är 

människa.
6
  

 Nussbaum pekar i samband med detta på vikten av den politiska fördelningen av resurser 

och möjligheter, som i sin tur gör det möjligt att uppnå omtalade jämlikhet.
7
 För Nussbaum är 

det därför inte viktigt att alla individer får lika mycket resurser tilldelade, snarare pekar hon 

på att varje individ ska ha den mängd resurser tilldelade som behövs för att uppnå sin fulla 

kapacitet,
8
ett begrepp vi kommer att titta närmare på här.  

Vad innebär det när Nussbaum talar om den inneboende kapaciteten i varje människa? Hon 

beskriver kapaciteten i form av en mänsklig funktionalitet.
9
Alltså en form för kunnande eller 

utrymme för inre förmågor, som under de rätta omständigheterna beredas möjlighet att 

komma till uttryck. Nussbaums tanke om varje människas inneboende kapacitet är därför 

viktig i mitt projekt, då detta ligger till grund för min uppfattning om att alla barn, 

normalbegåvade såväl som utvecklingsstörda, har en kapacitet inom sig som behöver mer 

eller mindre resurser för att lyftas fram, samtidigt som såväl diskrimineringslagen som 

skollagen fastslår att alla är jämlika. Innehållet i dessa lagar kommer jag att ta upp i ett avsnitt 

för sig. 

Nussbaum beskriver hur hon har sammanställt en lista över vad dessa kapaciteter är, en 

lista som hon dock väljer att låta vara rörlig och reviderbar. Nussbaum har redogjort för dessa 

i ganska omfattande ordalag; jag har valt att koka ned texten till tre punkter, som jag menar 

hon lägger särskild vikt vid:
10

 

 Möjlighet att rösta 

 Möjlighet att söka jobb 

 Möjlighet till gratis offentlig utbildning 

                                                           
6
 Hayden 2001:232 

7
 Hayden 2001:214 

8
 Hayden 2001:222 

9
 Hayden 2001:214 

10
 Hayden 2001:215 
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I mitt projekt kommer jag naturligtvis att fokusera den av hennes kapacitetsmöjligheter 

som går ut på att ha full möjlighet att utbilda sig, då detta passar med mitt fokus på rätten till 

lika utbildning för alla barn oavsett kapacitet.  

Nussbaum har lyft fram de punkter i sin lista som hon anser vara de centrala mänskliga 

kapaciteterna.
11

Det vill säga, det är kapaciteter som hon anser är centrala och viktiga i alla 

människors liv oberoende av vad denna person annars eftersträvar eller väljer. Det är med 

andra ord kapaciteter som har ett eget värde i och med att de kan bidra till att göra en 

människas liv det hon kallar för fullt ut mänskligt. Det vill säga, det blir kapaciteter som är 

nyckelpunkter för alla andra val vi gör eller planerar att göra i våra liv.
12

Här kommer vi dock 

till en avgörande punkt i Nussbaums teori.  

När Nussbaum talar om kapaciteter och centrala punkter i en människas liv, handlar det 

inte om att tvinga denna människa till att göra på det ena eller det andra viset. Det handlar 

snarare om att bereda möjligheter för att individen har en faktisk valmöjlighet i sitt liv, alltså 

en omgivning som möjliggör att det finns en jämlik förutsättning för att valet finns fritt 

tillgängligt.
13

 Nussbaum menar att detta bör vara det politiska målet i samhället. Hon pekar på 

ett exempel för att vi ska förstå vad hon menar. Nussbaum menar att det är stor skillnad på att 

svälta eller att fasta,
14

en viktig poäng även i mitt projekt, som handlar om att det är viktigt att 

föräldrarna till barn med utvecklingsstörning kan välja fritt vilken skolform de anser vara den 

lämpligaste för just deras barn.  

Nussbaum pekar på ett framgångssätt som går ut på att fråga sig vad en individ faktisk kan 

och faktisk kan bli, framför att fråga sig hur nöjd en individ är eller hur mycket resurser denna 

individ behöver, sett i ljuset av en grupp.
15

Hon pekar då på hur man traditionellt sett har valt 

att fördela resurserna lika på hela grupper i samhället snarare än att titta på den enskilde 

individens behov. Det är en mycket viktig komponent i mitt projekt, då jag kommer att titta på 

konsekvenserna av att till exempel placera ett barn med utvecklingsstörning i särskolan 

framför den reguljära skolverksamheten i Svalövs kommun, något jag anser kan hänga ihop 

med hur man traditionellt sett har valt att fördela resurserna inom undervisningen i Sverige, 

nämligen efter en grupps behov snarare än efter individens behov. I detta tillfälle består 

gruppen då av barn med utvecklingsstörning. Detta kommer jag att problematisera längre 

                                                           
11

 Hayden 2001:222 
12

 Hayden 2001:223 
13

 Hayden 2001:226 
14

 Hayden 2001:226 
15

 Hayden 2001:222 
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fram. Nussbaums kapacitetsteori gör det alltså möjligt att titta på varje individs liv framför att 

mäta resursfördelningen på ett helt samhälle.
16

  

Nussbaum pekar ut tre olika sorters kapaciteter som jag finner intressanta att titta närmare 

på. Den första kapaciteten, som hon anser de flesta människor har, är en medfödd förmåga till 

det hon kallar för praktiska resonemang och fantasi. Dessa måste dock utvecklas under 

uppväxten.
17

 

Nussbaums andra kapacitet är det hon kallar för interna resurser. Hon förklarar detta med 

att det finns förutsättningar kvar för att kunna göra vissa val. När hon säger att de finns kvar, 

är det med tanke på att man till exempel inte har blivit könsstympad och därför fortfarande 

har en intern resurs kvar att kunna välja att få till exempel sexuell njutning.
18

 

Den tredje kapaciteten är en kombination av resurser. Hon beskriver dem som de interna 

resurserna kombinerat med passande externa förhållanden för att kunna utöva denna 

funktion.
19

Nussbaum anser att staten, genom institutioner och lagstiftning, ska göra dessa val 

tillgängliga för alla individer inom staten, något jag kommer att titta närmare på när jag 

kortfattat presenterar nyckelpunkterna i de berörda lagstiftningarna i mitt projekt. 

Detta kommer jag senare att koppla ihop med Nussbaums tanke, nämligen att staten inte 

bara ska skriva i lagen att individerna har dessa rättigheter, utan måste upprätta ett effektivt 

system som ser till att det också genomförs.
20

 

Denna del i Nussbaums teori kan med fördel jämföras med Mathiesens syn på effekten av 

rätten i samhället i den traditionella juridiska formen jämfört med det rättssociologiska 

förhållningssättet, som ser på hur det reellt påverkar de individer lagen är till för att skydda. 

1.6 Mathiesens syn på rätten i samhället och hur den påverkar jämlikheten 

Mathiesen har ett rättssociologiskt förhållningssätt till rätten i samhället. Han ser alltså inte 

uteslutande på hur lagen ser ut, utan även på vilka effekter den får i sitt samhälleliga 

sammanhang. För mitt syfte är det då av särskilt intresse att titta närmare på hur den nya 

skollagen och diskrimineringslagen faktiskt används av rektorerna på ett urval av skolorna i 

                                                           
16

 Hayden 2001:222 
17

 Hayden 2001:226 -227 
18

 Hayden 2001:227 
19

 Hayden 2001:227 
20

 Hayden 2001:231 



MRSK30DK3 Helene Nilsson 750903-1022  Handledare: Lena Halldenius 
 

Svalövs kommun. Det vill säga, om rektorerna vet vad dessa lagar innehåller och då titta 

närmare på hur de säger att de arbetar med dessa lagar.  

Både i diskrimineringslagen och i skollagen läggs det stor vikt vid jämlikhet i samhället. 

Om man tittar på lagens effekt med hjälp av Mathiesens teori om hur lagen påverkar 

jämlikheten i samhället, tror jag att det kommer att medverka till att öka förståelsen av varför 

barnens rätt till lika utbildning fortfarande inte förefaller vara reellt verksam på alla punkter i 

skolorna i Svalövs kommun. 

Enligt Mathiesen råder det mycket svaga samband mellan kunskap om normerna och 

faktiskt beteende,
21

 något jag kommer att gå närmare in på under metodavsnittet där jag 

redogör för de genomförda intervjuerna med de berörda rektorerna. Här delar Mathiesen 

uppfattning med Nussbaum, då de båda pekar på tanken att staten måste säkerställa 

förhållandena för att lagen ska kunna realiseras.
22

 Det räcker därför i min uppfattning inte 

med att man formulerar lagen, om det inte råder en av staten säkerställd situation, som 

möjliggör realiseringen av lagstiftningen. Här kommer jag att använda mig av Mathiesens och 

Nussbaums teorier för att analysera vilka effekter lagen har på rektorernas förhållningssätt till 

deras arbetsmetod. 

Enligt Mathiesen kan det alltså vara problematiskt med för stora förväntningar på 

verkningen av lagstiftningen. Det kan till och med leda till passivitet i vissa situationer från 

statens håll.
23

Detta är en tanke jag kommer att återvända till i den avslutande diskussionen av 

detta projekt för att belysa komplexiteten i förhållandet mellan lagstiftningen, barnens rätt och 

de ansvariga personerna som ska verkställa detta, i detta fall ett urval av rektorerna i Svalövs 

kommun. 

Mathiesens teori om jämlikhet går ut på att man med fördelningslagstiftningen vill 

signalera att man önskar att öka jämlikheten i samhället.
24

Tanken är alltså att man vill fördela 

de tillgängliga resurserna jämlikt mellan befolkningen. Mathiesen pekar på det komplexa i 

detta, då det tyvärr kan ge den verkan att myndigheterna ger sken av att de tar hand om ett 
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givet problem genom lagstiftningen, men att deras passivitet ger en mycket liten eller ingen 

effekt för individen.
25

Denna teori kommer jag att använda i min analys av rektorernas svar.  

Nästa intressanta del av Mathiesens teori berör tanken om kompromisser mellan de olika 

parterna. Dessa kompromisser pressar på från var sitt håll.
26

I mitt fall kommer jag att titta 

närmare på detta förhållande gällande skolans plikter i förhållande till föräldrarnas krav. Här 

pekar Mathiesen på hur samhällsinstanser i vissa fall skyddas mot drastiska offer genom 

ineffektiva sätt att upprätthålla lagen.
27

Med detta för ögonen är det intressant att titta närmare 

på rektorernas uttalanden genom att analysera innehållet med tanke på det Mathiesen kallar 

för en fördunklande funktion.
28

 Denna fördunklande funktion innebär en tendens att måla upp 

en bättre bild av effekten i lagen, till exempel den del av lagen som skulle säkra 

jämställdheten i lagstiftningen, än den reella effekten.
29

 

Vidare pekar Mathiesen på den ojämlikhet som uppstår i förbindelse med att den ena 

parten inte känner till lagen i tillräcklig hög grad, men, än viktigare, att denna part inte heller 

har de resurser som behövs för att driva ett ärende. På detta vis kommer effekten av lagen i 

realiteten även i detta fall vara mycket liten.
30

 

Mathiesen uppmärksammar att det finns en diskrepans mellan idealet eller syftet i 

lagstiftningen och de realiteter vi sedan möter i samhället.
31

 Detta finner jag intressant för mitt 

projekt i samverkan med Mathiesens tanke om att rättsreglerna bestäms av ekonomiska 

frågor, då detta kan vara bra att bära i åtanke när jag analyserar svar från rektorerna, som 

innefattar ekonomiska funderingar av olika slag.
32

 

Sammanfattningsvis kan man titta på det Mathiesen pekar på, nämligen skillnaden mellan 

att likheten inför lagen inte är det samma som en reell likhet. Här menar han att den i vissa 

fall snarare fördunklar och förvanskar det som innebär en reell olikhet för individen, som 

lagen var menad att skydda.
33
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Här vill jag peka på Mathiesens tankar kring nödvändigheten i särbehandling. Han menar att 

en lag som inte erkänner detta, utan snarare tar utgångspunkt i formell likhet genom att 

förbjuda särbehandling, i än högre grad skulle fastslå de allmänna förhållandena.
34

Han pratar 

här om genus, men jag finner hans tankar användbara även för barn med utvecklingsstörning. 

I samma förbindelse korsar han liknande tanker som Nussbaum, nämligen att staten ska skapa 

utrymme för fria möjligheter att utveckla sig,
35

igen med tanke på genus, men även här fullt 

användbart för mitt projekts syfte. 

Sist, men inte minst, vill jag avsluta med ett viktigt citat från Mathiesens teori om 

jämlikhet: 

…”Det har visat sig, att man inte kan uppnå jämställdhet för alla genom att låtsas, som att 

alla faktiskt är jämställda och så låta regelverket gälla i förhållande till det, som man låtsas. 

När vi inte betonar praxis utan tar utgångspunkt i en ideologi, så uppnås bara ”sken-

jämställdhet”, samtidigt som de sociala skillnaderna fördunklas.”
36

 

1.7 Metod och material 

För undersökningens syfte har jag valt att använda mig av kvalitativa intervjuer, då min 

undersökning rör sig kring en fallstudie av hur rektorerna jobbar på en del av skolorna i 

Svalövs kommun.  Jag vill få ökad förståelse för hur rektorerna i Svalövs kommun förhåller 

sig till den nya diskrimineringslagen och skollagen. Därför valde jag att först grundligt läsa in 

mig på de berörda lagstiftningarna. Detta med avsikten att formulera handplockade frågor 

rörande dessa lagstiftningar för att kunna bilda en förståelseram för i hur hög utsträckning 

rektorerna i Svalövs kommun kände till den nya lagen. Syftet med detta var vidare att få en 

ökad förståelse av i hur hög grad rektorerna även förstod lagen, något som jag förmodar måste 

ligga till grund för ett vidare arbete med gällande lagstiftning, även om andra krav också 

måste uppfyllas, om barnens rätt till lika utbildning ska realiseras. 

Efter grundlig genomgång av lagstiftningen samt den nya läroplanen, valde jag slutligen ut 

12 frågor. Dessa frågor var tänkta att starta ut ”mjukt” och sedan bli mer och mer specifika. 

Det var huvudsakligen med förhoppningen att bygga upp en förtroendesituation mellan jag 

och de rektorer jag intervjuade, för att förhoppningsvis få dem att öppna upp sig och svara så 

ärligt och rakt på frågorna som möjligt. Att jag lät frågorna bli mer och mer specifika var 

                                                           
34

 Mathiesen 1985:126 
35

 Mathiesen 1985:127 
36

 Mathiesen 1985:127 



MRSK30DK3 Helene Nilsson 750903-1022  Handledare: Lena Halldenius 
 

också för att testa deras kunskaper kring aktuella krav i lagstiftningen. Något som jag fann 

extra relevanta för mitt syfte, till exempel konkreta handlingsplaner i stället för att prata 

övergripande om barns rätt till jämlikhet, något som de flesta i teorin inte verkar ha något 

emot. 

Genom att titta på de olika skolornas fördelning av årskurser samt placering i kommunen 

valde jag slutligen att genomföra kvalitativa intervjuer med tre av kommunens rektorer samt 

en fjärde, som tyvärr avböjde att delta. Valet av skolorna grundar sig på om de har barn i 

klasserna 1-6 samt var de låg placerade, då jag önskade att få inblick i hur man jobbar på 

skolorna även utanför Svalövs kommuns centrum. Min bakomliggande tanke med detta var att 

få en så stor spridning som möjligt på den miljö skolorna befinner sig i.  

En skola ligger i en liten by utanför Svalöv med runt 100 barn anslutna till sin verksamhet. 

En annan skola ligger i en större by i Svalövs kommun med närhet till andra mellanstora 

samhällen. Där finns det runt 200 barn anslutna. Den sista skolan jag valde att undersöka var 

särskolan. Valet av särskolan gjordes för att kunna bilda mig en uppfattning om rektorns 

kunskaper där skiljde sig avsevärt från de två andra skolornas rektorer. Antalet barn som är 

anslutna till särskolan är i högre grad rörligt än till reguljära skolor, detta då det varierar 

kraftigt från år till år hur många barn med utvecklingsstörning som finns i kommunen.  

Samtliga intervjuer innehöll alltså samma 12 frågor och tidsåtgången låg runt 30-50 

minuter per genomförd intervju. Målsättningen var att ligga runt en timme för att inte 

rektorerna skulle börja ge ”stressade” svar för att bli klara så fort som möjligt. Jag upplevde 

att detta var en för syftet bra metod och samtliga rektorer gav uttömmande svar på alla mina 

frågor, något som jag finner fruktbart för jämförbarheten mellan rektorernas svar och 

kunskaper. 

För att kunna analysera svaren från rektorerna i de kvalitativa intervjuerna valde jag två 

element. Det ena var en kompletterande intervju med specialpedagogen vid habiliteringen i 

Landskrona. Valet av den kompletterande intervjun var ganska enkelt, då Svalövs kommun 

sedan länge har haft samarbete med habiliteringen i Landskrona. Specialpedagogen vid 

habiliteringen i Landskrona har många års erfarenhet av stöttande arbete både till rektorer och 

personal i Svalövs kommun, men även som stöd till barn med utvecklingsstörning och deras 

föräldrar. 
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Med kompletterande intervju menar jag en personlig intervju, där jag har större 

förutsättningar att kunna jämföra specialpedagogens uppfattning om rektorernas arbete med 

rektorernas svar. Därför riktade jag frågorna till specialpedagogen utifrån de 12 frågor jag 

valde att ställa till rektorerna. Detta anser jag bidrog till att öka min förståelse för de svar jag 

fick från rektorerna.  

För att problematisera mitt intervjuläge måste jag här peka på det faktum att Svalövs 

kommun till ytan är stor men till antalet invånare ganska liten. Detta finner jag nödvändigt att 

nämna, då jag upplevde att samtliga intervjupersoner svarade med en viss, till synes, 

kalkylerad försiktighet på mina frågor. Jag upplevde det som att det möjligen grundar sig i 

viss rädsla för repressalier. Därför lovade jag samtliga intervjupersoner anonymitet. Jag har 

alltså valt att sätta ett nummer på intervjupersonerna och kommer därmed inte att nämna vare 

sig namn på skolan eller på rektorn i fråga. 

Det andra element jag valde var det skriftliga materialet. Detta består i första hand av 

Nussbaums teori och Mathiesens teori i kombination med varandra i mitt projekt. Jag fann 

deras teorier särskilt intressanta med hänsyn till att kunna förstå de mekanismer som finns i 

samhället rörande lagstiftningens effekt på den individ den är till för att skydda. Vidare är 

Nussbaums kapacitetsteori ett bra fundament för det sätt jag ser på människor, nämligen att vi 

alla är födda med vissa förmågor, alltså en viss kapacitet att kunna välja och göra saker, vi 

önskar i våra liv för att må bra som individer. Dessa teorier var därför stärkande för mitt syfte, 

då de i samverkan med varandra kan fungera som ett analyserande förstoringsglas av de svar 

jag fick från rektorerna i Svalövs kommun samt svaret från specialpedagogen. 

Den sista delen av det skriftliga materialet jag valde att ha med i min undersökning bestod 

av: 

 Diskrimineringslagen 

 Skollagen 

 Läroplanen 

Till materialet hör också till viss del FN:s barnkonvention, som diskrimineringslagen och 

skollagen avspeglar tydligare än den tidigare lagstiftningen. Jag har även med undersökningar 

från SOU för att visa hur de upplever läget kring barn med utvecklingsstörning och deras rätt 

till lika utbildning. 
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2 Hur ser den svenska lagstiftningen ut? 

Låt oss börja med att titta på sakinnehållet i de berörda lagstiftningarna. Här kan det vara 

intressant att se på några nyckelpunkter i såväl diskrimineringslagen som skollagen, för att på 

detta sätt kunna skapa en uppfattning om vad lagen säger kring barn med utvecklingsstörning 

och deras rätt till utbildning. 

2.1 Diskrimineringslagen 

Denna lag täcker sju tidigare lagar som man har valt att slå ihop till en lag. Vad som är 

särskilt intressant att titta på i diskrimineringslagen är kapitel sex som handlar om utbildning. 

Här kommer jag endast ta upp för mitt syfte viktiga nyckelpunkter i lagen. 

I inledningen till lagen finner vi, som brukligt, en förklaring till hur lagen är tänkt att 

användas. Här finner vi också att en utbildningsanordnare som brister i sitt ansvar att med 

aktiva åtgärder främja lika rättigheter och möjligheter för barn, elever och studenter inte kan 

dömas till skadestånd. I sådana fall kan det endast vara tal om ett vitesföreläggande.
37

 

I lagen står det att det är förbjudet att diskriminera elever som deltar i någon 

utbildningsverksamhet.
38

Detta förbud gäller allt beslutsfattande och faktiska handlingar i 

skolans verksamhet.
39

De som omfattas av skyddet är alltså alla barn och elever som har sökt 

eller genomgår en utbildning.
40

 

Utbildningssamordnaren ansvarar för sin personal. Det kan alltså vara tal om den kommun, 

juridiska person eller annan person som ansvarar för utbildningsverksamheten.
41

Det är viktigt 

att understryka att det då även rör sig om enskilda personer som har rätt att besluta om de 

förhållanden som gäller barn eller elever som delta i eller söker till utbildningen.
42

 

I diskrimineringslagen finns det ett specifikt avsnitt som beskriver anpassningsåtgärder för 

funktionshindrade.
43

Däremot står det inget om anpassningsåtgärder för elever och barn med 

utvecklingsstörning. Det närmaste vi kommer här, är lagen om att skolan varje år måste 

upprätta en likabehandlingsplan.
44

Denna plan ska innehålla en översikt över vilka åtgärder 

som ska ingå för att främja lika möjligheter och rättigheter för de barn och elever som söker 
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eller deltar i undervisningen i förhållande till kriterierna i diskrimineringslagen, det vill säga 

de som faller inom ramarna för: Etnisk tillhörighet, kön, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionshinder eller sexuell läggning.
45

 

 

2.2 Skollagen 

För att förstå innehållet i skollagen som den ser ut i dag kan vi börja med att titta på paragraf 

fyra: 

4 § Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska 

inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och 

elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen 

ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på. 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 

elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 

strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen. 

Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns 

och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare. 

Vidare lyder det i lagen att alla ska ha tillgång till lika utbildning, något som vi finner i 

paragraf 8. Man talar även i lagens paragraf 10 om det viktiga i att beakta barnets bästa, något 

som enligt lagens definition innebär ett skydd för varje människa under 18 år. Därmed har vi 

definierat vem som omfattas av denna lags ordalydelse. För skolans läroplan gäller följande: 

11 § För varje skolform och för fritidshemmet ska gälla en läroplan som 

utgår från bestämmelserna i denna lag. Läroplanen ska ange utbildningens 

värdegrund och uppdrag. Den ska också ange mål och riktlinjer för utbildningen. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om läroplaner. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får för en viss 
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skolform eller för fritidshemmet meddela föreskrifter om utbildningens 

värdegrund och uppdrag samt om mål och riktlinjer för utbildningen på 

annat sätt än genom en läroplan. 

Detta är något jag kommer att återkomma till under nästa rubrik, för att därmed titta 

närmare på hur skolan är tänkt att vara utformad och vad detta ska betyda för skolans elever. 

Begreppet värdegrund är något som särskilt en av rektorerna uttryckte stort intresse för och 

återkom till upprepade gångar under min intervju. 

I skollagen 2010:800 i paragraferna 9 till 11 finner vi att rektorn för skolan måste ha en 

utbildning och erfarenhet som ger pedagogisk insikt, detta då rektorn har ansvaret för att 

samordna och leda det pedagogiska arbetet på skolan. Det är också rektorns huvudansvar att 

utbildningen på skolan utvecklas. Rektorn får även uppdra åt annan kompetent personal att 

fullgöra enkla ledningsuppgifter. I paragraf 12 finner vi att rektorn på skolan måste ha gått en 

befattningsutbildning eller en utbildning som kan jämställas med befattningsutbildningen. Då 

rektorn på skolan alltså är den som har huvudansvaret för verksamheten på skolan, är det 

därför jag har valt att intervjua just rektorerna, för att därigenom försöka skaffa mig en bättre 

förståelse för hur de arbetar på skolorna för barns lika rätt till utbildning. Det förefaller även 

troligt att det är rektorerna på skolorna som har bäst förutsättningar att känna till skollagens 

alla delar, samtidigt som de har den utbildningsmässiga bakgrund som förmodligen ska till för 

att kunna arbeta för barnets bästa. Intervjun med specialpedagogen stödjer också min tanke 

om rektorns viktiga roll som ansvarig för utbildningen på skolan, något jag återkommer till 

längre fram. 

Med hänsyn till kompetensutveckling av personalen är det också en viktig del i skollagen. 

Det är därför också något jag har valt att ställa frågor kring i de kvalitativa intervjuerna. Detta 

finner vi beskrivet i skollagen under paragraf 34. Jag finner det viktigt för mitt syfte för att få 

inblick i hur hög utsträckning rektorerna på skolorna har valt att ta ständig 

kompetensutveckling av sin personal med i sin verksamhet, något som jag finner nödvändigt 

för att personalen ska kunna vara en så god pedagogisk tillgång för barnen och eleverna som 

möjligt. 

Nu kommer vi till några extra viktiga punkter i skollagen som direkt berör barnens 

förhållanden i skolan och vilka krav som ställs på skolan i den förbindelsen. Här vill jag börja 

med att belysa paragraf 3 i kapitel tre: 
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3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver 

i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 

ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. 

Här har jag särskilt fäst min uppmärksamhet vid att barnen ska ges den stimulans de 

behöver utifrån sina egna förutsättningar. Det finns alltså ett fokus i lagen just på barnens 

olika förutsättningar, eller som jag pratade om tidigare i texten: kapaciteter. 

I 3 kapitel paragraf 8 finner vi en utav de viktigaste nyckelpunkterna för mitt syfte med 

detta projekt: 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett 

nationellt prov, genom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller 

en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras 

att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt 

stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller 

hon ges sådant stöd. 

Detta gäller naturligtvis även för barn med utvecklingsstörning då de i allra högsta grad är i 

behov av särskilt stöd, om de ska ha en möjlighet att klara kunskapskravet. Det ligger i sakens 

natur att även med mycket stöd kan detta mål ändå vara svårt att nå. Utan erforderligt stöd är 

det förmodligen mycket svårt eller omöjligt. Om en elev i förhållande till paragraf 8 är i 

behov av särskilt stöd, ska skolan utarbeta något som kallas för åtgärdsprogram. Detta 

programs innehåll beskrivs i paragraf 9. Det ska bland annat innehålla en beskrivning av 

elevens behov, och hur det behovet ska tillfredsställas. Ordet man använder i lagen är: 

tillgodoses. Detta är dock inte enbart en plan skolan ska utarbeta och sedan presentera för 

barnen, utan lagen säger att åtgärdsprogrammet ska utarbetas i samarbete med 

vårdnadshavarna och eleven själv. Sedan ska rektorn besluta om detta, och får inte överlåta 

detta beslut åt någon annan. 
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Utformningen av det särskilda stödet är till för att eleven ska uppnå kunskapskravet. Jag 

citerar: 

10 § För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan 

ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs 

för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås. 

Här är det viktigt att även peka på paragraf 12 som beskriver kraven för det man kallar för 

anpassad studiegång. För tydlighetens skull sätter jag återigen in paragrafen i sin helhet: 

12 § Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens 

behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från 

den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad 

studiegång). 

Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning 

som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den 

aktuella skolformen. 

Här talar man alltså fortfarande om att utbildningen ska vara likvärdig. Fortsätter vi till 

kapitel 5 i skollagen finner vi avsnittet om arbetsmiljön i skolan. Till detta hör bland annat att 

det ska råda studiero i skolan. 

3 § Utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras 

en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

En punkt som förmodligen berörs med insikten om vikten av att eleverna i skolan befinner 

sig i en miljö som gör det möjligt för dem att tillgodose sig den undervisning som erbjuds. 

I kapitel 7 i skollagen finner vi paragrafer som behandlar skolplikt och rätten till 

utbildning. Här kommer vi då till sakens kärna. Nämligen att det är elevens vårdnadshavare 

som har rätt att bestämma var deras barn ska gå i skolan. För att det inte ska finnas några 

tvivel återger jag här paragrafen i sin helhet: 

5 § Barn som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav 

därför att de har en utvecklingsstörning, ska tas emot i grundsärskolan. 

Frågan om mottagande i grundsärskolan prövas av barnets hemkommun. 
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Ett beslut om mottagande i grundsärskolan ska föregås av en utredning som 

omfattar en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.  

Samråd med barnets vårdnadshavare ska ske när utredningen genomförs. 

Om barnets vårdnadshavare inte lämnar sitt medgivande till att barnet tas 

emot i grundsärskolan, ska barnet fullgöra sin skolplikt enligt vad som gäller 

i övrigt enligt denna lag. Ett barn får dock tas emot i grundsärskolan utan sin 

vårdnadshavares medgivande, om det finns synnerliga skäl med hänsyn till 

barnets bästa. 

Här finner vi alltså de 4 kriterier som måste uppfyllas för att barnet i fråga överhuvudtaget 

ska vara berättigat till en plats i särskolan. Därutöver läggs det vikt vid att detta inte alls 

betyder att barnet ska placeras i särskolan, utan att det rent faktiskt är upp till barnets 

vårdnadshavare att besluta om var barnet ska gå i skolan. Detta är även något 

specialpedagogen nämner, något som jag kommer att redovisa för i de kvalitativa intervjuerna 

längre ner i texten. Som det står i lagen är det endast vid synnerliga skäl att man kan besluta 

om särskoleplacering utan vårdnadshavarnas medgivande. Jag återkommer till vikten av detta 

längre fram.  

Vad säger lagen då om eleven ska gå i den reguljära skolan fast med särskolans 

undervisningsplan? För det är nämligen också en möjlig lösning.  

9 § En elev i grundskolan kan få sin utbildning inom grundsärskolan (integrerad 

elev), om de huvudmän som berörs är överens om detta och elevens 

vårdnadshavare medger det. En elev i grundsärskolan kan under samma förutsättningar 

få sin utbildning inom grundskolan eller sameskolan. 

För en elev som på detta sätt får sin utbildning inom en annan skolform 

gäller de bestämmelser som avser den ursprungliga skolformen. Rektorn för 

den skolenhet där eleven får sin undervisning får dock besluta om de undantag 

från dessa bestämmelser som krävs med hänsyn till undervisningens 

uppläggning. 

Vissa vårdnadshavare väljer denna lösning om man vid utredning av barnet, med de 

tidigare nämnda 4 kriterierna uppfyllda tillhör särskolans personkrets, samtidigt som man inte 

önskar att ta bort barnet från kamraterna inom den reguljära skolverksamheten. Detta innebär 

alltså att barnet följer särskolans läroplan, men går kvar i den reguljära skolan med sina 

klasskamrater. 
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I kapitel 10 läser vi om syftet med grundskolan. Jag finner det nyttigt att nämna det här, då 

det är något jag återkommer till i mina samtal med skolornas rektorer och specialpedagogen. 

Det kan också vara bra att bära med sig varför utbildningen av barnen och eleverna är så 

viktig, och avgörande för deras liv. 

2 § Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas 

förmåga att tillägna sig dessa. 

Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. 

Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge 

en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet. 

Här handlar lagen alltså om den personliga utvecklingen och möjligheten till fortsatt 

utbildning. En utbildning som ska ge dessa barn och elever fler möjligheter i vuxenlivet. 

Alltså en större delaktighet i samhället så småningom. Något jag kommer att knyta an till i 

slutdiskussion. 

Avslutningsvis kan man alltså mena att lagen har tagit stort hänsyn till barn med särskilda 

behov, till exempel i form av utvecklingsstörning, och reglerar barnens rättigheter tydligt. 

Man har också vald att ge vårdnadshavarna, som känner barnet i fråga bäst, stora möjligheter 

att välja skolform åt deras barn. Man har varit tydlig med att det ska sättas in de nödvändiga 

resurserna för att barnet i fråga ska kunna nå kunskapsmålet, och därmed få ut största möjliga 

utbyte av sin utbildning, för att sedan kunna vidareutbilda sig. Något som dock endast är 

möjligt om barnet följer den reguljära skolplanen, och inte särskolans plan som har lägre 

kunskapskrav. 

2.3 Läroplanen för grundskolan 2011/2012  

Läroplanen avspeglar väl skollagen, vilket vi ska titta närmare på här. Värdegrunden i 

grundskolan är att man ska skapa förutsättningar för eleverna att ta till sig kunskaper.
46

Man 

arbetar också aktivt för att eleverna ska få lust att fortsätta med ett livslångt lärande. Samtidigt 

arbetar man för att all personal inom skolans verksamhet ska främja aktning för alla 

människors lika värde.
47

Med andra ord jämlikhet. Man önskar också att främja känslan för 

solidaritet med svaga och utsatta personer i samhället, där man önskar att skolan ska föregå 
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47

 Läroplanen 2011/2012 s 8 



MRSK30DK3 Helene Nilsson 750903-1022  Handledare: Lena Halldenius 
 

med ett gott exempel.
48

Man arbetar i det sammanhang för att eleverna ska utveckla en 

förståelse för, och inlevelseförmåga i, andra medmänniskors situation.
49

 

Man talar om skolans arbete med lika utbildning. Här pekar man då på det arbete man gör 

för att arbeta med utgångspunkt i elevernas bakgrund. I detta projekt kan man då jämföra den 

tanken med att man väljer att arbeta med eleverna utifrån den bakgrund eleven har, om det till 

exempel handlar om en utvecklingsstörning. Här hänvisar man direkt till det som står i 

skollagen, som vi nyss gick igenom.
50

Alltså har man i läroplanen aktivt arbetat med att följa 

skollagen som jag tidigare påpekade. 

Med hänsyn till rätt till lika utbildning formulerar man sig på följande sätt i läroplanen: 

”En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.”
51

 

I läroplanen finner vi också att det läggs stor vikt vid skolans ansvar att förmedla 

information till vårdnadshavarna och eleverna, om de val man har rätt att göra. Jag finner 

detta intressant för mitt syfte med tanke på de upplevelser jag berättade om i inledningen, som 

föräldrar till barn med utvecklingsstörning känner de har upplevd. Här kommer ett utdrag från 

läroplanen, som rör just informationsplikten från skolans håll: 

”Skolan ska klargöra för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan 

ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Att den 

enskilda skolan är tydlig i fråga om mål, innehåll och arbetsformer är en förutsättning för 

elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande och påverkan. Det är inte minst viktigt som 

underlag för den enskildes val i skolan.”
52

 

I läroplanens riktlinjer beskriver man i punktform vilka mål man har med skolans 

undervisning och sammansättning. Här känns det som att man önskar att forma ett samhälle 

med toleranta individer, som redan från skoltiden har varit vana vid olikheter och inte ser 
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detta som något konstigt. Jag återkommer till detta i min slutdiskussion. För tydlighetens skull 

återger jag här punktlistan ifrån läroplanen: 

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för 

människor också utanför den närmaste gruppen, 

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor, 

• aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper, och  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett 

demokratiskt förhållningssätt.
53

 

Man nämner också kunskapskraven och nämner i den förbindelse viktigheten av att 

inhämta dessa kunskaper, för att kunna fungera i samhället.
54

Även här, alltså i läroplanens 

riktlinjer för skolan, nämner man specifikt kravet på skolans personal om att stötta elever med 

särskilda behov.
55

Alltså återspeglar läroplanen även här innehållet i den nya skollagen från 

2010.  

Under kapitlet med skolan och omvärlden är det intressant att notera att man även här 

betonar vikten av att i framtiden kunna fortsätta med att utbilda sig. Jag citerar: 

”Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att 

välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med 

de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan 

med arbetslivet och närsamhället i övrigt.”
56

 

Avslutningsvis vill jag sammanfatta läroplanen på så vis att man har utformat den på ett 

sätt som jag upplever ligger nära skollagens innehåll. Vidare förefaller det finnas stort fokus 

på elevernas egenvärde och möjligheter för att aktivt delta i samhället även i det vuxna livet. 

Man nämner ordet ”valmöjligheter” på flera ställen.
57

Något som därmed förefaller vara en 

viktig och central punkt i den nya läroplanen. Detta ska jag knyta an till i min slutdiskussion 

där jag jämför detta med Nussbaums kapacitetsteori, och möjligheter till fria personliga 

valmöjligheter. Man beskriver alltså det som i skolan ska lägga grunden för en gemensam 
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värdegrund. Något som tidigare har varit efterlyst som ett tänkbart sätt att föra olika parter 

närmare varandra.
58

 

2,4 Statens utredningar 

I 2004 gjorde staten en egen utredning, det vill säga SOU. Den genomfördes av en kommitté 

som kallades för Carlbeck-kommittén. Den heter ”För oss tillsammans – Om utbildning och 

utvecklingsstörning”. Som underlag för detta arbete valde man ett mycket omfattande 

material i form av olika forskningsrapporter, utvärderingsrapporter, enkäter som 

genomfördes, och kontakt med en rad organisationer och institutioner. Vidare granskade man 

läget genom ett flertal studiebesök runt om i landets kommuner och ute på skolorna. En rad 

kända professorer inom området rådfrågades också i denna sak. En kort sammanfattning 

kommer här då detta projekt inte tillåter att jag använder för stort utrymme till denna del, som 

jag dock finner viktig att nämna för ändmålet. 

Man kom entydigt fram till att skolan är viktig för alla barn och elever. Därför pekar man i 

utredningen på att skolan måste anpassas, så att den ger lika möjligheter till alla barn. Skolan 

ska med andra ord inkludera så många som möjligt, och man menar att det är bäst om de 

undervisas tillsammans.
59

Man nämner också att det är vårdnadshavarna som ska få välja om 

barnet ska gå i grundskolan, eller i grundsärskolan. Man pekar även på hur viktigt det är för 

barnen med samverkan mellan skolorna, och att detta är bra för alla elever, och all personal i 

skolan.
60

 

Man pekar även på det som händer efter skolan, nämligen att eleverna ska förberedas för 

att kunna delta i det vuxna livet och på arbetsmarknaden. Här specificerar man tydligt att man 

då talar om den vanliga öppna arbetsmarknaden.
61

 

Angående utbildning till personal på skolan, inklusive rektorer och resurspersoner, menar 

man att här behövs det mer kunskaper på området.
62

Orsaken till att det är av så stor vikt är för 

att själva undervisningen på skolan ska bli bättre. 

Sist men inte minst pekar man på den ekonomiska biten som jag även fann att alla mina 

intervjupersoner återkom till i samtliga intervjuer. Här pekar Carlbeck-kommittén på vikten 
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av att kommunerna blir bättre på att fördela pengarna efter elevens behov.
63

 Anledningen till 

det är att man vill att det ska bli lättare att välja om eleven ska gå i grundsärskola eller i den 

reguljära grundskolan. 

Denna utredning har alltså tydligt pekad på de punkter som numera finns lagstadgad i den 

nya skollagen, och som finns beskrivna i den nya läroplanen som gäller för 2011 och 2012. 

2.5 Andra utredningar och yttranden 

I en rektorshandledning skrivit av Lennart Grosin finner man att det även riktas kritik mot hur 

skolan fungerar i dag. Han skriver så här: 

”I det perspektivet kan man se som den största bristen i dagens skola att den försummar att 

ge alla elever tillgång till de grundläggande kunskaper och färdigheter som är skolans 

nuvarande huvuduppgift och att denna försummelse dessutom drabbar ojämlikt med 

avseende på klass och etnicitet.”
64

 

I skolverkets skrivelse om den nya skollagen och den nya läroplanen står det så här: 

”Den nya lagen är tydligare och ger större rättssäkerhet för elever och vårdnadshavare. 

Beslut om till exempel åtgärdsprogram, nekad skolplacering på grund 

av ekonomiska och organisatoriska svårigheter och skolskjuts kommer att 

kunna överklagas.”
65

 

Detta tyder på att man förväntar sig att det ska bli en större rättssäkerhet för elever och 

vårdnadshavare med den nya skollagen även när det gäller ekonomiska frågor. Detta är dock 

lite för tidigt att utvärdera än med tanke på att lagen först trädde i kraft den 1 juli 2011. Om 

några år ska det dock bli intressant att se hur det har påverkat rättssäkerheten för de nämnda 

parterna. Med detta vill jag gå vidare till innehållet i de kvalitative intervjuerna. 

2.6 Rektorernas svar samt specialpedagogens personliga bedömning 

Här kommer jag att redovisa de svar rektorerna och specialpedagogen gav på mina frågor. I 

slutdiskussionen kommer jag att analysera dessa svar för att därigenom få fram hur jag 

upplever det ser ut på skolorna i Svalöv och vad det kan innebära för barnen och deras 

vårdnadshavare.  
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2.7 Hur rektorerna förhåller sig till diskrimineringslagen 

Rektor 1 förklarade att denne ansåg att man ska ha en skola för alla, och att det är den 

värdegrunden som rektor 1 fortfarande värnar om än i dag på sin skola. Rektor 1 pekar på att 

det är viktigt att jobba med värdegrunden, och formulerade sig då så här: 

”Det är ju liksom väldigt enkelt, men det är fruktansvärd svårt att omsätta det. För det finns 

så många hinder då, helt plötsligt. Men hindren är då ofta hos dig själv. Det är inte det att 

där är höga trösklar, eller att det är flera trappor, eller att där inte är någon hiss. Utan 

grunden är ofta hos dig själv.” 

Här pekar rektorn på två viktiga punkter. För det första pekar rektor 1 på den 

grundinställning som rektorn har till själva tankesättet kring skolans funktion, nämligen det 

som alla undersökningar också pekar på skulle vara bra; en skola för alla. För det andra pekar 

rektorn på den komplexitet som råder. Att inte diskriminera kan låta enkelt, men ofta finns det 

personliga hinder hos rektorerna eller övrig personal som kan vara svår att komma till 

grunden med. 

Rektor 2 svarar kortfattat att man naturligtvis tar hänsyn till diskrimineringslagen, men 

säger att rektorn inte kan gå närmare in på den. För att skydda rektorns identitet kan jag tyvärr 

inte gå närmare in på varför i denna text.  

Rektor 3 undrar vad jag menar med; hur de förhåller sig till den nya diskrimineringslagen? 

Jag förklarar då att jag undrar hur de jobbar mot lagen nu när den har ändrats, i och med att 

sju lagar har blivit till en. Här svarade rektorn kortfattat att de inte jobbar annorlunda jämfört 

med den gamla lagen. Här kan jag tänka mig lite olika förklaringar till det. Antingen hänger 

det samman med det som rektor 1 pekar på, nämligen att det kan finnas något hos den 

enskilde rektorn som gör det svårt, eller så har skolan alltid jobbat väldigt aktivt för att hindra 

diskriminering och då känner man kanske ingen märkbar förändring med den nya lagen. 

Specialpedagogens svar, framöver refererar jag till denne med SP för enkelthetens skull, 

kring denna fråga är att rektorerna verkar ha god kunskap om diskrimineringslagen. Det är 

inte ofta SP har fått lyfta frågor om den ute på skolan, fast det naturligtvis har hänt någon 

gång. I dessa fall har det då handlat om att rektorerna skyller på ekonomin. Gäller det barn 

med utvecklingsstörning, så är det problem med resurstilldelningen. Då är det svårare för att 

man pekar på att det finns en annan skolform tillgänglig i form av särskolan. Då svarar man 
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att man inte är bra på det här, vilket ju också stämmer, men det sätter ett väldigt tryck på 

föräldrarna enligt SP.  

2.8 Hur rektorerna förhåller sig till den nya skollagen 

Här kan man peka på att rektor 1 är den som har upplevd störst förändringar med den nya 

skollagen. Där har man fått gå igenom alla elever på skolan och kontrollera om de tillhör 

deras personkrets eller inte. Här har det då visat sig att en elev inte längre ska tillhöra 

personkretsen, i och med att det inte rörde sig om en utvecklingsstörning. Som vi tidigare var 

inne på, så är det ett utav fyra kriterier som måste uppfyllas för att man ska få tillhöra 

särskolan.  

Rektorn beskriver att de har fått jobba väldigt aktivt med att testa eleverna på nytt för att på 

så vis kunna avgöra om de ska gå kvar på särskolan eller inte. Rektor 1 beskriver att detta har 

varit med till att göra dem säkra på huruvida eleverna på skolan tillhör deras personkrets eller 

inte. Därmed har de kunnat säkerställa att den nya skollagen följs i det avseendet. 

Rektor 2 svarar på frågan om hur denne förhåller sig till den nya skollagen, att den innebär 

en rad förändringar för skolverksamheten. Bland annat nämner rektor 2 till exempel den del i 

lagstiftningen som kräver åtgärdsprogram, vilket innebär att rektor 2 ska vara aktivt med och 

granska detta. Rektor 2 säger att granskningen av åtgärdsprogrammen betyder att man som 

rektor ska jobba betydligt närmare med barnen och följa dem på nära håll. Rektor 2 svarar 

också att denne ska vara med och ge stöd åt barnen på skolan. Rektorn menar att detta är med 

till att man ger tydligare stöd, tidigt åt barn med särskilda behov. 

Rektor 3 svarar på frågan att det innebär att föräldrarna har större möjlighet att överklaga 

beslut från skolans håll. Vidare svarar rektorn så här: 

”Men annars, i vårt förhållningssätt gentemot barnen eller gentemot arbetet, så har det inte 

förändrats någonting. Det handlar om att hitta rutiner så att man når ut på ett sätt som gör 

att man som förälder är medveten om sina rättigheter.” 

Detta är ett intressant svar jämfört med de upplevelser föräldrarna från konferensen i 

Göteborg berättade att de kände de upplevde. Jag ska återkomma till detta i slutdiskussionen. 

Vad kan man se från dessa diskussioner är dock att dessa rektorer i grund och botten väl 

känner till lagstiftningen. 
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SP svarar på denna fråga med att rektorerna är pålästa. Här upplever SP inte att man 

hamnar i så mycket konflikter där man får gå in och stötta, fast det händer ibland. I och med 

att kommunen är så liten så har habiliteringen varit ute på alla skolorna. Det gör också att 

habiliteringen har samarbete med skolorna, som gör att man förankrar kunskaper ute på 

skolorna om skollagen. 

2.9 Att välja rätt utbildningsplan åt barnet 

Sedan frågade jag rektorerna hur de gjorde det lättare för föräldrar till barn med 

utvecklingsstörning att välja den bästa utbildningsplanen till just deras barn? Detta var 

intressant för att undersöka om rektorerna kunde svara tydligt på denna fråga. Rektor 1 

svarade efter en del betänketid med att de för en dialog med föräldrarna till de barn som 

tillhör deras personkrets. Där arbetar man med att hitta individuella lösningar som passar bäst 

till just det barnet. Sedan svarar rektor 1 så här: 

”Om det här barnet ska gå kvar i den gruppen den finns i ett eller två år till innan det flyttar 

över i särskoleklassen, sedan så delar det automatisk på något vis.” 

Rektor 1 säger vidare: 

”Och när föräldrarna är mogna, så får de liksom ta det här steget själv. Och kan inte 

föräldrarna ta det här steget själv, då får man ju liksom föra en diskussion så att föräldrarna 

får hjälp i processen.” 

Detta är ett intressant svar, då det även var något som framkom i specialpedagogens svar 

som jag också kommer att redovisa. Jag kommer att fundera lite närmare kring möjliga 

anledningar till denna delning.  

Rektor 1 har också lite spontana funderingar kring barnets situation i skolan som jag finner 

intressanta att belysa, för att sedan återigen ta det upp i min slutdiskussion: 

”Och den här processen kan se olika ut för många. Det här att man ska hitta rätt 

utbildningsbana för till exempel en utvecklingsstörd elev, det handlar ju liksom inte bara 

om att förvärva kunskaperna. Utan det handlar ju också om på något vis att den här eleven 

ska hitta en egen identitet. Att den ska kunna spegla sig i jämlikar.” 

Just tanken kring att man ska spegla sig i jämlikar verkar spela stor roll för skolvalet. Ser 

man då på tanken kring en skola för alla, så har jag funderingar kring hur väl detta stämmer 

överens med varandra. Av den anledningen tänker jag analysera detta närmare längre fram, 
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för att på så vis få lite fokus på denna problemställning och fundera kring om man inte kan ha 

utbyte av varandra fast man inte kan spegla sig i varandra för likhetens skull. 

Här kan det vara intressant att jämföra med rektor 2, som svarar så här: 

”Det är ju vårt jobb att anpassa och erbjuda utbildning till alla barn som går i skolan och 

har utveklingsstörningen och ett annat behov att ta hänsyn till det och att anpassa 

skolgången och studierna så att alla elever kan få den hjälp och det stöd de behöver.” 

Denna rektor är alltså väl medveten om hur lagen ser ut här. Därför kan det också vara 

tankeväckande att nämna att denna rektor som svarar så här, och tidigare nämnde 

åtgärdsprogrammen, samt hur nära rektor 2 numera arbetade med barnen på skolan för att 

säkra deras personliga utveckling, inte kunde redogöra för om det fanns några barn på deras 

skola med utvecklingsstörning.  

Rektor 3 svarar jämförelsevis med att de har en specialpedagog som är direkt ansluten till 

skolan, och att det är tydligt att se vilka barn som är i behov av extra hjälp och insatser. 

Rektor 3 påpekar att det går ganska snabbt att konstatera om ett barn är i behov av extra 

insatser. Vidare har denne flera barn anslutna till skolan med särskilda behov, som har 

åtgärdsprogram som skolan jobbar aktivt med. 

SP svarar att de på habiliteringen försöker att stötta vårdnadshavarna i denna process. Då 

gäller det att man ger föräldrarna god tid innan skolstarten. Gärna ett par år innan. Sedan har 

habiliteringen ett förlopp med föräldrarna, där de stöttar föräldrarna i deras beslut. Här får jag 

en känsla av att det i högre grad är habiliteringen som stöttar vårdnadshavarna i det beslut, än 

det är rektorerna ute på skolorna. Detta då SP beskriver hur habiliteringen tillsammans med 

föräldrarna lyfter frågan om olika skolformer. Alltså att det inte bara finns en skolform för en 

elev med utvecklingsstörning. Här informerar SP vårdnadshavarna om att det innebär ett 

annat liv för barnet att välja särskolan framför den reguljära skolan. Här upplever SP att 

rektorernas kunskap beror på deras erfarenhet och vilja. 

2.9.1 Hur utbildar rektorerna sin personal? 

På frågan om hur rektorerna utbildar sin personal så att den kan vara bästa möjliga resurs åt 

barn med utvecklingsstörning, svarar rektor 1 att detta är en absolut nödvändighet om man 

jobbar med barn med utvecklingsstörning och att personalen på särskolan kontinuerligt 

viderare utbildas. Rektorn pekar även på den avundsjuka som andra skolor ofta ger uttryck för 

i den förbindelsen. Här pekar rektor 1 på att det är kommunens förvaltningsledning som är 
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väldigt bra och som ger särskolans personal möjlighet att kompetensutveckla sig och delta i 

närverkssamarbete med andra instanser. Rektor 1 beskriver att deras personal har möjlighet att 

utbilda sig till Montessorilärare, speciallärare eller till exempel studera en kurs om autism i 

två år vid Karolinska institutet. Det är detta som rektor 1 menar kan sticka i ögonen på andra. 

Här svarar rektor 2 att denne planerar att utbilda sin personal direkt på skolan genom att gå 

igenom likabehandlingsplanen. Tanken är då att de ska gå igenom planen tillsammans och 

tolka den och på så vis aktualisera den och belysa den. Det fanns inga andra planer på direkt 

utbildning vare sig på skolan eller i nätverkssamarbete med andra skolor. 

Rektor 3 svarar på denna fråga att de tar hjälp av habiliteringen och specialpedagogerna 

inom kommunen. Habiliteringen har varit ute på skolan och undervisat i något som kallas för 

TAKT. Några andra utbildningar utanför skolan nämns dock inte.  

SP svarar på frågan med att habiliteringen erbjuder rektorerna och deras personal 

utbildning som inte alls är kostsam för skolan. Det kan röra sig om upp till 400 kronor. Här 

har intresset varierat. Om det handlar om betygssättning och funktionshinder är intresset stort. 

Vid utvecklingsstörning har det däremot inte kommit någon rektor eller personal från skolan. 

Dock har man inte haft sistnämnda utbildning så länge. I förskolan däremot är man van att ha 

hela spektret, så att säga. Där är det bättre med utbildningen också. SP tror att det kanske 

kommer fler ifrån skolorna i framtiden i och med att man har upprättat ett mobilt resursteam 

åt de elever som är anslutna till särskolans läroplan ute i de reguljära skolorna. 

2.9.2 Rektorernas arbete för lika tillgång till utbildning 

Min nästa fråga som jag tänker redovisa handlar om hur rektorerna arbetar för att eleverna ska 

ha lika tillgång till utbildning. Detta anser jag är en mycket viktig punkt med tanke på SOU:s 

utredning och med tanke på Nussbaums kapacitetsteori, där hon vill att staten ska bereda lika 

möjligheter åt alla.  

Här svarar rektor 1 att när man har varit elev i särskolan har man inte tillgång till det 

”vanliga” gymnasiet. Då får man gå på särgymnasium. Så har man ett särintag som rektor 1 

menar har blivit mycket bättre de senaste 5 åren. Rektor 1 menar då att det har blivit större 

möjlighet för dessa elever att få det denne kallar en ”vettig” utbildning, men att vad som 

händer efter skolan är osäkert. Detta menar rektorn beror på hur politiken i Sverige ser ut, som 

påverkar förhållandena på arbetsmarknaden. Detta gör att det är tufft att få jobb. Dock säger 

rektor 1 att den öppning inte gäller dem som är utvecklingsstörda, utan bara de elever som 
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bedöms att ligga på gränsen till utvecklingsstörning. De elever som ligger på gränsen kan då 

skriva ut sig och söka in på ett individuellt program på gymnasiet. 

Här svarar rektor 2 att varje elev har en individuell utvecklingsplan. Man följer då upp på 

eleven genom olika åtgärdsprogram och utvecklingssamtal. Varje elev har dessutom en 

mentor som håller rektorn uppdaterat om läget. 

Rektor 3 svarar att det i första hand handlar om att identifiera alla elevers olika behov och 

att man sedan måste utveckla sina pedagogiska metoder för att kunna möta alla. Varje läsår 

har de då något som de kallar för ”utvecklingstid” med specialpedagogerna. Sedan nämner 

rektor 3 att det ibland kan behövas externa resurser som till exempel elevassistenter. Här 

nämner rektor 3 att det finns en central pott som de kan söka från, men att detta inte alltid är 

möjligt och då får de försöka att lösa det själv. Rektor 3 säger att man just nu är inne i en 

ekonomisk situation där den totala kommunala budgeten är överskriden. Rektor 3 beskriver 

att de just nu har skolpeng och eftersom de har en liten volym, så är det svårt. Jag tolkar det 

som att rektorn menar att det finns få elever på skolan. Rektor 3 svarar att detta tyvärr innebär 

att man ibland måste ta beslut som får konsekvenser för barnet. Rektor 3 kommenterar hur det 

inte alltid fungerar med lagen och den ekonomiska situationen. 

SP svarar att det är en svår fråga, men att om barnet har gått länge i den vanliga skolan, då 

har rektorerna gjort det man kan förvänta. Jag citerar: 

”Är det så att man verkligen känner att det här okay, då satsar man och gör vad man kan 

göra så att säga. Sedan kan man ju ibland tycka att det hade kunnat vara något ytterliga, 

men ändå så gör man det ju tillgängligt, även fast man har inlärningssvårigheter. För man 

behöver längre tid på sig, man behöver förtydligande material och så. Men då tycker jag 

nog att man gör det, men hela tiden blir det ju så här att det är en avvägningsfråga när det 

kostar för mycket och man vet att den här eleven sedan egentligen har rätt till en 

särskoleplacering.” 

Här ser vi att SP återkommer till det här med kostnader och det att barnet har rätt till en 

särskoleplacering. Vidare berättar SP att de flesta barn har övergått till särskolan senast runt 

årskurs 4. SP kan endast nämna ett exempel på en elev som har gått kvar under hela 

grundskoletiden, men därefter fick gå över till särgymnasium. 

2.9.3 Personlig utveckling 

Hur samarbetar rektorerna med elevens vårdnadshavare för att främja elevens personliga 
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utveckling? På denna fråga är rektor 1 tydlig med den täta kontakt skolan ser till att ha med 

elevens vårdnadshavare. Man har individuella utvecklingsplaner och använder kontaktböcker 

långt upp i åldrarna. Man använder även bilddagböcker till de elever som inte kan 

kommunicera själv. (Rektor 1 använder ordet kommunicera, jag skulle dock mena att alla 

kommunicerar men att barnet kanske inte kan prata). Rektor 1 beskriver att man även ringer 

vårdnadshavarna och kommunicerar skriftligt regelbundet. 

Rektor 2 svarar att kommunikationen mellan skolan och hemmet är viktig och om det finns 

rasistiska yttringar på skolan, så måste man föra en dialog med hemmet om det. Rektor 2 

nämner också att det finns en detaljerad åtgärdsplan för barn med utvecklingsstörning där man 

har kopplad in skolsköterskan och kuratorn. Intressant med tanke på det senare svaret om att 

rektor 2 inte vet om det finns några barn med utvecklingsstörning på skolan. 

Rektor 3 svarar att man måste ha en tät dialog och en tät kontakt med vårdnadshavarna. 

Rektorn nämner även att man för några år sedan, hade en ambition från kommunens sida om 

att skolorna skulle ha kontakt med hemmen en gång i månaden. Detta säger rektor 3, inte har 

varit möjligt. Detta då det kräver för mycket tid och det är inte alla vårdnadshavare som har 

behov av det heller. Därför har rektor 3 upprättat en fast telefontid, där föräldrarna själv får 

ringa till läraren. 

SP upplever här att rektorerna och personalen ibland förväntar för mycket av habiliteringen 

när det gäller att ta svåra beslut. Ju längre habiliteringen är inblandad, ju mer vill man gärna 

lägga besluten över på habiliteringen. Detta är inte tanken, utan skolan ska själv ta hand om 

vanliga saker som rör barnet i utvecklingssamtalen. Det är endast i den rent pedagogiska 

bedömningen av barnet som habiliteringen ska gå in. 

2.9.4 Åtgärdsprogram till elever med utvecklingsstörning 

Vilka element bör då finnas med i ett åtgärdsprogram till en elev med utvecklingsstörning? 

Rektor 1 svarar på denna fråga att man kan skriva ett åtgärdsprogram i en enskild fråga. Man 

tittar då på barnets självbild, socialt, om man är trygg, hur man speglar sig i andra. Man 

använder även IUPn, där man går igenom ämne för ämne. Man tittar på nuläget och vart man 

vill syfta. Man tittar på vad som ingår i läroplanen. Det är mycket omfattande. Man kan till 

exempel titta på varför en elev har ovanligt hög frånvaro och lägga en plan där. 
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Här finner man en rad specifika punkter som skolan tittar på i denna fråga. Rektor 1 var 

mycket omfattande i sin redovisning av vad som bör finnas med i åtgärdsprogram till en elev 

med utvecklingsstörning. 

Rektor 2 svarade att det måste vara riktade åtgärder till ett barn med utvecklingsstörning. 

Här pratade rektorn dock i större utsträckning om fysiska handicapanpassningar på skolan, till 

exempel hiss till en rullstolsburen elev. Rektor 2 svarade även så här: 

”Det jobbas ju aktivt för det och det kan ju också vara ännu mer övergripande i 

kommunens gemensamma plan att man har en handicapanpassningsplan, men om det är 

någon annan typ av utvecklingsstörning så gäller det ju, att ha för min del, att se till att vi 

har rätt personal som jobbar med den eleven. Som har den kompetensen.” 

Rektor 2 påpekade sedan att det kan vara svårt att få tag i behörig personal till skolan. 

Dessutom finns det kanske inte pengar, och då får eleven inte den hjälp och det stöd den 

behöver. Rektor 2 pekade på att de bara har en viss mängd resurser som de kan sätta in. Detta 

leder till att rektorn måste prioritera mellan barnen och fördela resurserna nedåt. Rektorn 

svarar att det i hög grad är ekonomin som får styra.  

Rektor 3 menar att det viktigaste är att fokusera på vad barnet kan och sedan bygga vidare 

på det. Sedan får man sätta realistiska mål utifrån det. Rektorn meddelar att de har barn i 

verksamheten med åtgärdsprogram för att barnet har särskilda behov. 

SP upplever att rektorerna vet vad som ska ingå i åtgärdsprogram åt ett barn med 

utvecklingsstörning. Detta tror SP beror på att ett sådant program liknar program till elever 

med koncentrationssvårigheter. Dock varierar det i vilken grad vårdnadshavarna tycker 

rektorerna känner till detta enligt SP. 

2.9.5 Val av skolform 

Här frågar jag på vilka grunder man kan avgöra vilken skolform som är den bästa för eleven? 

Rektor 1 uttrycker att detta är en svår fråga. Rektor 1 svarar sedan med de fyra kriterierna som 

ska uppfyllas enligt lagen som jag redovisade tidigare. Sedan måste man väga dessa samman 

och ha ett samtal med föräldrarna om det. Vill föräldrarna inte sätta barnet i särskolan så får 

man vänta. Det är en process enligt rektor 1. 

Rektor 2 svarar att det måste vara genom kvalificerat personal som ställer diagnos på 

barnet.  Skolan kan rekommendera var de tycker barnet bör gå, men det är föräldrarnas beslut 
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i slutändan. Rektor 2 menar att föräldrarna har ett stort inflytande, och även ett stort ansvar att 

ta rätt beslut åt barnet. Rektorn svarar att varje fall är unikt och måste behandlas som sådant. 

Det går inte att göra en mall och sedan följa den. 

Rektor 3 tar god tid på sig innan denna svarar att om rektorn ska vara inblandad i ett sådant 

beslut, så måste denne lyssna av alla inblandade parter först. Detta för att veta hur barnet 

fungerar och vilka behov som finns. Här svarar rektor 3 samma som rektor 2, nämligen att det 

inte finns någon generell lösning. Därefter pratar rektor 3 om särskoleplanen som är en 

enklare plan som man kan använda till barn med utvecklingsstörning. Rektor 3 menar att man 

ju kan följa särskolans läroplan utan att för den delen gå i särskolan. 

SP berättar om habiliteringens arbete med de kriterier som står i lagstiftningen med 

huvudfokus på psykologbedömningen. Däremot frågade jag i detta samband inte om 

rektorernas roll i detta, utan om den roll habiliteringen har i detta samband. Detta på grund av 

frågans karaktär. Jag upplevde inte det var fruktsamt för undersökningen att be SP föreställa 

sig hur rektorerna möjligen resonerade här. Jag upplevde snarare det var produktivt om SP 

svarade på det indirekt genom att redogöra för hur rektorerna har vald att göra med konkreta 

åtgärder på skolorna. 

3 Diskussion/Analys 

Tittar man på den information som kommer fram när man frågar rektorerna och SP omkring 

diskrimineringslagen, finner jag att man har en god kunskap på de tillfrågade skolorna kring 

innehållet i lagen. Alla rektorerna vet vad som förväntas av dem. SP ger också intryck av 

detta, liksom i de andra frågorna kring rektorernas kunskapsnivå när det gäller lagstiftningen. 

Däremot verkar rektor 1, såväl som SP vara överens om att det trots detta finns hinder hos 

rektorerna, som kan ge negativa konsekvenser för barn med utvecklingsstörning. Rektor 1 

pratar om de trösklar som kan finnas hos rektorerna som hindrar dem från att driva en skola 

för alla. Jag ser detta som att det kan finnas en traditionell syn hos rektorerna om att barn med 

utvecklingsstörning hör till i särskolan. Sedan kan man stanna upp inför varför det skulle 

förhålla sig på så vis. En tänkbar anledning som SP framhåller är de ekonomiska problem som 

rektorerna belyser. Rektorerna förefaller alltså uppleva det som svårt att få resurserna att 

räcka till för att skapa en skola för alla. 

En annan aspekt kan vara att rektorerna inte anser de har de kunskaper som ska till för att 

kunna tillvarata elevens behov. Då ger de uttryck för att barnet i fråga har rätt till en 
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särskoleplacering. Detta ser jag som problematisk ur flera synpunkter. För det första är jag av 

den uppfattningen att detta förhållningssätt riskerar att medverka till att pressa föräldrarna att 

flytta sina barn över i särskolans verksamhet. Detta påverkar för all framtid barnets 

valmöjligheter både inom framtida utbildningar, men även inför framtida möjligheter på 

arbetsmarknaden. Det skulle kunna vara en del av förklaringen till att så få barn fortsätter i 

den reguljära skolverksamheten efter årskurs 4, och i stället har gått över i 

särskoleverksamheten.  

Den andra problematiken jag här vill belysa är rektorernas förklaring om att de inte har de 

kunskaper som ska till, alltså att de inte är lämpade att ta hand om barn med 

utvecklingsstörning i deras skola. Reflekterar man över detta i ljuset av SPs uttalanden om att 

habiliteringen välvilligt, och nästan kostnadsfritt ställer upp med utbildning av skolornas 

personal, så klingar det dåligt överens med ursäkten att man inte har den kunskap som ska till. 

Här kan man dock även belysa en annan tänkbar problematik. Rektor 1 berättar hur mycket 

resurser kommunförvaltningen har tilldelad särskolan, något som har gjort det möjligt för 

särskolans personal att skaffa sig en gedigen kunskap. Även detta kan man reflektera över. 

Kan det vara så att det är billigare för kommunen att satsa på att endast aktivt, 

kompetensutveckla personalen inom särskolan? Jag kan inte låta bli att stanna upp inför detta. 

Det är i alla fall intressant att konstatera att övriga rektorer upplever de har ekonomiska 

svårigheter till den grad att de endast i mycket liten omfattning, utbildar sin personal vidare. 

Dessutom gav bägge skolor intryck av att denna utbildning endast gick till på själva skolan. 

Endast särskolan har haft ekonomiska förutsättningar att skicka personal på större 

utbildningar.  

Här tänker jag mig att allt detta sammantaget inte bidrar till att ge den reguljära skolan 

möjlighet att i någon större omfattning ta emot elever med utvecklingsstörning i deras 

verksamhet. Kanske kan det också delvis förklara varför det finns så få exempel på barn med 

utvecklingsstörning som finns kvar i den reguljära skolan efter årskurs 4. I årskurs 4 kan man 

rimligen förvänta sig att kunskapskraven börjar öka på eleven, och man börjar så smått mäta 

resultaten på olika sätt som till exempel genom att sätta betyg. 

I förbindelse med dessa svar samt de tankar rektorerna gjorde sig kring skollagen använder 

jag Mathiesens teori. Mathiesen pekar på det svaga samband som finns mellan kunskap om 

det han kallar för normerna, i detta fall diskrimineringslagen, skollagen samt läroplanen, och 

det faktiska beteendet. För mig förefaller det förhålla sig så, att trots den nya förbättrade 
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lagstiftning på området, så ser vi inga nämnvärda reella effekter för barn med 

utvecklingsstörning. Jag grundar detta på att det fortfarande förefaller förhålla sig så att man 

flyttar över barnen till särskolan fysiskt eller i form av att de följer särskolans läroplan i den 

reguljära skolan. Detta trots för att rektorerna tydligen har goda kunskaper om innehållet i 

lagstiftningen som annars talar om det fria skolvalet. 

Dessutom kan man tala om den fördunklande effekten som Mathiesen pekar på. Man har 

formulerad en lagstiftning som ska förvalta resurserna i samhället och tillsynes ska skydda 

den svagare individen. Trots detta får det ingen reell verkning. Det verkar fortfarande vara så 

att föräldrar upplever ett kraftigt tryck på sig för att placera deras barn i särskolans 

verksamhet.  

På vilket sätt hänger det ihop med den fördunklande effekten? Jag resonerar som så att den 

fördunklande effekten består i flera delar. För det första slår man sig till ro i samhället i 

vetskapen om att det finns en välformulerad lag som tillsynes skyddar de utvecklingsstörda 

elevernas rätt till lika utbildning. Samtidigt tilldelar man inte de nödvändiga resurserna för till 

exempel vidare utbildning av personalen inom den reguljära skolan, utan det är upp till 

kommunerna att förvalta detta. I Svalövs kommun räcker den gemensamma budgeten inte till 

detta, samtidigt som förvaltningen tilldelar en oproportionerlig del till särskolans verksamhet 

jämfört med den reguljära skolverksamheten. Så upplever i alla fall rektorerna på skolorna det 

om man ska tro rektor 1. 

Detta bidrar inte till att barn med utvecklingsstörning kan fortsätta i den reguljära 

skolverksamheten, något som i sin tur gör att det minskar barnens framtida val. Det vill säga 

att även om vi ser på Nussbaums teori om den inneboende kapaciteten i barnet, så realiseras 

detta inte genom att formulera en idealistisk lagstiftning där man inte tar hänsyn till de reella 

förhållandena ute på skolorna. Detta kan man direkt hänföra till mitt citat från Mathiesen om 

att det inte hjälper att låtsas om andra förhållanden än de verkliga. 

Med detta menar jag att det reellt inte är tal om några jämlika villkor åt barnen ute på 

skolorna i Svalövs kommun. Det som rektor 1 refererar till, nämligen att det ”naturligt” delar 

sig, ser jag med helt andra ögon. Trots att det förefaller som att även SP till stor del är överens 

med rektorn i denna fråga. Jag menar att med tanke på att man från statens håll inte har skapat 

ett redskap som reellt förverkligar barnens rätt till lika utbildning, men i stället har vald att 

fokusera på att formulera en lagstiftning, så lutar man sig tillbaka och tycker man har gjort 
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sitt. Detta är på inget sätt ”naturligt”. Jag är till exempel inte alls övertygat om att det skulle 

röra sig om att det har något att göra med barnens verkliga kapacitet. 

Däremot tror jag att Nussbaums teori är mycket användbar här, nämligen kring teorin om 

att man ska fördela resurserna enligt individens behov, inte enligt grupptillhörighet. Detta 

verkar precis vara det problem barnen står inför i dag. Man fördelar pengarna till skolan som 

en grupp, samtidigt med att man i lagstiftningen låtsas som att man fördelar pengarna enligt 

individens behov. 

Det kan, enligt min uppfattning, inte vara tal om lika villkor vid det ”fria skolvalet” om 

vårdnadshavarna efter så få år i skolan känner sig tvungna att flytta deras barn över i 

särskolans verksamhet. I alla fall inte om detta beror på en situation skapat av staten. Med 

yttre omständigheter som för få resurser i den reguljära skolan, få dåliga kunskaper hos 

personalen eller för lite assistans. Då rör det sig inte om ett fritt val. Då rör det sig i högre 

grad om att vårdnadshavarna flyttar barnet för att skydda barnet mot ett system som brister i 

sin reella omsorg. De problem jag här belyser ät i min uppfattning långt från följder av något 

som förekommer naturligt, snarare handlar det om ett av staten skapat strukturellt problem. 

Ett problem som drabbar utvecklingsstörda barns framtida möjligheter. 

Här handlar det som Nussbaum tydligt påpekar, inte om att tvinga barnen att gå kvar i den 

reguljära verksamheten, utan det handlar om att skapa faktiska förutsättningar för ett fritt val. 

Det fria valet är viktigt sett utifrån konsekvensen att barnets möjligheter till utbildning och 

meningsfullt arbete begränsas våldsamt om barnet inte har fått fortsätta sin utbildning inom 

den reguljära skolverksamheten. Här kan man återigen peka på den av staten skapade klyftan, 

nämligen att det inte råder reell jämlikhet för de barn som man har känt sig nödgat att placera 

i särskolan. Den klyfta jag här pekar på är att skolsystemet som det ser ut i dag effektivt 

utesluter barn med utvecklingsstörning från de högre utbildningarna. Något som i sin tur 

direkt påverkar barnets möjlighet att ta sig ut på den allmänna arbetsmarknaden. 

Man kan alltså peka på det som Mathiesen också pekar på, nämligen att staten ger sken av 

att ta hand om ett problem i samhället genom lagstiftningen, men lagstiftningen har om man 

inte skapar ett effektivt verktyg att backa upp innehållet i lagstiftningen med, mycket liten 

eller ingen effekt på individen. Man kan alltså här peka på en diskrepans mellan det ideal man 

sätter upp i lagstiftningen och de realiteter som rektorerna jobbar utifrån på skolorna. Detta 

kan vi till exempel se genom rektorernas ekonomiska svårigheter att leva upp till lagen.  
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Sedan måste man naturligtvis även peka på det som också framkom i intervjuerna, 

nämligen att det inte uteslutande är ekonomin som styr i alla frågor, även om ekonomin styr 

mycket. Det som också verkar påverka situationen är den värdegrund den enskilde rektorn 

besitter. Det framkom vid flera tillfällen i intervjuerna att rektorerna pekar på att det finns en 

särskola för barn med utvecklingsstörning. Detta kan tolkas som att man innerst inne inte tror 

fullt och fast på en skola för alla. Man uppfattar det kanske som mer ”naturligt” att särskilja 

elever med utvecklingsstörning från den övriga verksamheten. Detta stämmer dåligt överens 

med den värdegrund man ger uttryck för i skollagen och diskrimineringslagen. 

Enligt min personliga värdegrund skulle en skola för alla kunna gagna alla, på så vis att 

barn med utvecklingsstörning skulle kvarhålla sina möjligheter för framtida fria val, samtidigt 

som barn utan utvecklingsstörning i större grad skulle ha förutsättningarna för att lära sig 

verklig tolerans för individers olikheter. Här är rektorns roll mycket viktig på skolan, då jag är 

av den uppfattningen att rektor med sin ledarroll, är den som lägger grunden för den andan 

som ska råda inom skolans verksamhet. Rektorn sätter tonen i den övriga verksamheten. 

3.1 Resultat/Slutdiskussion 

Mitt resultat av undersökningen är sammanfattningsvis att rektorerna i mitt urval endast delvis 

arbetar för lika utbildning. De känner väl till lagstiftningen och dess sakinnehåll, men har 

ändå inte lyckats skapa fullt ut jämlika förutsättningar för elever med utvecklingsstörning. 

Detta i huvudsak bero på det sätt staten har vald att förhålla sig passiv efter sin lagstiftande 

roll. Det kan också till viss del bero på den enskilde rektorns värdegrund, alltså dennes 

rättighetsperspektiv och erfarenhet. 

Som avslutning vill jag föreslå att man för att komma närmare en fungerande lösning borde 

skapa ett verktyg för att ge rektorerna på skolorna reella förutsättningar att ge alla elever 

jämlik tillgång till lika utbildning. Det vill säga en instans där man som vårdnadshavare kan få 

verklig hjälp om man upplever att barnet inte får den hjälp som man har rätt till enligt lagen. 

Vidare måste detta redskap i högre grad kunna styra över de tillgängliga medel, särskilt med 

tanke på om det verkligen förhåller sig så att särskolan har tillgång till bättre utbildning av 

personal än den reguljära skolverksamheten. Detta är i inget avseende en färdigställd lösning, 

men det kan vara värt att arbeta vidare i banorna kring ett verktyg som i högre grad 

förverkligar lagstiftningen än den passivitet som verkar råda i dag. 
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Intervjufrågor    Bilaga 1 

 

1) Hur förhåller du dig till den nya diskrimineringslagen? 

2) Hur arbetar ni med den nya skollagen? 

3) Hur gör ni det lättare för föräldrar till barn med utvecklingsstörning att välja den 

bästa utbildningsplanen för just deras barn? 

4) Hur utbildar du din personal så att de kan vara bästa möjliga resurs åt barn med 

utvecklingsstörning? 

5) Hur arbetar ni för att eleverna ska ha lika tillgång till utbildning? 

6) Vilka åtgärder ingår i er likabehandlingsplan? 

7) Hur gör ni så att utbildningen förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga 

rättigheterna? 

8) På vilket sätt samarbetar ni med elevens vårdnadshavare för att främja elevens 

personliga utveckling? 

9)  Vad anser du det betyder när man arbetar för ”barnets bästa”? 

10) Vilka element bör finnas med i ett åtgärdsprogram till en elev med 

utvecklingsstörning? 

11) Hur arbetar ni för att det ska finnas trygghet och studiero på skolan? 

12) På vilka grunder anser du man kan bedöma vilken skolform som är den bästa för 

barnet? 
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Intervjufrågor    Bilaga 2 

 

1) Hur upplever du att rektorerna och personalen förhåller sig till den nya 

diskrimineringslagen? 

2) Hur upplever du rektorerna och personalen förhåller sig till den nya skollagen? 

3) Hur gör du det lättare för föräldrar till barn med utvecklingsstörning att välja den 

bästa utbildningsplanen för just deras barn? 

4) Upplever du att rektorerna har tillräcklig kunskap och vilja att underlätta denna 

process? 

5) Upplever du att rektorerna är duktiga på att utbilda sin personal så att de kan vara 

bästa möjliga resurs åt barn med utvecklingsstörning? 

6) Hur arbetar du för att eleverna ska ha lika tillgång till utbildning? 

7) I hur hög grad upplever du att rektorerna arbetar aktivt för att eleverna ska ha lika 

tillgång till lika utbildning? 

8) Upplever du att rektorerna och personalen vet vilka delar som ska ingå i 

likabehandlingsplanen på skolan? 

9) Hur upplever du skolans samarbete med elevens vårdnadshavare för att främja 

elevens personliga utveckling? 

10) Vad anser du det betyder när man arbetar för ”barnets bästa”? 

11) Hur vanligt tror du det är att rektorerna vet vilka element som bör finnas med i ett 

åtgärdsprogram till en elev med utvecklingsstörning? 

12) I hur hög utsträckning upplever du att dessa åtgärdsprogram följs aktivt på skolan? 

13) Upplever du att det finns tillräcklig trygghet och studiero i kommunens skolor när det 

gäller barn med utvecklingsstörning? 
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14) På vilka grunder anser du man kan bedöma vilken skolform som är den bästa för 

barnet? 

15) Har du någonting att tillägga när det gäller skolornas arbete med barn med 

utvecklingsstörning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


