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Sammanfattning
Detta arbete är en deskriptiv studie av specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om
specialpedagogisk verksamhet och deras egen roll och uppdrag med koppling till detta. Med
utgångspunkt från arbetets syfte och frågeställningar formulerades enkätfrågor som besvarades av
nitton specialpedagoger och speciallärare på olika skolor i en kommun. Frågorna handlade om på
vilka/vilket sätt specialpedagoger och speciallärare beskriver och tolkar olika specialpedagogiska
begrepp samt vilka möjligheter och hinder de anger att denna form av verksamhet kan ha för barns
lärande. Resultatet visar att specialpedagogerna och speciallärarna främst ser stora möjligheter med
specialpedagogisk verksamhet men också en del hinder. Möjligheterna handlar om att kunna erbjuda
elever i behov av särskilt stöd samma möjlighet till lärande och utveckling som alla elever genom
alternativa metoder, anpassad miljö, läromedel och hjälpmedel. Hindren som presenteras är brist på
resurser, tid och möjligheter till samarbete, samverkan och samsyn. Att eleverna genom arbetssättet
särskiljs, mister sin klasstillhörighet och det sociala samspelet samt beh·aktas och upplever sig själv
som avvikande är andra viktiga faktorer.

Nyckelord: Specialpedagogik. Lärande. Inkludering.
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Del 1 Vägen till syftet
1 Bakgrund
En av skolans allra viktigaste uppgifter är att hitta metoder och arbetssätt som gynnar alla bam
och ungdomar, oavsett kunskaper, erfarenheter och svårigheter. Frågan är om skolans
verksamhet är anpassad för samtliga elever, om den överhuvudtaget varit det eller om den
någonsin kommer att bli det. Vad innebär begreppen "bam i behov av särskilt stöd", "en skola
för alla" och "specialpedagogisk verksamhet"? Villcen roll har specialpedagogiken i dagens
samhälle och skola och vad kommer att krävas av den specialpedagogiska verksamheten i
framtiden? Dessa frågeställningar har aktualiserats under senare år, både i massmedia och i
forskningsavseende och såväl forskare, författare, pedagoger och föräldrar har aktivt deltagit i
debatten. Nilholm (2003), Haug (1998), Bö1jesson (1997) och Persson (2001), är några inom det
specialpedagogiska forslmingsområdet som riktar kritik mot skolans verksamhet, som de menar
måste utvärdera och utveckla organisationsformer, synsätt, metoder och arbetssätt för att faktiskt
kunna sägas vara en skola för alla.

Hur kan specialpedagogisk verksamhet skapa förutsättningar för lärande och bidra till att skapa
en skola för alla? För mig som blivande specialpedagog är frågan högst relevant och har sin
främsta

utgångspunkt

specialpedagogisk

tidigare

verksamhet

i

yrkesrelaterade

grundskolan

men

e1farenheter
också

i

den

och

upplevelser

nya

kunskap

av
som

specialpedagogutbildningen bidragit till genom praktik och aktuell forslming inom området. Jag
har, under mina yrkesverksamma år som lärare och speciallärare, i alldeles för liten utsträckning
analyserat min roll och på vilket sätt min undervisning, min klassrumsmiljö och min inställning
till lärande, kunskap och svårigheter har påverkat alla elever jag ansvarat för. Sedan jag
påbö1jade studierna på Specialpedagogprogrammet i Linköping har jag tänkt desto mer på min
blivande roll som specialpedagog och vilken typ av specialpedagogisk verksamhet jag vill ingå i.

Den specialpedagogiska verksamheten, kräver och förutsätter ett personligt ställningstagande
och ett kritiskt förhållningssätt till såväl dåtid, nutid och framtid. Genom utbildningen har jag fått
insikt i specialpedagogikens historiska

framväxt,

olika perspektiv och

synsätt samt

specialpedagogiska fenomen och dilemman. Jag har förvärvat ny men i vissa avseenden också
utökad kunskap inom området och har fått ett annat synsätt på och förhållningssätt till uttryck
som "en skola för alla" och "bam i behov av särskilt stöd". Allt detta tror jag har betydelse när

det gäller mitt specialpedagogiska uppdrag och min roll som specialpedagog. Med utgångspunkt
från styrdokument och tidigare forskning inom området har jag valt att göra en studie om
specialpedagogers och speciallärares syn på specialpedagogisk verksamhet och de möjligheter
och hinder för lärande som arbetet kan skapa och medföra. Arbetet vänder sig främst till
yrkesverksamma inom det specialpedagogiska verksamhetsområdet, men även till andra
yrkeskategorier, inom den svenska grundskolan, som har ett intresse för specialpedagogiska
frågor. Tanken är att arbetet ska kunna vara ett underlag för samtal kring specialpedagogikens
betydelse i skolan, en viktig fråga som jag anser att såväl rektorer, specialpedagoger, lärare och
föräldrar bör fundera över och diskutera.

I texten kommer två olika yrkeskategorier, specialpedagog och speciallärare att benämnas. Under
mina yrkesverksamma år som lärare och speciallärare reflekterade jag aldrig över att det fanns en
skillnad mellan dessa roller. Jag använde mig oftast av begreppet speciallärare, men ibland också
av utt1ycket specialpedagog och då på ett sätt som om begreppen betydde samma sak. Idag inser
jag att det finns många likheter men också vissa specifika skillnader mellan yrkenas roll och
uppdrag. I ett historiskt perspektiv har den specialpedagogiska verksamheten i stor utsträckning
förknippats med yrkeskategorin speciallärare och rollen har främst inneburit att dagligen och
aktivt arbeta enskilt eller i mindre grupp med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen
kan ha liknande arbetsuppgifter men yrkesrollen är ofta mer övergripande och omfattar förutom
kartläggning och utredning också handledning av personal.

Min erfarenhet är att

specialläraryrket dominerar i grundskolans verksamhet men att allt fler specialpedagoger
utbildas och är på väg att träda in i den. Jag har därför valt att rikta studien mot båda dessa
yrkeskategorier men har utgått från rollen som specialpedagog i mina funderingar kring studiens
inriktning. Mina tankar har kretsat kring vad specialpedagogisk verksamhet innebär i praktik och
teori, på vill<et sätt specialpedagoger kan påverka och skapa möjligheter för barn i behov av
särskilt stöd och vilka möjligheter och hinder den typen av verksamhet kan medföra. I
litteraturgenomgången har jag dä1för valt att presentera ett specifikt avsnitt om just
specialpedagogens roll i en skola för alla.

Jag har valt att dela in arbetet i tre delar. I del ett, "vägen till syftet" beskriver och presenterar jag
viktiga aspekter av mitt ämnesområde utifrån styrdokument och forslming. Eftersom dessa har
haft betydelse för arbetet, dess syfte och problemfo1mulering både direkt och indirekt, anser jag
att det är viktigt att redogöra för detta i ett tidigt skede. Avsnittet avslutas med studiens syfte och
frågeställningar. Del två av arbetet, "undersölmingens metod, upplägg och urval" beskriver de
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olika metodiska val jag ställts inför under arbetets gång. Där finns också ett avsnitt om
forskningsetik. Resultatet av undersökningen presenteras och sammanfattas i arbetets tredje och
sista del, "studiens resultat och slutsatser". Det avslutas med ett avsnitt som jag valt att dela upp i
en metoddiskussion, en resultatdiskussion och därefter en avslutande diskussion.

2 Specialpedagogisk verksamhet i ett historiskt och teoretiskt perspektiv
I detta kapitel presenteras specialpedagogikens framväxt och utveckling och olika forskares
synsätt och perspektiv inom området med fokus på specialpedagogisk verksamhet som möjlighet
eller hinder för lärande. Inledningsvis har jag valt att presentera och definiera tre för arbetet och
det specialpedagogiska området viktiga begrepp. Utt1ycken "barn i behov av särskilt stöd", "en
skola för alla" och "specialpedagogisk verksamhet" har en bakgrund och historik som är viktiga
att redogöra för när det gäller att se sammanhang och samband.

2.1 Perspektiv på begreppet "barn i behov av särskilt stöd"
Det har historiskt sett funnits olika syn på vilka barn och ungdomar skolan ska undervisa och
ansvara för. Avvikande och svårhanterliga barn har diskuterats, pekats ut och avskilts. Det har
varit långt ifrån alla barn som givits rätten att gå i skolan och undervisningsformerna, behoven
och metoderna har dessutom sett olika ut beroende på om barnet ansetts normalt eller avvikande
och om man utgått från gruppens bästa eller fördelarna för individen. Allt för ofta har samhället
och skolan skiljt ut, diagnostiserat och behandlat beteenden som inte har stämt överens med
samtidens syn på och föreställning om vad som är normalt (Persson, 2001).

Ett sätt har varit att tala om barn med särskilda behov. Men detta utt1yck ifrågasattes. Finns det
"särskilda behov" eller handlar det snarare om att barn i grunden har samma behov men behöver
olika stöd för att dessa behov ska uppfyllas? Utifrån den diskussionen bö1jade man istället
använda begreppet barn i behov av särskilt stöd. Även detta begrepp har blivit föremål för kritik
och ifrågasättande. Är det verkligen så att det bara är vissa barn som är i behov av särskilt stöd,
eller gäller detta alla barn, vid något tillfälle? (Haug, 1998). Nilholm (2003) hävdar att alla
elever behöver stöd i skolan, men vissa elever är i behov av och har rätt till mera stöd än andra.
Att en elev har svårigheter i en specifik miljö måste inte betyda att eleven har svårigheter i en
annan miljö. Bö1jesson (1997) menar att skolan utgår från det "normala" för att ringa in det
avvikande. Elever med önskvärda egenskaper undervisas i så kallade normalklasser och blir
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utgångspunkten för att andra elever bedöms som avvikande och

vissa tider rent av som

abn01ma.

Ansvaret för barn i behov av särskilt stöd inom grundskolan regleras av styrdokument, främst
skollagen, läroplanen och grundskoleförordningen. Skollagen (1985: 1100) har beslutats av
riksdagen och beskriver övergripande skolans ansvar och skyldigheter gentemot barn i behov av
särskilt stöd. Där anges att förskole - och skolverksamheten ska utgå från va1je barns behov och
att elever som har svårigheter i skolarbetet skall ges särskilt stöd. "Barn som av fysiska, psykiska
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg som deras speciella
behov kräver" (Skollagen, 1985:1100, §3, s 7). Läroplanen (Lpo 94, 1999) innehåller direktiv för
skolans verksamhet och preciserar lärarens och ledningens uppdrag när det gäller barn i behov av
särskilt stöd. Skolans uppgift är enligt riktlinjerna att ta hänsyn till alla elevers olika
förutsättningar och behov. Det innebär att skolan är skyldig att ansvara för elever som av olika
anledningar har svårigheter att nå målet för utbildningen. Alla som arbetar i skolan skall "hjälpa
elever som behöver särskilt stöd" och lärarens ansvar är att "stimulera, handleda och ge särskilt
stöd till elever som har svårigheter" (Lpo 94, 1999, s 12).

2.2 Perspektiv på begreppet "en skola för alla"
Utttycket "en skola för alla" har historiskt sett ifrågasatts, både som ide och möjlighet. Kravet på
att skolan måste undervisa och hantera barns olikheter och svårigheter har alltid funnits men
begreppet har fortfarande inte blivit entydigt och debatten om huruvida en skola för alla existerar
eller inte verkar fortsätta (Atterström & Persson, 2000). I de olika styrdokumenten kan detta ses
tydligt i form av ordval och begreppsbildning. Begrepp som integrera, individualisera och
inkludera har efterträtt varandra i synen på hur skolan ska arbeta med elevers olikheter. "Alla
barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. Utbildningen skall
inom va1je skolf01m vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet" (Skollagen 1985:1100, §2, s
1). Vikten och kravet av att elever med funktionshinder så långt som möjligt bör erbjudas

undervisning inom ramen för skolans ordinarie organisation, påtalas i regeringens proposition.
Där beskrivs också nödvändigheten av samverkande åtgärder inom olika verksamhetsområden
för att den svenska skolan i verklig mening skall bli en skola för alla (Proposition 1999/2000:
135). En likvärdig utbildning förutsätter att särskilt stöd ges till elever som av olika skäl har
svårigheter att nå utbildningsmålen. Behovet av stöd kan vara av tillfällig eller mer långsiktig
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karaktär. Stödinsatserna kan innebära att förändra eller anpassa arbetssätt, skapa förutsättningar
för en god lärandemiljö men också att identifiera hur dessa områden påverkar, stödjer eller
hindrar enskilda elevers lärande (Skolverket, 2001).

Groth (2007) beskriver tre olika begrepp/förhållningssätt till olikheter och behov som är av
central betydelse för "en skola för alla" och den specialpedagogiska verksamheten i st01t. Dessa
är segregering, integrering och inkludering. En elev blir segregerad när eleven avskiljs från sin
ordinarie klasstillhörighet och istället placeras i en mindre grupp där eleven ska arbeta och få
sina behov tillgodosedda. När eleven tillhör och har sin dagliga bas i en klass men ibland går
ifrån denna för att få särskilt stöd enskilt eller i mindre grupp handlar det om att eleven är
integrerad. Med inkludering avses att eleven får det stöd han/hon behöver inom ramen för
klassundervisningen. Haug (1998) anser att skolan har ett stort ansvar när det gäller att anpassa
undervisningen efter skiftande behov av särskilt stöd, med tanke på att elever med olika
bakgrund och förutsättningar möts i skolan. Han förespråkar ett inkluderande arbetssätt där
eleven får stöd inom klassens ram. Detta synsätt stödjer också Persson (2001) som menar att
skolans syfte inte är eller bör vara att separera elever eller fokusera på avvikelser och olikheter.
Han anser att skolan är i behov av en genomgripande omstrukturering för att skapa en skola för
alla.

Göransson (2004) beskriver hur skolan som institution lagt fokus på att diagnostisera elever som
inte passar in i skolans mall och har betraktat barn som inte lär sig i samma takt eller på samma
sätt som andra barn som avvikande eller som on01mala. Genom detta synsätt och förhållningssätt
behöver skolan inte ifrågasätta sina grundläggande pedagogiska ideer eller inse att det egentligen
är skolans verksamhet som har problem eller är i behov av förändring och utveckling.
Målsättningen med en inkluderande skolfo1m ställer krav på skolan, utbildningsväsendet och
samhället i sto1t att aktivt anpassa verksamheten så att alla elever ges möjlighet till utbildning
och lärande på lika villkor. Vernersson (2002) menar att en inkluderande skola har som
utgångspunkt att alla elever är unika med olika behov och däimed inte behöver eller kommer att
lära sig samma sak. Det är en självklarhet att elevers olikheter har betydelse för lärandet och
därmed också för undervisningens utformning. En skola för alla kräver att skolverksamheten och
undervisningen utformas så att inlärningssituationerna anpassas efter elevernas olika möjligheter
att förstå och lära.
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2.3 Perspektiv på begreppet "specialpedagogisk verksamhet"
Begreppet specialpedagogisk verksamhet är långt ifrån entydigt. Det råder delade meningar om
vad begreppet specialpedagogisk verksamhet innebär, hur de olika specialpedagogiska insatserna
ska sättas in, när och för vilka. Specialpedagogisk verksamhet handlar dels om åtgärder för barn
med olika svårigheter men kan också handla om insatser för elever med funktionshinder.
Specialpedagogik kan ses som ett sätt att möta kraven på att ge alla barn samma kunskaper och
färdigheter men motverkar samtidigt intentionerna om att skolan ska klara av att hantera barns
individuella olikheter. Historiskt sett har den specialpedagogiska verksamheten sett olika ut vid
olika tidpunkter men har stark koppling till framförallt en metod, specialundervisning.
Specialundervisning är ett mångfacetterat uthyck men har oftast inneburit att ett barn med
svårigheter eller funktionshinder avskiljs från de övriga barnen i en klass och undervisas enskilt
eller i mindre grupp av en speciallärare eller annan pedagog (Holmberg, Jönsson & Tvingstedt,
2005).

Sedan 1990-talet har vi i Sverige valt att i mindre utsträckning tala om specialundervisning och
istället använda oss av utt1ycket specialpedagogisk verksamhet när vi beskriver särskilda
stödinsatser i skolan. Specialundervisning blir därmed bara en av många fotmer när det gäller att
bedriva denna typ av verksamhet (Atterström & Persson, 2000).

I skollagen och

grundskoleförordningen framgår att stödet i första hand ska ges inom ramen för den klass eller
grupp som barnet tillhör. I propositionen (1999/2000: 135) anges att det för att organisera
undervisningen med hänsyn till olika elevers behov krävs att samtliga pedagoger ges såväl
generella som grundläggande specialpedagogiska kunskaper. Vikten av en stöne kunskap hos
alla pedagoger inom skolan när det gäller området specialpedagogik beskrivs också i Lpo 94
(1999). Där står att alla som arbetar i skolan skall samverka för att hjälpa de elever som är i
behov av särskilt stöd, utgå från va1je enskild elevs behov samt ge särskilt stöd till elever som
har svårigheter. Lärarförbundet (2005) anger att specialpedagogisk verksamhet inte bara är en
fråga för specialpedagoger och speciallärare utan är hela skolans angelägenhet.

Styrdokumentens riktlinjer samt besparingar och nedskärningar inom det specialpedagogiska
området i skolan har de senaste åren förändrat förutsättningarna för den specialpedagogiska
verksamheten.

Speciallärare med undervisande funktion

har till stor del ersatts av

specialpedagoger med mer övergripande och handledande funktion . Detta har inneburit ett ökat
krav på specialpedagogisk kunskap också hos de pedagoger som ansvarar för den ordinarie
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undervisningen (Atterström & Persson, 2000). De Vore & Rusell (2007) beskriver en liknande
utveckling av den specialpedagogiska verksamheten i USA. Där blir det allt mer vanligt att
nyutbildade pedagoger måste uppvisa både teoretisk och praktisk kunskap och färdigheter när
det gäller att undervisa barn, både de med och de utan funktionshinder. Detta ses som en
självklarhet men också som en garanti för att på allvar kunna erbjuda en inkluderad och
individuellt anpassad skola för alla.

2.4 Specialpedagogikens framväxt
Under 1700-talet dominerar ett moraliskt och mytiskt synsätt på att vara annorlunda och
avvikande. Orsaken till ett barns handikapp eller lyte förklarades antingen som ett straff från gud
eller som kopplat till något övernaturligt väsen. Under 1800-talet uttrycktes avvikande beteende
allt mer i medicinska och pedagogiska termer. Detta medförde att olika typer av handikapp och
avvikande beteenden särskiljdes, diagnostiserades och behandlades på olika sätt. Utvecklingen i
bö1jan av 1900-talet etablerade och förstärkte synen på och intresset för individuella avvikelser
och särdrag. Detta skapade behov av mätmetoder, som kunde urskilja olika fö1mågor och
separera avvikande beteenden från n01mala. Som en följd introducerades intelligenstest, som
ansågs ge möjlighet till ett rättvist urval i skolan. Med motivet att ett särskiljande var för det
avvikande barnets eget bästa, anordnades undervisning och behandling i avskildhet för de barn
som inte ansågs kunna följa den no1mala undervisningen (Rosenqvist & Tideman, 2000).

Det skedde en förändring i synen på människan under 1800-talet. Man bö1jade ha uppfattningen
att utbildning kunde förändra en människas möjligheter och hela hennes framtid. I Sverige
beslutades det i folkskolestadgan år 1842 att alla "normala" barn inklusive de från fattiga hem
skulle ges möjlighet att gå i skolan. För de som inte kunde följa med i den no1mala
undervisningen erbjöds minikurser i bl.a. kristendom, kyrkosång, skrivning och räkning. Dessa
kurser blev sta1ten på dagens specialundervisning och erbjöds de fattiga och obegåvade barnen,
de som givits möjlighet att gå i skolan men inte klarade av det på ett tillfredsställande sätt (Haug,
1998).

I slutet på 1800-talet blev hjälpklassen en vanlig specialpedagogisk undervisningsform.
Hjälpklassen var för barn och ungdomar med begåvningsnedsättningar och beteendestörningar
som inte klarade den vanliga undervisningen och blev snabbt den vanligaste fo1men av
specialundervisning.

Med

målet

att

skapa
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grupper
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och
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år

senare
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klinikundervisning, som var en stadsbidragsberättigande stödform. Samtidigt som dessa
stödåtgärder hade en klinisk, urskiljande och segregerande funktion, bö1jade organisatoriska
lösningar föreslås som alternativ, eftersom studier av dåtidens specialpedagogiska lösningar
visade att undervisningen inte givit de resultat som var förväntade. Istället bö1jade man fundera
över på vilket sätt man kunde erbjuda eleven särskilt stöd utan att helt särskilja denne från den
normala undervisningen (Börjesson, 1997).

Efter andra världskriget riktades skarp kritik mot detta sätt att särbehandla människor och nu
framträdde starka åsikter om behovet och nödvändigheten av variation, såväl i skolan som i
samhället i stort. Under perioden 1940-1970 skedde en rad genomgripande utbildningsrefo1mer
som i viss mån förändrat förutsättningarna för de som anses avvikande. Institutioner har ersatts
med individuella skolformer och integrerade lösningar. Avvikande barn och barn med
funktionshinder placerades tillsammans med "nmmala" barn i gemensamma klasser och grupper.
De avvikande barnen är idag mer synliga i samhället och i skolan men fortfarande kopplas
problemet eller avvikelsen samman med individen, precis som den gjort i århundraden (Persson,
2001).

På 1990-talet lanserades tanken om en inkluderande skola som ett alternativ till den integrerade
skolan. En inkluderande skolfo1m, en skola för alla, innebär att alla barn, även de med svåra
funktionshinder, har rätt till delaktighet och gemenskap. Alla barn har oavsett förutsättningar och
fö1måga rätt till undervisning i samma skolsystem. Det är skolan som institution, som ska
anpassa och förändra förutsättningar gällande miljö och undervisning efter eleverna och deras
behov (Rosenqvist & Tideman, 2000).

2.5 Specialpedagogikens utveckling
Enligt Nilholm (2003) finns det tre olika synsätt på begreppet specialpedagogik och de elever
som är i behov av särskilt stöd: det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och
dilemmaperspektivet. I ett kompensatoriskt perspektiv ses problemet ligga hos individen och det
ska kompenseras genom extra stöd. Om en elev har läs och skrivsvårigheter beror detta på eleven
och problemet åtgärdas genom att eleven får extra stöd. Förespråkarna för det kritiska
perspektivet menar istället att läs- och skrivsvårigheternas uppkomst beror på situationen, det är
skolan det är fel på, inte individen. Inget barn ska särskiljas eller kategoriseras utan det är
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skolans ansvar att hantera alla olikheter inom ramen för klassundervisning. Begrepp som
integrering,

inkludering

och

mångfald

blir

därmed

centrala

och

avgörande.

Dilemmaperspektivets anhängare hävdar att läs- och sluivsvårigheterna både kan ligga hos
individen och i situationen. Perspektivets uppkomst grundar sig i behovet av ett differentierat sätt
att möta elever i behov av särskilt stöd. Enligt detta synsätt finns det ingen på förhand given
lösning och därför måste varje elevs svårigheter betraktas utifrån vmje situations specifika
förutsättningar.

Haug (1998) besluiver på liknande sätt specialpedagogiken, med utgångspunkt från två andra
begrepp, segregerande integrering och inkluderande integrering. Segregerande integrering är
specialundervisningens ursprung och bygger på ett synsätt där individens problem i skolan ska
kompenseras genom extra stöd. Lösningen uppkommer ur en diagnostisering och bedömning av
elevens behov och kan organiseras på flera sätt, men har ofta haft en segregerande karaktär.
Tanken är att eleven med kompensatorisk behandling ska bli "bra" och kunna återgå till och
anpassa sig efter skolan som helhet. I en inkluderande integrering ska undervisningen av en elev
i behov av särskilt stöd ske inom ramen för klassundervisningen. Skillnader existerar givetvis
mellan elever men bör utgöra en del av den dagliga verksamheten i skolans värld. Alla lärare ska
ha tillräcklig kunskap för att kunna undervisa alla elever. Haug menar att specialpedagogiken
ofta har setts som en lösning och inneburit en mängd olika arbetssätt och metoder men att det allt
för ofta har inneburit att eleven till viss del segregerats. Han anser att skolan som institution
förutsätter att en del elever varken kan eller kommer att klara av sin skolgång och hävdar att det
är skolans oförmåga att möta alla barn på deras individuella nivå som skapat ett behov av
särskilda åtgärder för de barn som hamnar utanför ramarna.

Persson (2001) menar att specialpedagogikens syfte inte bör vara att separera elever eller
fokusera på avvikelser och olikheter, eleverna ska i första hand ges extra stöd i klassrummet och
ska inte särskiljas eller segregeras. Han anser att skolans vision bör vara ett inkluderande
arbetssätt där elever i behov av särskilt stöd ska ges stöd inom ramen för klassundervisningen.
Bö1jesson (1997) är av liknande åsikt men menar också att det finns oklarheter gällande vem
som ska fö1medla specialundervisning, vem som ska få den, varför den ska ges, på vilket sätt och
vilka resultat detta ska leda till. Han luitiserar att specialpedagogiken säger sig använda speciella
metoder trots att grundprinciperna ska vara det samma som i allt lärande. Specialpedagogik
erbjuder dessutom eleven speciellt tillrättalagd miljö och material trots att det i övrigt inom
skolans värld finns en uttalad nonnalitetssträvan.

9

2.6 Specialpedagogens roll - i en skola för alla
I regeringens proposition

(1999/2000: 135) anges att specialpedagogens uppdrag och

arbetsuppgifter är att vidareutveckla pedagogiska strategier och individualisera undervisningens
innehåll och arbetssätt. I slutbetänkandet från SOU (1999:63) står att specialpedagogens roll är
att verka aktivt för en skola för alla och att specialpedagogen både bör arbeta med och för elever
i behov av särskilt stöd. Undervisning, utredning och utvärdering anges som de tre viktigaste
färdigheterna hos en färdigutbildad specialpedagog. Nilholm (2003) betonar vikten av att
specialpedagogen arbetar inkluderade och övergripande. Persson (2001) anger att verksamhetens
behov styr på vilket sätt en specialpedagog ska arbeta men att uppgifterna bör inkludera att
kartlägga, analysera, handleda och utveckla arbetsformer utifrån den enskilde elevens behov. Det
är specialpedagogens uppgift, att tillsammans med skolledningen, ansvara för att skolans
verksamhet präglas av ett specialpedagogiskt synsätt och att den verkligen är till för alla. Detta
långsiktiga arbete ska skolans ledning och specialpedagogerna gå i täten för (Haug, 1998).

Thornton, Peltier & Medina (2007) redogör i en artikel för den stora brist på specialpedagoger
och speciallärare som råder just nu i USA. Detta har sin orsak i att det utbildas alldeles för få
pedagoger med specifik specialpedagogisk kompetens men också att specialpedagoger och
speciallärare med god utbildning och lång erfarenhet i stor utsträckning väljer att lämna sin tjänst
och sitt uppdrag. Det finns givetvis individuella och personliga skäl till att dessa personer väljer
att säga upp sig men a1tikeln beskriver oroväckande många likheter när det gäller hur dessa
personer beskriver sina tjänster och uppdrag. Det framgår att det finns en rad faktorer som tydligt
motverkar deras uppdrag och deras intentioner när det gäller anställningsvillkor och
arbetsförhållanden. Avgörande för specialpedagogernas och speciallärarnas situation är vilket
mandat

och

vilka

ansvarsområden

som

tjänsten

innebär

samt på

vilket

sätt

det

specialpedagogiska uppdraget definieras av ledningen för kollegor, föräldrar och elever. Detta
har tydlig koppling till den status, det stöd och det inflytande som specialpedagogen och
specialläraren får på sin enhet. Också i Sverige beskrivs svårigheten att förankra "den nya"
specialpedagogrollen hos personal och ledning på de olika enheterna och i de olika
verksamheterna (Malmgren, 2003). Det är ingen enkel uppgift att nå ut till chefer och arbetslag
och få gehör för den kunskap och kompetens som specialpedagogen har och ledningens och
personalens okunskap om vad specialpedagogen bör användas till förstärks, menar Malmgren, av
styrdokumentens indirekta och otydliga målsättningar.
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Gjems (1997) samt Lauvås, Lycke & Handal (1997) menar att specialpedagogen har en viktig
funktion när det gäller personlig utmaning och stöd för den enskilde pedagogen. Individuell
handledning till personal kan i vissa avseenden betraktas som övergripande skolutveckling men
bör fram för allt ses som specialpedagogens redskap för att förbättra möjligheterna för barn i
behov av särskilt stöd. Bladini (2004) beskriver att det är vanligt att handledningssamtal mellan
specialpedagoger och pedagoger har fokus på svårigheter, även om utveckling och möjligheter
också diskuteras. Ofta läggs stö1Te vikt vid barnets behov och svårigheter istället för att lägga
kraft på att utveckla pedagogens attityd och arbetssätt. Genom specialpedagogens handledning
kan pedagogerna bli medvetna om och reflektera över sig själva, sitt arbetssätt och sitt samspel
med och sitt bemötande av alla barn. Det är därför viktigt, om inte avgörande, att
specialpedagogens utgångspunkt är att genom samtalet skapa en bättre situation för barn i behov
av särskilt stöd.

2.7 Specialpedagogisk verksamhet - möjlighet eller hinder för lärande?
Björk & Liberg (2002) beskriver de två mest vanligt förekommande sätten att bedriva
specialpedagogisk verksamhet på. Dels genom att en specialpedagogiskt utbildad lärare följer
klassens arbete och hjälper elever i behov av särskilt stöd på plats, dels genom att eleverna
istället går ifrån den ordinarie undervisningen och ges särskild undervisning. Det senare
arbetssättet finns det stora risker med, enligt fö1fattarna. Även om det säke1t finns elever som
mår bra av att få särskild tid, uppmärksamhet och undervisning, är detta en form av
särbehandling som sällan upplevs positivt eller får goda resultat. Det är långt ifrån klargjort eller
säkerställt om eleverna lär sig tillräckligt mycket under denna tid för att motivera ett sådant
arbetssätt. Författarna betonar istället vikten av miljön, samspelet med kamrater och kompetenta
vuxna för lärandet, i synnerhet för elever i behov av särskilt stöd.

Imsen (2000) anger att en noga tillrättalagd individuellt anpassad undervisning i hel klass
egentligen är en form av specialpedagogisk verksamhet men hävdar att pedagogerna i stöITe
utsträckning

bör

anstränga

sig mer

för

de

barn

som

har

något

funktionshinder,

inlärningssvårigheter eller på annat sätt är i behov av särskilt stöd. Hon menar att pedagogens
roll är att skapa och möjliggöra den bästa miljön och de bästa möjliga förutsättningar för dessa
barn, så att de ges samma möjligheter som sina jämnåriga att utvecklas och lära. Miljön och dess
betydelse för elevers lärande är något som även Svensson (2002) tar upp. Hon menar att det är
mycket viktigt att erbjuda eleverna en stimulerande undervisningsmiljö. Också Hultinger &
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Wallentin (1996) poängterar vikten av en gynnsam miljö för alla elevers lärande men i synnerhet
för de elever som är i behov av särskilt stöd. Utbildningsdepartementet (1997) beskriver
lärandemiljöer där eleverna utifrån erfarenhet och nivå ges möjlighet till kommunikation med
jämnåriga och vuxna. Imsen (2000) betonar vikten av att pedagogen betraktar och utvärderar det
samspel som eleven befinner sig i för att kunna skapa rätt åtgärder och kunna stödja eleven på
bästa sätt. Dysthe (2003) anger också samspelet men även dialogen mellan elever och lärare som
en nödvändighet för lärandet. Även Björk & Liberg (2002) samt Säljö (2000) nämner samarbete
och kommunikation, både med kamrater och med vuxna, som en av de viktigaste
förutsättningarna till lärande och utveckling.

Tideman (2000) diskuterar vad som eventuellt gynnar eleven bäst, att delta i klassgemenskapen
eller att undervisas i särskild grupp. Han menar att inget av svaren är givna eller självklara men
att det finns ett ökat stöd i forskningen för att klassundervisning är att föredra. Tideman hänvisar
till undersökningar som visat att de elever som avskiljts upplever mindre stimulans och
utmaning, vilket på sikt inneburit att de också presterat sänu·e, än vad de förväntats göra om de
varit i hel klass. Det sociala samspelet, miljön och samarbetet med jämnåriga hamnar ofta i
skymundan vid specialpedagogiska åtgärder, vilket Tideman ifrågasätter och kritiserar. Gillberg
(2004) beskriver motsatsen, dvs hur eleven i behov av särskilt stöd istället får brist på social
stimulans, om eleven konstant befinner sig i en klassrumssituation. Han förespråkar särskilda
undervisningsgrupper där eleven kan få en ganska stimulibegränsad miljö och få den tid och
hjälp som just detta enskilda barn behöver.

Det pedagogiska arbetet med barn i behov av särskilt stöd handlar enligt Ladberg (1994) om att
riva ner hinder och bygga broar. Det alla barn behöver, det behöver dessa barn ännu mer av. En
bra undervisning bygger på alla sidor av barnet, aktiviteten, lärandet, det sociala och skapandet.
Det finns inte ett sätt, det finns många vägar att gå, en väg för va1je barn. Imsen (2000) påtalar
att det inte finns någon teori som ensam kan utgöra det bästa sättet att genomföra ett
differentierat arbetssätt, en anpassad undervisning eller en specialpedagogisk verksamhet. Vaije
individ har sina specifika behov, kunskaper, färdigheter och svårigheter. Alla elever har
möjligheter att lära sig nästan vad som helst, om de får den bästa möjliga stimulering i ett tempo
som passar just den eleven. Genom att se eleven ur ett helhetsperspektiv ökar möjligheten att
kunna stödja elevens lärande på bästa sätt, utan att särskilja eller exkludera denne från samspelet
och umgänget med sina jämnåriga. Persson (2001) menar att skolan står inför en utmaning,
specialpedagogiken behöver refonneras, både gällande teori, praktik och forskning. En
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utveckling är nödvändig men vad den kommer att innebära är ännu okänt. Haug (1998) är av
samma åsikt och hävdar att det krävs ett fungerande samarbete mellan yrkesgrupper och en
samverkan mellan olika verksamheter för att skapa en helhet för eleven.

3 Specialpedagogisk verksamhet i ett forskningsperspektiv
I detta avsnitt har jag valt att presentera tre aktuella studier,

Uppfattningar om

specialpedagogiska insatser - aspekter ur elevers och speciallärares perspektiv av Dennis Groth
(2007), Vad är värdefi1ll specialpedagogisk kunskap av Matsson, Dage1malm & Pisilä (2006)
samt Specialpedagogik i en skola för alla - granskning av specialpedagogiska verksamheter i en

svensk kommun av Marie Westling Allodi (2005). Dessa studier belyser och beskriver relevanta
och intressanta aspekter av det ämnesområde jag valt, dvs. specialpedagogisk verksamhet.

3. I Uppfattningar om specialpedagogiska insatser - aspekter ur elevers och
speciallärares perspektiv
Uppfattningar om specialpedagogiska insatser - aspekter ur elevers och speciallärares
perspektiv (Groth, 2007) är en studie av hur en grupp elever och deras speciallärare uppfattar och
beskriver betydelsen av specialpedagogiska insatser med fokus på elevernas självbild, självvärde
och lärande. Studien bygger på kvalitativa intervjuer av sex elever och tre speciallärare på tre
skolor i fyra olika kommuner. Forskarens ambition var att upptäcka nyanser och variationer i
tankestrukturer och uppfattningar om specialpedagogisk verksamhet. Studien visar att den
specialpedagogiska åtgärdsstrukturen på de tre olika skolorna i samtliga fall innebär att eleverna
lämnar sin ordinarie studiegrupp för att få stöd. Detta påverkar, enligt Groth elevernas självbild i
negativ riktning. Eleverna beskriver att de uppfattar sig annorlunda, känner sig som avvikare, får
utstå negativa kommentarer från andra elever, upplever ett utanförskap och känner sig i största
allmänhet "speciella". Också speciallärarna beskriver detta, de är medvetna om elevernas
upplevelser och känslor men försöker på många och olika sätt att motverka detta.

Också när det gäller självvärdet har den specialpedagogiska verksamheten en negativ effekt.
Eleverna beskriver sig som sämre och relaterar då till de "vanliga eller normala eleverna". De
har generellt en ganska låg och kritisk syn på sin egen fö1måga och sin kunskap, även om
flickorna i studien visar detta tydligast. Speciallärarna reflekterar också över detta och uppger att
de arbetar aktivt för att motverka ett negativt självvärde hos eleverna genom att förebygga
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skolmisslyckanden och ge positiv förstärkning till eleverna. De menar att svårigheterna främst
ligger i betygssystemet och den organisatoriska strukturen.

De flesta av eleverna uppfattar trots allt det specialpedagogiska stödet som något positivt för
deras lärande. Här beskrivs en lugnare miljö, med anpassat material och möjlighet till den hjälp
och stöd som behövs. Några uppger en viss tveksamhet när det gäller att undervisningsnivån är
för låg och att omfattningen av stödet är alltför stor. Speciallärarna beskriver också
möjligheterna med individuellt upplagt stöd, där specialläraren regelbundet har möjlighet att
handleda och stötta eleven i dess lärande. Sammantaget menar Groth att resultatet av studien
visar att den specialpedagogiska verksamheten som bedrivs på dessa tre skolor har en struktur
som påverkar elevernas självbild, självvärde och lärande i negativ riktning. Det som är positivt är
att skolornas specialpedagogiska insatser och speciallärainas ambition till viss del motverkar
denna trend.

3.2 Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap
Rapporten Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap tillkom på uppdrag av ämneskollegiet för
specialpedagogik vid lärarhögskolan i Stockholm och är skriven av Mattson, Dagermalm &
Pisilä, 2006. Syftet var att undersöka det som idag är obligatorisk specialpedagogisk kunskap på
lärarutbildningen. Utgångspunkten var vad som är värdefull specialpedagogisk kunskap och hur
denna kunskap ska kunna bildas. Rapporten baseras på två delstudier, en mer teoretisk och en
mer praktisk. Den teoretiska studien har sin utgångspunkt i specialpedagogiska teorier,
kursplaner, kurslitteratur, schemalagda föreläsningar samt intervjuer med lärarstuderande om
kunskapssyn. Här berörs frågeställningar om normalitet och avvikelse, inkludering och
exkludering, samt innebörden av "en skola för alla". Den praktiska delen har samma
utgångspunkt som ovan men har fokus på den specialpedagogiska praktiken och bygger på
intervjuer av yrkeserfarna lärare och specialpedagoger. Här diskuteras ämnen som vikten av
lärares förhållningssätt som en viktig faktor när det gäller inkludering eller exkludering, vad den
nya specialpedagogiska rollen innebär och hur pedagogerna ser på sin egen roll och verksamhet.

I den första studien framgår att studenterna beskriver en stor skillnad mellan styrdokumentens
intentioner om "en skola för alla" och den praktik och verklighet som de studerande ställs inför
och möter på fältet. Ett förebyggande specialpedagogiskt arbete med koppling till "en skola för
alla" innebär, enligt dem, att tillämpa en varierande pedagogik i klassrummet som ger utlymme

14

för och möjlighet till utveckling av såväl gruppens som den enskildes behov av särskilt stöd.
Extra stöd kan ges på ett sätt så eleven inte behöver känna sig utpekad. Studenterna anser att de
har fått en fördjupad insikt om detta och därmed också en beredskap för att hantera elevers
olikheter och behov. Förhållningssätt, grupprocesser och kommunikation är några faktorer som
de menar skapar möjlighet till förändring avseende vad som är normalt och vad som är
avvikande. Det finns stora olikheter när det gäller kurslitteraturens syn på inkludering och
exkludering och de uppfattningar som yrkesverksamma lärare fö1medlar till dem. Studenterna
poängterar att det främst är lärarnas inställning och förhållningssätt samt betygssystem och
"uppnåendemål" som i praktiken förhindrar ett inkluderande arbetssätt i skolan.

Den andra studien visar att specialpedagogisk verksamhet i praktiken ofta är individ- och
problemorienterad. De intervjuade lärarna och specialpedagogerna tar exempel och hänvisar i
stor utsträckning till händelser, fall, observationer som oftast hänvisar problematiken till barnet.
Detta stämmer överens med den bild som lärarstudenterna målar upp genom sina beskrivningar
och valda teman i examinationsuppgifter. Något annat som tydligt framkommer är att både
färdigutbildade pedagoger och lärarstudenter beskriver en problematik, ett dilemma när det
gäller att förverkliga begreppet "en skola för alla" i praktiken. Lärarstudenterna uttrycker att
begreppen inkludering och exkludering har en tydlig koppling till vardagsarbetet och använder
ofta dessa begrepp, vilket är relativt ovanligt hos yrkeserfarna lärare och speciallärare. Däremot
finns uppfattningen hos flera av de erfarna pedagogerna att det är bättre för enskilda elever att få
stöd i mindre anpassad grupp eller hos speciallärare än att ha den sociala gemenskapen och
tillhörigheten till sin klass. Förhållningssätt och arbetssätt är andra viktiga faktorer som både
studenter och yrkesverksamma tar upp, främst med koppling till sin egen roll och uppdrag. Här
berörs vikten av att vara flexibel, ha kunskap om olika metoder och strategier och att anpassa
undervisningen efter varje elevs behov och förutsättningar. Det är också viktigt att kunna
problematisera och kritiskt granska sitt eget och andras sätt att arbeta, samtidigt som man ska ha
ett nära och bra samarbete med sina kollegor. I undersökningen blir det tydligt att speciallärarna,
som aktivt arbetar med barn, ofta har en mer tydlig och uppskattad roll i skolan. De ses som mer
stöd för pedagogerna i det dagliga arbetet än specialpedagogen med sin handledande och
övergripande funktion. Detta kan i vissa fall försvåra och motverka specialpedagogernas arbete.
Både studenter och yrkesverksamma är överens om att det generellt krävs mer specialpedagogisk
kunskap hos alla pedagoger i skolans verksamhet.
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Slutsatsen av studien är, enligt Mattson, Dage1malm & Pisilä att det krävs en stö1Te samverkan
av teori och praktik när det gäller vad som anses som värdefull kunskap inom det
specialpedagogiska området. Det finns idag en skillnad och en osäkerhet i den kunskap som
anses värdefull i den akademiska världen och den som råder i det dagliga yrkesverksamma
arbetet. Detta unde1minerar allas professioner och motverkar möjligheten till samverkan och
förhindrar en gemensam plattfo1m och mötesplats för diskussioner om specialpedagogisk
verksamhet. Det är viktigt att varva teoretiska diskussioner hos studenter med erfarenheter gjorda
av lärare och specialpedagoger på fältet, likaväl som yrkeserfarna pedagogers diskussioner i
stö1Te utsträckning borde byggas på forskning, teorier och begrepp från den akademiska världen.
Genom detta skapas förutsättningar för att finna handlingsstrategier till det dagliga arbetet och
möjligheten att skapa en skola för alla.

3.3 Specialpedagogik i en skola för alla - Granskning av specialpedagogiska
verksamheter i en svensk kommun
Specialpedagogik i en skola för alla - granskning av specialpedagogiska verksamheter i en
svensk kommun är en undersökning som har genomförts av Marie Westling Allodi (2005) på
uppdrag av Utbildningsnämnden i Mälardalen. Syftet med studien är att beskriva hur
specialpedagogiska insatser bedrivs inom utbildningsverksamheten i en svensk kommun och att
analysera dessa verksamheter och insatser i förhållande till utbildningsmål. Undersökningen
bygger på en analys av styrdokument, arbetsplaner, utvärderingar och kvalitetsredovisningar från
tjugoen skolor i en kommun med specialpedagogiska verksamheter av olika slag och/eller
individintegrerade elever. På dessa skolor har observationer, samtal och intervjuer med rektorer,
specialpedagoger, klasslärare och assistenter skett. Dessutom har intervjuer genomförts med
föräldrar och elever på skolorna samt med samordnare, kurator, psykolog, skolläkare och rektor
på central organisationsnivå. Elever i de olika skolorna har också fått besvara en enkät om
målsättningar, attityder och värderingar i skolan med frågor som berör områden som
lärandemiljö, lärande, delaktighet och självuppfattning.

Resultatet visar att det finns en mängd olika grupper i kommunen som riktar sig mot elever med
funktionshinder eller elever som av andra skäl är i behov av särskilt stöd. Samtidigt har stödet
och resurserna till barn i behov av särskilt stöd blivit allt mer begränsat, vilket ställer krav på
tydliga definitioner och prioriteringar av vilka elever som är i behov av särskilt stöd. De olika
verksamheterna finansieras dessutom på olika sätt och med olika medel vilket skapar skillnad i
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förutsättningar när det gäller att bedriva en fungerande specialpedagogisk verksamhet i en och
samma kommun. Dä1med blir det viktigt att det centrala stödet till specialpedagogiska
verksamheter förstärks och breddas men också att va1je enskild enhet kan fö1foga och hantera
resurser för barn i behov av särskilt stöd efter eget behov och tycke. I och med det stora antalet
inriktningar och enheter med specialpedagogisk kompetens finns ett behov av ett gemensamt
forum där man tillsammans kan reflektera över och definiera vad som är gemensamt i de olika
verksamheterna men också vad som skiljer dem åt. Det framgår också, både av personal,
föräldrar och elever att det blir allt mer nödvändigt med förebyggande insatser i skolan när det
gäller att skapa en bra social miljö i skolan som stöd för, inte bara elever med funktionshinder
utan också för elever som är oroliga, otrygga och med social problematik.

Ett oroande tecken med den växande specialpedagogiska inriktningen är enligt Westling Allodi
att den naturliga mångfalden sorteras bort och bara tillåts i "speciella grupper". Den vanliga
klassen får dä1med allt svårare att hantera och anpassa sig till elevernas olikheter, de olikheter
som alltid finns. Resultatet av enkäten bland eleverna på skolorna styrker på många sätt detta,
här beshivs bl a att i klasser med elever med funktionshinder upplever samtliga elever en bättre
undervisningsmiljö. I intervjuerna med föräldrar framkommer också detta synsätt men också
motsatsen, att föräldrar till elever med funktionshinder försvarar de differentierade grupperna
eftersom de inte anser att barnet får den hjälp det behöver i en vanlig klass.

Slutsatsen av studien är att ett avgörande inslag när det gäller att skapa förutsättningar för en
inkluderande skola är att det förs en konstruktiv dialog mellan politiker, skolpersonal,
handikapporganisationer, föräldrar och elever där alla har inflytande och delaktighet. En viktig
förutsättning för den specialpedagogiska verksamheten är enligt Westling Allodi samarbete och
samverkan mellan det "n01mala" och det "speciella", där kompetenser, etfarenheter och resurser
används i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever i skolans verksamhet.

4 Studiens syfte och frågeställningar
Syftet med min studie är att undersöka och presentera hur specialpedagoger och speciallärare
beskriver specialpedagogisk verksamhet med fokus på möjligheter eller hinder för lärande. Min
avsikt är att redogöra för och diskutera de uppfattningar som specialpedagoger och speciallärare
har om specialpedagogik. Jag kommer särskilt att studera deras uppfattningar om pedagogiska
möjligheter och hinder i arbetet. Med uppfattningar menar jag förhållningssätt, åsikter,
upplevelser, attityder och föreställningar.
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Mina frågeställningar är:
1. Vilka uppfattningar har specialpedagoger och speciallärare om specialpedagogisk
verksamhet?
2. Vilka möjligheter uppfattar specialpedagoger och speciallärare att specialpedagogisk
verksamhet skapar?
3. Vilka hinder uppfattar specialpedagoger och speciallärare att specialpedagogisk
verksamhet medför?

Del 2 Undersökningens metod, upplägg och urval
5 Metoder för insamling och bearbetning av material
När det i forslmingssammanhang talas om begreppet metod, kan uttrycket ha olika innebörd
beroende på vad som avses. Begreppet kan omfatta det mesta inom forslmingsprocessen, från det
rent telmiska och hantverksmässiga till det mer teoretiska. Det som är viktigt för studien är att
forskaren redogör för metodbegreppets samtliga aspekter, som varit relevanta i samband med
arbetet (Hartman, 1990). Syftet med metodbeskrivningen är att göra det möjligt för läsaren att
bedöma resultatens och tollmingarnas rimlighet och generaliserbarhet (Patel & Davidson, 1994).

5 .1 Kvalitativ eller kvantitativ forskning
Ordet forslmingsmetod kan användas i flera olika betydelser. Den kanske mest centrala frågan är
om forslmingen ska utgå från ett kvalitativt eller kvantitativt perspektiv (Bell, 1998). Det som är
avgörande för om man i huvudsak kommer att använda sig av kvantitativt eller kvalitativt
inriktad forslming är hur man har formulerat sitt undersölmingsområde, vilka forslmingsfrågor
som ställs och vilken användning man vill få av den insamlade informationen (Kvale, 1997).
Även om dessa två metoder ofta beskrivs som två helt olika vetenskapliga metoder är det inte
nödvändigtvis så, särskilt inte inom praktisk forslming. En forskning som i huvudsak är
kvantitativt inriktad har ofta kvalitativa inslag likaväl som kvalitativt inriktad forslming ofta
använder sig av kvantitativ info1mation (Patel & Davidson, 1994).

Mitt problemområde har främst en kvalitativ inriktning med kvantitativa inslag. Jag har
inspirerats av den fenomenografiska metoden. Det är en kvalitativ metod som innebär att
forskaren

undersöker hur människor uppfattar

och

beskriver ett

specifikt fenomen.

Fenomenografisk metod kan användas i olika typer av studier och har ofta koppling till
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utbildning, undervisning och lärande (Larsson, 1986). Jag är intresserad av att veta hur
specialpedagoger och speciallärare resonerar kring och beskriver den specialpedagogiska
verksamheten i grundskolan. För detta syfte har jag valt att använda mig av en enkätstudie.
Enkätundersökning kan ofta sägas utgöra basen för kvantitativ forskning. Bell (1998) beskriver
att kvantitativ forskning handlar om att samla in fakta och studera relationen mellan olika
uppsättningar av fakta. Jag kommer att beskriva de olika variationer av svar som finns samt hur
vanligt förekommande de är i mitt empiriska material, vilket innebär att undersökningen också
har kvantitativa inslag. Därför stämmer såväl ett kvalitativt som ett kvantitativt perspektiv
överens med mitt arbete.

5.2 Arbetets ansats och design
Något förenklat kan man säga att ett arbetes ansats handlar om olikheter i forskarens
förhållningssätt till sitt arbete (Patel & Davidson, 1994). Det talas om två olika angreppssätt som
forskaren kan välja mellan, den induktiva och den hypotetisk-deduktiva ansatsen. Den induktive
forskaren följer upptäckandets väg dvs. utgår från datainsamlingen och försöker dra generella
och teoretiska slutsatser ur materialet (Wallen, 1994). Ett induktivt förhållningssätt innebär inte
att forskaren arbetar helt förutsättningslöst. Redan från start finns en viss förståelse inom
området, egna ideer och föreställningar som till viss del kommer att påverka de teorier som
produceras (Patel & Davidsson, 1994). Den hypotetisk-deduktiva ansatsen följer bevisandets
väg och ger teorin en viktigare och mer självständig betydelse. Ur litteratur och teori fo1mas och
prövas ett påstående som ska prövas empiriskt (Wallen, 1994). Mitt förhållningssätt till arbetet
stämmer överens med den induktiva ansatsen eftersom jag först och främst följer upptäckandets
väg. Det har inte varit möjligt att på förhand veta vilken riktning undersökningen ska ta. Jag har
därför inte dragit generella slutsatser eller ställt upp hypoteser, utifrån befintlig litteratur och
forskning. Min avsikt har varit att redogöra för olika synsätt på och upplevelser av
specialpedagogisk verksamhet och jag har valt att inte ta ställning för eller emot de bilder av den
specialpedagogiska verksamheten som presenteras i forskning.

Forskningsmetod kan även innebära arbetets design, hur undersökningen är upplagd. Främst
handlar designen av ett arbete om vilken typ av undersökning forskaren avser att göra. Det finns
flera olika typer av undersökningar. De flesta klassificeras utifrån hur mycket forskaren vet om
ett visst problemområde innan undersökningen startar. Vilken ambition forskaren har med sitt
projekt varierar och beror främst på kunskapsläget inom området (Bell, 1998). Den beskrivande
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eller deskriptiva studien strävar efter att beskriva något fenomen, d.v.s. att forskaren gör en
beskrivning och analys av ett befintligt förhållande. Utmärkande är att forskaren inte försöker
förändra någonting, utan samlar in ett material om hur något förhåller sig. Avsikten är främst att
fördjupa sin förståelse av det man studerar (Johansson & Svedner, 1996). Detta stämmer väl
överens med meningen med mitt arbete. Jag avser inte att i direkt mening försöka förändra eller
utveckla något, även om det givetvis är väldigt positivt om mitt arbete indirekt leder till detta.

5.3 Urval av undersökningsgrupp
Valet av undersölmingsgrupp bygger i stor utsträckning på vilken typ av undersölming forskaren
avser att genomföra. Vanligtvis krävs någon form av urval eftersom undersölmingsgruppen
annars kan bli alldeles för stor och svår att nå (Bryman, 2002). Undersökningen är en studie av
yrkesverksamma specialpedagoger och speciallärare inom förskolan och grundskolan i en
medelstor stad i mellansverige. Mitt urval handlar främst om valet av stad, som i mitt fall är ett
bekvämlighetsurval, då jag i just denna stad har kontakter som kunnat hjälpa mig att nå ut till
den yrkeskategori jag är intresserad av. Urvalet kan också sägas handla om de yrkeskategorier
jag valt att undersöka. I detta avseende har jag gjort ett stratifierat urval och valt att inrikta mig
på

specialpedagoger

och

speciallärare,

två

yrkesgrupper

som

arbetar

i

och

med

specialpedagogisk verksamhet. I övrigt har jag valt att inte begränsa urvalet ytterligare. Jag har
riktat mig till samtliga yrkesverksamma specialpedagoger och speciallärare på samtliga förskolor
och skolor i den utvalda staden, totalt 98 personer.

5 .4 Datainsamlingsmetod
Den vanligaste innebörden i termen metod är hur forskaren går tillväga för att samla in och
analysera ett material. De datainsamlingsmetoder som vanligtvis brukar komma i fråga är
enkäter, intervjuer, observationer, prov och textbaserade undersökningar (Johansson & Svedner,
1996). Skillnaden mellan olika metoder ligger i vilken slags information de kan ge, hur frågorna
formuleras och framför allt i hur informationen samlas in (Andersson, 1994). Jag har valt att
använda mig av en enkätundersölming som datainsamlingsmetod. Forskaren ska på ett tidigt
stadium fråga sig om enkät passar till den målsättning man har och kan ge den typ av
information man behöver (Bell, 1998). Jag anser att enkät, som datainsamlingsmetod, svarar väl
mot mina syften och mina frågeställningar. Främst eftersom en enkät på ett relativt enkelt sätt
kan nå ut till många specialpedagoger och speciallärare på olika skolor och i olika områden. Det
är också ett sätt att se till att samtliga personer får exakt samma frågor, vilket gör det enklare att
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jämföra svaren. Eftersom svaren redan från bö1jan är shiftliga blir de dä1med lättare att
bearbeta.

5.5 Enkätens konstrnktion- utformning och layout
Det är viktigt att konstruera en enkät som kan ge den information man behöver och som inte
medför så många problem vid analysen och tollmingen av svaren (Bryman, 2002). Bell ( 1998)
hävdar att det är ett svå1t och tidskrävande arbete att konstruera en enkät. Det är något jag helt
kan instämma i då jag lagt ner mycket tid både på valet av frågeområden och på f01muleringen
av frågorna. Frågorna i en enkät kan i princip vara av två slag: frågor med mer eller mindre
färdiga svarsalternativ, som den tillfrågade kan välja emellan samt frågor med öppna svar.
Öppna svar innebär att den tillfrågade själv skriftligt ska formulera sitt svar i ett par ord eller ett
par meningar (Bryman, 2002). Jag har valt att i stor utsträclming låta de som besvarar enkäten
skriva fritt eftersom fria svar borde innebära en stöne bredd av svar än om specialpedagogerna
och speciallärarna endast har några få svarsalternativ att välja på. Det är endast i enkätens
inledning, vid de mer personliga frågorna som jag använt mig av svarsalternativ samt i de fall jag
först velat att den som besvarat ska ta ställning till ja- eller nej frågor.

Den förberedande inläsningen och projektplaneringen innebär att forskaren identifierar viktiga
områden som ska undersökas. Genom att gå tillbaka till sin målsättning ska forskaren avgöra
vilka frågor som är viktigast att ställa, för att syftena ska uppnås (Bell, 1998). Med utgångspunkt
från mina syften, frågeställningar samt den litteratur och forskning jag läst, påbö1jades ett urval
av frågeområden, som sedan skulle fo1muleras till konkreta frågor. Enkäten består av två delar,
en del som inledningsvis berör personliga fakta kring de besvarande specialpedagogerna och
speciallärarna, som kön, yrkeserfarenhet och utbildning. Den andra och största delen handlar om
dessa personers definition av "en specialpedagogisk verksamhet", "barn i behov av särskilt stöd"
samt "en skola för alla". Här finns också frågor kring deras egen yrkesroll, kompetens och
kunskap kopplat till uppdraget samt villca möjligheter och hinder för lärande som denna typ av
verksamhet kan medföra.

Det pilottest som jag genomförde med två övergripande specialpedagoger, som sedan inte
medverkade i undersökningen, är en viktig del i utfo1mningen av enkäten. Med utgångspunkt
från deras svar och kommentarer kring frågorna och enkätens utseende, formulerades en fråga
om och två frågor förtydligades.
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5 .6 Enkätadministration
Med enkätadministration avses forskarens tillvägagångssätt när det gäller att skicka ut och samla
in enkäterna, de åtgärder som tas för att minimera bortfallet samt hur det eventuella bortfallet
redovisas (Johansson & Svedner, 1996).

Genom kontakt med två av kommunens IT-ansvariga har jag fått tillgång till mailadresserna till
kommunens samtliga specialpedagoger och speciallärare. Dessutom har jag fått hjälp med att
konstruera en webbenkät. För att presentera undersökningen och upplägget skickade jag ut ett
personligt mail, till varje specialpedagog och speciallärare i kommunen. I mailet informerade jag
om forskningens syfte samt deras viktiga roll i min undersölming. Där betonade jag också att
besvarandet var helt frivilligt och att jag inte skulle ha någon möjlighet att kontrollera vem som
svarat och därför inte skulle skicka någon individuell påminnelse. Jag presenterade ett sista
svarsdatum, lämnade namn och telefonnummer ifall det fanns några frågor samt bifogade en länk
direkt till enkäten. Tanken var sedan att jag efter svarstidens slut, skulle få hjälp av kommunens
IT-ansvariga med att samla in alla enkätsvar från webben.

Dagen efter utskicket fick jag ett fle1tal mail och telefonsamtal från specialpedagoger och
speciallärare som ville besvara enkäten men inte lyckats. Några berättade att länken inte
fungerade, andra kunde inte avsluta webbenkäten efter att ha besvarat den. Jag lovade att
återkomma snarast och tog omgående kontakt med de IT-ansvariga som på olika sätt
kontrollerade uppgifterna men inte kunde hitta något fel i systemet. Jag tog kontakt med
personerna som hört av sig och beklagade situationen och bad dem försöka igen. Därefter
skickade jag iväg ett mail till samtliga personer i mitt urval och förklarade de problem som
uppkommit och bad dem som hade problem att antingen kontakta mig eller själva skriva in
webbadressen för att komma till enkäten. Min förhoppning var att samtliga telmiska problem nu
skulle vara lösta.

Under veckorna som följde fick jag två samtal från personer som fortfarande inte lyckats att
besvara enkäten och med dessa gjorde jag individuella justeringar. Den ena skrev ut enkäten och
besvarade den för hand samt skickade den med brev till mig. Den andra personen besvarade
enkäten på datorn och mailade därefter svaren tillbaka till mig personligen. Jag tog åter kontakt
med en av kommunens IT-ansvarige som undersökte situationen men fortfarande inte hittade
några fel. När de tre veckor, som jag angett som svarstid, hade gått, fick jag hjälp med att ta ut
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svaren från webben. Det fanns 133 träffar, vilket innebär att det vid så många tillfällen gjorts
försök att besvara enkäten. Av dessa 133 försök hade endast 18 personer lämnat fullständiga
enkätsvar. Svarsfrekvensen kändes inte relevant och tillräcklig, med utgångspunkt från det
visade intresset, både genom telefonsamtal och mail till mig personligen samt de många försök
som gjorts att besvara enkäten på webben. Det kändes mer sannolikt att det låga antalet svar
berodde på tekniska svårigheter än personernas intresse och lust att delta i undersökningen.

Jag valde därför att göra ett sista utskick till samtliga urvalspersoner, där jag förklarade allt som
hänt och att de nu kunde få en ny möjlighet att besvara enkäten, med liten risk för telmiska
svårigheter. Denna gång bifogade jag enkäten som fil, bad dem att skriva ut den, fylla i den för
hand, samt därefter skicka den via internpost till en specifik person i kommunen. Det sista
försöket resulterade i att en person svarade, via mail direkt till mig. Ingen valde att svara via
internposten.

Jag har under veckorna som gått gett specialpedagogerna och speciallärarna flera möjligheter
och också försökt hitta alternativa och individuella lösningar för dem som hört av sig. Trots detta
är det bara att konstatera att det endast är ett fåtal av kommunens specialpedagoger och
speciallärare som valt att besvara enkäten. Vad detta kan bero på och vilka konsekvenser det har
fått för mig som forskare och för mitt arbete, kommer jag att beskriva och belysa mer ingående i
metoddiskussionen.

5. 7 Forskningsetik
De viktigaste etiska principerna inom forskning handlar om kravet på information, på samtycke,
på konfidentialitet och på nyttjande. Med detta menas att all forslming ska bygga på respekt för
de människor som deltar och att ingen får föras bakom ljuset beträffande undersölmingens syfte.
Deltagarna ska upplysas om att de från böijan kan avböja helt, men också att de senare kan välja
att avbryta sin medverkan utan följder. Deltagarna ska vara säkra på att deras anonymitet
skyddas (Bryman, 2002).

Jag har informerat deltagarna om mina avsikter med både enkäten och undersölmingen i stort
och har varit noga med att förklara deras uppgift men också deras rättigheter. Eftersom varken
kommun eller skolor anges eller beskrivs särskilt ingående, är risken relativt liten att identiteter
skulle kunna röjas eller samband skulle kunna anas. En ytterligare garanti för att deras identiteter
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ska vara skyddade, är att jag heller inte vet vem eller vilka personer som besvarat enkäten. Detta
hade varit svårare om jag använt mig av intervju i stället för enkät.

5. 8 Validitet och reliabilitet
Verkligheten upplevs och tolkas olika av olika människor. Verkligheten ska inte bara beskrivas
utan också förstås och förklaras. Begreppen validitet och reliabilitet är forskningsmetodiska
begrepp, som är tätt förknippade med varandra, och som är viktiga aspekter av forskningsarbetet
som helhet. Undersökningens validitet, innebär enkelt uttryckt, att man som forskare verkligen
har mätt rätt sak.

Det handlar om att forskningsmaterialet ska vara relevant för

problemställningen, både när det gäller avgränsning och djup. Med andra ord avser uttrycket hur
tillförlitlig forskningen är. Reliabiliteten handlar om forskningens trovärdighet och har sin
utgångspunkt i vikten av att forskaren använder sig av pålitliga data. Texter, siffror eller tabeller
ska vara tydliga, precisa och tillförlitliga. Arbetets tillförlitlighet har givetvis en stark koppling
till hur trovärdigt arbetet framställs (Hartman, 1990).

Mitt arbetes validitet handlar om huruvida jag lyckats besvara min frågeställning och uppnå mina
syften. Här har handledning, gruppträffar och seminarier haft en viktig funktion där andra
personer granskat arbetets olika områden, vid olika tillfällen under ett längre tidsperspektiv. Den
granskning som avser resultatet och dess kategoriseringar är den viktigaste, sett ur ett
validitetsperspektiv. Dessutom gjorde jag i ett tidigt skede en pilotstudie där två
specialpedagoger fick besvara enkäten och kommentera frågorna, strukturen och innehållet. Med
utgångspunkt från deras svar och kommentarer justerades enkäten så att det som avsetts att
mätas, kunde mätas. Jag anser att detta ytterligare stärkte enkätens och också arbetets validitet.

Ett arbetes reliabilitet innebär att en annan forskare ska kunna upprepa samma undersölming på
samma grunder. Det vore givetvis intressant att prova enkäten på samma personer igen, för att se
om svaren skulle bli det samma, men i mitt fall handlar det om att jag medvetet valt att inte veta
vilka personer som besvarat den. Därför har jag ingen möjlighet att testa mitt arbetes reliabilitet
på det viset. Jag anser ändå att resultat inte är mindre sannolikt för att undersölmingen inte kan
upprepas med exakt samma urval. Resultatet speglar visserligen de förutsättningar som rådde vid
just detta specifika undersölmingstillfälle, men det finns inget som tyder på att resultatet dänned
inte är trovärdigt.
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5.9 Val av analys
Information som samlats in genom enkäter eller någon annan metod, kommer inte att betyda
något fö1Tän de analyserats och bedömts på något sätt. Både när man som forskare genomför en
mindre eller mer omfattande undersölming är det viktigt att ha god förståelse och kännedom om
materialet och de olika analysformer som finns, för att kunna göra en bra analys och presentera
resultatet på ett överskådligt sätt (Patel & Davidson, 1994). Jag har valt att använda mig av
kvalitativ analys som syftar till att beskriva en variation i uppfattningar kring ett specifikt
fenomen. Med uppfattningar menar jag förhållningssätt, åsikter, upplevelser, attityder och
föreställningar. Det väsentliga blir att beskriva vilka olika uppfattningar som finns inom
området, inte hur många som är av den uppfattningen. Avsikten med denna form av
databearbetning är att finna kvalitativt skilda kategorier som kan beskriva de olika
uppfattningarna (Larsson, 1986).

När det gäller presentationen av resultatet har jag valt mellan två statistiska metoder, beskrivande
och analyserande statistik. Beskrivande eller som den också kallas, deskriptiv statistik, ger en
slags bild av den grnpp man studerat i f01m text men också med stöd av diagram, figurer, kurvor,
procent och medelvärde. Analytisk statistik har ett helt annat syfte. Även om deskriptiva metoder
kan ingå är det huvudsakliga syftet att dra slutsatser av den insamlade informationen utifrån en
teori eller modell eller utifrån ett visst kunskapsområde (Bryman, 2002). Jag har valt att använda
mig av en deskriptiv statistikform vid analysen. Med detta menar jag att jag till stor del kommer
att presentera resultaten i en beskrivande fo1m, även om jag för överskådlighetens skull också
kommer att använda mig av tabeller.

Del 3 Studiens resultat och slutsatser
6 Resultat och sammanställning
En studies resultat kan bestå av text, tabeller och/eller figurer i en fördelning som främst beror på
vilken typ av undersölming som gjorts. Det sätt resultatet presenteras på är viktigt. Tabeller och
figurer som används ska främst illustrera och fördjupa texten. Resultatet kan, för enkelhetens
skull, presenteras med utgångspunkt från arbetets syften eller problemformulering. På detta sätt
kan läsaren relativt enkelt följa arbetets väg från syfte till resultat och kontrollera att forskaren
uppnått dessa syften genom resultatet av undersölmingen (Bell, 1998).
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Resultatredovisningen utgår från mina tre frågeställningar som har omformulerats till tre olika
rubriker. Frågeställning ett ingår i rubriken "Specialpedagogisk verksamhet i teori och praktik".
Rubrik två heter "Specialpedagogisk verksamhet - möjlighet till lärande" och rymmer
frågeställning två. Den sista frågeställningen besvaras under rubriken "Specialpedagogisk
verksamhet - hinder för lärande". Inledningsvis kommer även resultat att presenteras under
rubrikerna "Specialpedagogers och speciallärares bakgrund" och "Specialpedagogers och
speciallärares kunskap". Dessa har ingen direkt anknytning, vare sig till områden eller forskning
men frågorna och svaren representerar den kunskap, utbildning och erfarenhet som de
besvarande personerna besitter.
Upplägget är ungefär detsamma genom hela resultatredovisningen. Eftersom frågorna och
dätmed också resultatet under de olika rubrikerna har både kvalitativ och kvantitativ karaktär,
kommer ingen direkt uppdelning att ske. Frågornas resultat, oberoende av karaktär, kommer att
presenteras under den rubrik frågan tillhör. Till samtliga frågor finns en tabell, som anger antal
besvarande personer. De kvantitativa resultaten anger endast antal svar på frågan, medan de
kvalitativa resultaten har kategoriserats, analyserats och presenteras som antal svar på varje
kategori av en fråga. En beskrivning eller ett citat från samtliga kategorier på va1je fråga, skulle
uppta stor plats, varför jag har försökt att tydliggöra kategorin genom dess namn. Det är endast i
de fall som kategorin "övrigt" förekommer som ett förtydligande görs. Varje område avslutas
med en sammanställning där variationen när det gäller info1manternas uppfattning diskuteras och
där enstaka citat får tydliggöra inf01manternas svar och beskrivningar.
Av de 98 enkäter som lämnats ut, har nitton stycken besvarats. Det innebär att det externa
bortfallet, antalet personer som överhuvudtaget inte besvarade enkäten är 79. Svarsfrekvensen
blir dätmed ca 19 %. Ur forskningssynpunkt är det högst relevant att ställa sig frågan om studien
med denna svarsfrekvens överhuvudtaget är genomförbar. Med utgångspunkt från mitt syfte,
mina frågeställningar och mitt val av upplägg och metod anser jag att studien fortfarande är
möjlig att genomföra. Även om resultatet inte kan sägas vara representativt för samtliga
specialpedagoger och speciallärare i kommunen ger det ändå en bild av hur de personer som
besvarat enkäten uppfattar den specialpedagogiska verksamheten och vilka möjligheter och
hinder de kopplar samman med denna verksamhet. Jag anser att jag, trots det låga svarsantalet,
har fått tillräckligt underlag för att presentera det resultat jag fått och diskutera dessa i relation
till tidigare presenterad forslming. Det interna bortfallet, dvs. antalet personer som inte besvarat
varje specifik fråga, är O %. Jag har dätför valt att inte presentera det interna bortfallet fråga för
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fråga. Det totala antalet svar eller svarskategorier, i va1je tabell, är i samtliga fall nitton, vilket
inte heller kommer att redovisas vid tabellpresentationen.

6.1 Specialpedagogers och speciallärares bakgrnnd
Här presenteras resultat från frågor som handlar om specialpedagogernas och speciallärarnas
genus, yrkeserfarenhet och utbildning.
1. Ange (genom att ringa in rätt alternativ) om du är man eller kvinna?
Svarskategorier
Man
Kvinna

Antal svar

1
18

Figur 1.1 Specialpedagogernas och speciallärarnas genus

2. Yrkeserfarenhet, (i år) inom specialpedagogisk verksamhet.
Svarskategorier
0-5 år
6-10 år
11-20 år
+20 år

Antal svar
6
2
6
5

Figur 1.2 Specialpedagogernas och speciallärarnas yrkeserfarenhet inom specialpedagogisk verksamhet

3. Utbildning med relevans till ditt specialpedagogiska uppdrag
Svarskategorier
Specialpedagogutbildning
Speciallärarutbildning
Enstaka kurser i specialpedagogik
Annat

Antal svar
9
4
4
8

Figur 1.3 Specialpedagogernas och speciallärarnas utbildningsnivå

Sex stycken av de personer som besvarat frågan, uppger fler än ett svarsalternativ. Fyra personer
med specialpedagogutbildning anger att de också har annan utbildning. En av dessa uppger sig
ha både speciallärarutbildning samt annan utbildning, förutom specialpedagogexamen. De andra
tre anger att de förutom specialpedagogutbildningen också har läst enstaka kurser eller gått
någon distansutbildning. Två personer med speciallärarutbildning uppger också att de läst någon
annan utbildning med koppling till det specialpedagogiska området.
4. Om du svarat "Annat" på fråga 3, var vänlig att specificera din utbildning.
Svarskategorier
Magisterexamen inom området specialpedagogik
Diverse specialpedagogiska kurser 10-20 poäng
Längre specialpedagogiska distansutbildningar
Tidigare lärarexamen

Antal svar
3
3
1
1

Figur 1.4 Annan specialpedagogisk utbildning för specialpedagogerna och speciallärarna
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5. Vad är ditt specialpedagogiska uppdrag:
Svars kategorier
Övergripande specialpedagog
Specialpedagog
Speciallärare
Annat

Antal svar
3
7
8
7

Figur 1.5 Specialpedagogernas och speciallärarnas uppdrag

Sex stycken av de personer som besvarat frågan, uppger fler än ett svarsalternativ. Fyra
specialpedagoger och speciallärare anger att de också har ett annat specialpedagogiskt uppdrag.
En person har valt samtliga svarsalternativ för att beskriva uppdraget.

6. Om du svarade "Annat" på fråga 5. Ange vilket uppdrag du har?
Svarskategorier
Klasslärare/fritidspedagog
Fortbildningsansvarig
Talpedagog eller teckenspråkshandledare

Antal svar
2
2
3

Figur 1.6 Annat specialpedagogiskt uppdrag för specialpedagogerna och speciallärarna

7. Vad innebär ditt specialpedagogiska uppdrag?
Svarskateeorier
Enskild undervisning av elever i behov av särskilt
stöd
Undervisning i grupp med elever i behov av
särskilt stöd
Kombinerad undervisningstjänst och handledande
befattning
Handledande, kartläggande, dokumenterande
utvecklingsarbete

Antal svar
2

8
5

4

Figur 1.7 Innebörden av specialpedagogernas och speciallärarnas uppdrag

Sammanställning av specialpedagogernas och speciallärarnas bakgrund
Bland de nitton info1manterna finns en man och arton kvinnor. Specialpedagogerna och
speciallärarna har mellan h·e och trettiosju års yrkese1farenhet inom specialpedagogisk
verksamhet. Med tanke på det stora antalet inf01manter som uppgett att de har minst elva och
upp till trettiosju års yrkese1farenhet finns det en möjlighet att de trots frågans fo1mulering,
istället har besvarat hur länge de arbetat inom någon fo1m av skolverksarnhet. Här handlar det
troligen

främst

om

hur

specialpedagogerna

och

specialläraina

tolkar

begreppet

specialpedagogisk verksamhet. Det är därför svårt att avgöra svarets relevans men jag utgår ifrån
att inte samtliga informanter tolkat frågan annorlunda än den är ställd och förmodar att resultatet
ändå ger en bild av den faktiska situationen.
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När det gäller utbildningsbakgrund har specialpedagogerna och speciallärarna olika studienivå.
De har antingen läst specialpedagogutbildning, gått speciallärarutbildning, studerat enstaka
kurser i specialpedagogik eller gått någon annan utbildning. De infmmanter som angett enstaka
kurser har läst specialpedagogiska kurser på minst 10 och högst 20 poäng, på hel- eller halvfart.
Bland dessa kan nämnas kurser i teckenspråk, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, handledning och
konflikthantering. De som uppger att de läst någon annan utbildning har i stor utsträckning valt
att uppge fler än ett svarsalternativ. Här nämns tidigare grundutbildning, t ex studier till låg- eller
mellanstadielärare, specialpedagog- eller speciallärarexamen och därefter en komplettering av
olika kurser och/eller utbildningar. Som exempel kan nämnas teckenspråksutbildning, olika
specialpedagogiska magisterprogram samt utbildning i läspedagogik. De angivna kurserna och
utbildningarna har på olika sätt koppling till det specialpedagogiska kunskapsområdet och har en
tydlig relevans för den specialpedagogiska verksamheten. En person har valt att uppge samtliga
utbildningskategorier som svar. Frågan är om den personen tolkat frågan annorlunda än jag tänkt
eller om personen ifråga har utbildningar som stämmer överens med alla svarskategorierna.

På frågan om vilket specialpedagogiskt uppdrag informanterna har svarar infmmanterna
varierande. Dels finns de som har ett specialläraruppdrag, de som arbetar som specialpedagoger
samt de som anger att de har något annat uppdrag. Bland specialpedagoger och speciallärare med
annat uppdrag finns de som jobbar som talpedagog eller teckenspråksansvarig, de som uppgett
att de på olika sätt är fortbildningsansvariga samt de som tjänstgör som klasslärare eller
fritidspedagoger i en mindre resursgrupp. Det finns också infmmanter som har tjänst som
övergripande specialpedagoger.

Innebörden av deras specialpedagogiska uppdrag ser olika ut. Här finns specialpedagoger och
speciallärare som arbetar med ren undervisning av elever i behov av särskilt stöd, i mindre
grupper eller enskilt. Likaså finns de som har undervisningstjänst kombinerat med ett
handledande ansvar. Tjänster som i större utsträclming omfattar handledning, kartläggning och
utvecklingsarbete

uppges

också.

De

informanterna arbetar främst

som övergripande

specialpedagoger.

6.2 Specialpedagogers och speciallärares kunskap
Med utgångspunkt från det specialpedagogerna och speciallärarna svarat när det gäller
utbildning, uppdrag och arbetsuppgifter är det intressant att se om de anser att den utbildning,
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kunskap och erfarenhet de har, är tillräcklig för att arbeta inom specialpedagogisk verksamhet.
Främst innebär frågorna att ta ställning till ja eller nej, men oavsett svaret ska även valet
motiveras. Dessutom är det intressant att veta om den eventuella fortbildning de skaffat sig inom
området är anordnad av skolorna de arbetar på eller om de själva tagit initiativ till att skaffa sig
den.

8. Anser du att din kompetens är tillräcklig för ditt uppdrag?

I~:ankategode,

Antal

,v~I I

NeJ
Figur 1.8 Specialpedagogernas och speciallärarnas kompetens för uppdraget

9. Motivera ditt svar på fråga 8.
Svarskatee:orier vid ja-svar
Uppdraget utgår från min kompetens
Jag har god utbildning och lång erfarenhet
Allt fungerar bra
Jag fortbildar mig regelbundet
Jag har en god grund men är i behov av ny
kunskap

Antal svar
2

5
2
2
4

Figur 1.9 Specialpedagogernas och speciallärarnas kompetens - tillräcklig för uppdraget.

Svarskatee:orier vid nej-svar
Utbildningen var otillräcklig och alldeles för
teoretisk
Jag behöver mer specialiserad kunskap för
uoodraget

Antal svar
2
2

Figur 2.0 Specialpedagogernas och speciallärarnas kompetens - inte tillräcklig för uppdraget

10. Vilken specialpedagogisk fortbildning har DU skaffat dig under din yrkesverksamma
tid?
Svarskatee:orier
Speciallärarutbildning
Utbildning inom området Läs- och skriv/Dyslexi
Kurser om neuropsykiatriska funktionshinder
Kurser om funktionshinder/teckenspråk
Enstaka kurser/föreläsningar
Utbildningsdagar kring handledning, tester och
utredning

Antal svar
3

6
3
3

2
2

Figur 2.1 Egen initierad fortbildning inom området specialpedagogik
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11. Vilken typ av specialpedagogisk fortbildning har din ARBETSGIVARE erbjudit dig
under din yrkesverksamma tid?
Svarskate2orier

Antal svar

Ingen fortbildning alls
Ersättning för litteratur vid egen vald fo1tbildning
Testutbildningar/kurser/föreläsningar
All fo1tbildning jag önskat

4
3
9
3

Figur 2.2 Av arbetsgivarens anordnad fortbildning inom området specialpedagogik.

Sammanställning av specialpedagogernas och speciallärarnas kompetens

Specialpedagogerna och speciallärarna anser generellt att deras kompetens är tillräcklig för deras
uppdrag. De anger att de genom sin utbildning och erfarenhet har en god grund att stå på och
därmed kan hantera och uppfylla uppdraget. En annan ståndpunkt är att uppdraget har skapats
med utgångspunkt från info1manternas personliga förutsättningar, kompetens och behov.
Inf01manterna ser trots det ett framtida och regelbundet behov av individuell fortbildning och
kompetensutveckling, eftersom de uppger att de aldrig kommer att bli fullärda inom området. De
som uppgav att de inte tyckte att deras kompetens var tillräcklig angav som främsta skäl att
grundutbildningen varit otillräcklig. Det finns, enligt dem, ingen tydlig koppling mellan
utbildningens teoretiska inriktning och det praktiska dagliga arbetet de genomför på sina enheter.
Dessutom efte1frågar dessa personer mer specialiserad kunskap inom det specialpedagogiska
området, vilket de menar är en förutsättning för att klara av sitt uppdrag.
På frågan om vill(en typ av fortbildning specialpedagogerna och speciallärarna har skaffat sig
under sin yrkesverksamma tid har alla uppgett att de gått någon form av kurs/utbildning och
samtliga svar har tydlig koppling till det specialpedagogiska uppdraget. Här anges f01tbildning
inom onrråden som: läs- och skriv/dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder, rörelsehinder och
teckenspråk. Utbildningsdagar med fokus på handledning, tester och utredningar nämns. Det
finns personer som läst hela specialpedagogutbildningar på distans och de som gått enstaka
kurser och/eller föreläsningar inom det specialpedagogiska området.
Svaren skiljer sig åt när det gäller den fortbildning som arbetsgivaren anordnat för
specialpedagogerna och speciallärarna. Här finns infmmanter som anger att de inte fått någon
fortbildning alls och de som fått all fortbildning som de önskat sig av sin arbetsgivare. Det finns
de som fått gå enstaka kurser och/eller föreläsningar inom det specialpedagogiska området,
främst med fokus på läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt olika testutbildningar men också de
som istället fått ersättning för litteratur på fortbildningar de själva önskat och valt.
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Specialpedagogerna och speciallärarna anger att fortbildningsmöjligheterna i stor utsträckning
beror på vilket specialpedagogiskt uppdrag individen har men också vilket behov och intresse
som finns.

6.3 Specialpedagogisk verksamhet i teori och praktik
Frågorna inom detta område handlar om specialpedagogers och speciallärares syn på och
inställning till den specialpedagogiska verksamheten, hur de tolkar och beskriver begrepp och
utt1yck med koppling till specialpedagogik samt kopplingen mellan deras roll och uppdrag och
"en skola för alla".
12. Vad innebär "specialpedagogisk verksamhet" för dig?
Svarskateeorier

Antal svar
5

Förhållningssätt och inställning till behov och
olikheter
Olika stödjande arbetssätt, strategier, metoder,
material och hjälpmedel
Utredning, kartläggning, handledning och
rådgivning

11

3

...

Figur 2.3 Specialpedagogernas och speciallärarnas tolkning av begreppet specialpedagogisk verksamhet.

13. Vad innebär begreppet "barn i behov av särskilt stöd", för dig?
Antal svar

Svarskategorier
Barn med funktionshinder

2

Barn med svårigheter

2

Barn som inte klarar "no1mal undervisning"

4

Barn som behöver mer av något

7

Alla barn vid något tillfälle

4

Figur 2.4 Specialpedagogernas och speciallärarnas tolkning av begreppet barn i behov av särskilt stöd.

14. Massmedia skriver ofta om samhällets och skolans ansvar i att se till att den svenska
skolan är "en skola för alla". På vilket sätt upplever du att den specialpedagogiska
verksamheten, i stort och ditt uppdrag i synnerhet, medverkar till detta?
Antal svar

Svarskateeorier

7

Den skapar goda förutsättningar för alla elever att
lyckas, nå målen
Genom att prova olika arbetssätt och miljöer
utifrån olika elevers behov
Genom möjligheten att påverka och förändra
lärares synsätt på behov och olikheter
Genom att anpassa och förändra skolans
verksamhet efter elevernas behov

4
4
4

Figur 2.5 Vikten av specialpedagogisk verksamhet kopplat till en skola för alla.
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15. Vad anser du att det krävs, när det gäller den specialpedagogiska verksamheten, för att
den svenska skolan både i praktik och teori ska vara "en skola för alla"?
Svarska tegorier

Antal svar

Tid och ekonomiska resurser

5

Mer kunskap, utbildning och kompetens

7

En förändring av skolans verksamhet och

7

personalens synsätt
Figur 2.6 Kraven på den specialpedagogiska verksamheten kopplat till "en skola för alla".

16. Hur skulle detta i sin tur påverka ditt uppdrag?
Svarskategorier

Antal svar

Större möjlighet att tillgodose behov och skapa

6

positiva upplevelser
Bättre kvalitet, flexibilitet och måluppfyllelse

6

Mer handledning och skolutveckling

5

Ingen förändring mot idag

2

Figur 2.7 Det specialpedagogiska uppdraget kopplat till "en skola för alla".

Sammanställning av specialpedagogisk verksamhet i praktik och teori
När det gäller informantemas tolkningar av begreppet specialpedagogisk verksamhet finns det
olika föreställningar. En uppfattning är att verksamheten styrs av olika stödjande arbetssätt,
strategier,

metoder,

material

och

hjälpmedel.

Det

handlar

oftast

om

traditionell

specialundervisning där specialpedagogen eller specialläraren aktivt arbetar med elever enskilt
eller i mindre grupp. En annan åsikt bland specialpedagoger och speciallärare är att det handlar
om ett övergripande förhållningssätt och synsätt på skolans verksamhet kopplat till elevers behov
och olikheter. De beskriver ett "specialpedagogiskt tänk" som de antingen redan har
implementerat eller vill föra in i skolans verksamhet och bland skolans personal. En info1mant
utt1ycker att:
"Det innebär ett förhållningssätt som gör att så mycket som möjligt löses inom
klassrummet. Att hela tiden tänka utifrån individ grupp och organisation. Min uppgift kan
vara att med lite andra glasögon upptäcka och ge läraren nya infallsvinklar. På detta sätt
göra att läraren känner sig mer trygg i sitt uppdrag och känner att hon klarar utmaningar
och tycker det är spännande."
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Den sista kategorin beskriver mer en verksamhet som bygger på dels kartläggning och utredning
av elevers behov men också på handledning och rådgivning till personal kring elevernas behov
och svårigheter. Dessa svar kan härledas till personer med övergripande specialpedagogtjänster.

På frågan om vad begreppet "barn i behov av särskilt stöd" betyder svarar specialpedagoger och
speciallärare varierande. En åsikt är att det handlar om barn som behöver mer av något. Det kan
gälla stöd i lärandesituationen men också socialt. Detta beslaivs på följande sätt av en av
informanterna:
"För mig handlar det om barn som på något sätt under en viss period behöver särskild
omtanke vid planering av undervisningen eller skoldagen genom tillgång till hjälpmedel,
individuell planering eller genom att ibland få sitta i en annan miljö under en del av
dagen."
Att begreppet egentligen gäller för alla barn vid något tillfälle är en annan uppfattning. Elever
som oavsett anledning inte klarar av den normala undervisningen och av detta skäl behöver stöd
anges också. Betoningen av att det handlar om barn med något funktionshinder, fysiskt,
inlärningsmässigt eller inom det neuropsykiatriska området är ytterligare en aspekt. Dessutom
finns informanter som uppger att det innebär barn med svårigheter av något slag, där social
problematik är vanligast.

Specialpedagogerna och speciallärarna uppger att deras uppdrag när det gäller "en skola för alla"
innebär att skapa goda förutsättningar och ge alla elever möjlighet att lyckas och nå målen. Att
deras roll innebär att prova olika arbetssätt och hitta olika miljöer utifrån vaije elevs behov är
något som också beskrivs av info1manterna. Likaså finns de som menar att det handlar om
möjligheten att påverka och förändra lärares synsätt på behov och olikheter. Det finns också
uppfattningar om att uppdraget främst ligger i att anpassa och förändra skolans verksamhet efter
de olika behov som finns. För en informant innebär det att:
"Man fo1tsätter att förbättra möjligheterna för alla elever att kunna gå på sin hemskola.
Men det måste också till krafttag med att förändra synen på skolan verksamhet. Det måste
få finnas olika verksamheter på skolan och att allt är normalt, så att vmje elev får plats i

någon verksamhet där den kan växa."
När det gäller vad som krävs av den specialpedagogiska verksamheten, för att den svenska
skolan ska vara "en skola för alla" finns en ganska enhetlig syn. Specialpedagogerna och
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speciallärarna menar att det framför allt handlar om att förändra skolans verksamhet och
personalens synsätt för att detta överhuvudtaget ska bli möjligt. För detta syfte krävs mer
kunskap, utbildning och kompetens hos personalen. Följande citat från en infmmant speglar
detta:
"En skola för alla, efter var och ens fö1måga kräver att alla har det specialpedagogiska
synsättet. Vi måste alla vilja och se nyttan av varandras olikheter och dessutom fundera
över, tillsammans med barnen vad annorlunda/lika är. Det handlar om att jobba med
värdegrunden tillsammans."
Behovet av tid och ekonomiska resurser anges också som viktiga faktorer för att kunna
förverkliga en skola för alla.

Den sista frågan är en följdfråga och handlar om vad det skulle innebära för info1manternas
uppdrag om den svenska skolan både i praktik och teori skulle kunnas sägas vara "en skola för
alla". Här finns det varierande åsikter. En föreställning är att det inte skulle innebära någon
skillnad alls, jämfö1t med deras uppdrag i dag. Att arbetssituationen i stö1Te utsträckning skulle
riktas mot handledning och skolutveckling är en annan upplevelse. Specialpedagogerna och
speciallärarna uppger att uppdraget i sig skulle medföra en ökad möjlighet att kunna tillgodose
elevernas individuella behov samt skapa dagliga positiva upplevelser för eleverna. De beskriver
också ett uppdrag förenat med bättre kvalitet, flexibilitet och måluppfyllelse, både på individuell
och organisatorisk nivå. En info1mant uttrycker sig så här:
"Oj, vad många positiva människor vi skulle träffa då och vinsterna (i f01m av tiygga
människor) skulle bli en01ma för hela samhället! Vi är ju en del av samhället, men ändå
följer vi inte alls utvecklingen, utan tror att vi ska kunna möta elever som vi har gjort under
hela 1900-talet och blir då förvånade att vi inte lyckas "no1malisera" dem, så att alla snällt
når målen i svenska, matte och engelska."

6.4 Specialpedagogisk verksamhet - möjlighet eller hinder för lärande?
Under detta område presenteras frågor som handlar om vilka möjligheter och hinder
specialpedagogerna och speciallärarna kopplar samman med specialpedagogisk verksamhet.
Vilka fördelar och nackdelar denna verksamhet har för barn i behov av särskilt stöd samt på
vilket sätt deras uppdrag kan påverka/förändra möjligheterna och svårigheterna för dessa barn.
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17. Vilka möjligheter kopplar du samman med specialpedagogisk verksamhet?
Svarskate11:orier
Allt, det finns bara möjligheter med detta
Individanpassat och flexibelt lärande
Arbetssätt som erbjuder lugnare arbetstakt,
anpassat material, hjälpmedel
Möjligheter och förutsättningar att stärka eleven
socialt och kunskapsmässigt

Antal svar
3
6
3
7

Figur 2.8 Möjligheter med specialpedagogisk verksamhet

18. Vilka hinder kopplar du samman med specialpedagogisk verksamhet?
Svarskate11:orier
Brist på resurser (ekonomi, lokaler, personal)
Brist på tid, personalens kompetens/kunskap,
möjlighet till samarbete/samsyn
Eleverna mister sin grundtillhörighet,
det sociala samspelet och blir "särskilda".
Ser inga hinder alls

Antal svar
9
9
3

1

Figur 2.9 Hinder med specialpedagogisk verksamhet

Tre personer uppger svar som 1yms både inom kategorin brist på resurser (ekonomi, lokaler,
personal) samt kategorin brist på tid, personalens kompetens och kunskap, möjlighet till
samarbete och samsyn.
19. Vilka fördelar kan den specialpedagogiska verksamheten ha för barn

behov av

särskilt stöd?
Svarskategorier
Möjlighet till individuellt stöd, anpassade
läromedel och hjälpmedel
Tid, arbetsro och möjlighet att utvecklas och
lyckas i sin egen takt
Ökat självförh·oende och självkänsla
Möjlighet till extra stöd av vuxna med stor
kunskap och kompetens
Övrigt

Antal svar
4

6
3
3
3

Figur 3. Fördelar med den specialpedagogiska verksamheten för "barn i behov av särskilt stöd".

Under kategorin övrigt 1yms tre svar som inte gick att placera under någon av ovanstående
kategorier. En person beskriver det som att livet blir lättare för eleverna och att detta leder till att
elevernas kunskaper ökar. En annan förtydligar att den specialpedagogiska verksamheten främst
har fördelar om den 1yms inom ramen för klassundervisningen. Den sista personen anger att det
egentligen bara finns fördelar med denna typ av verksamhet under förutsättning att den utgår
från va1je individs unika behov och avser att skapa samma förutsättningar för lärande för alla
elever.
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20. Vilka nackdelar kan den specialpedagogiska verksamheten ha för barn i behov av
särskilt stöd?
Svars kategorier
Barnet särskiljs, blir utpekat och ses och upplever
sig som annorlunda
Barnet mister samhörigheten till sin klass och det
sociala samspelet
Med rätt organisation och kompetens finns inga
nackdelar
Det finns inga nackdelar alls

Antal svar
9

3
3

4

Figur 3.1 Nackdelar med den specialpedagogiska verksamheten för "barn i behov av särskilt stöd".

21. På vilket sätt kan ditt uppdrag påverka/förändra möjligheterna och svårigheterna för

barn i behov av särskilt stöd?
Svarskategorier
Skapa ökat självförtroende, ökad kunskap, god
självkänsla, lust att lära
Genom att erbjuda annan miljö, annat arbetssätt,
mer tid, anpassat material/hjälpmedel
Genom att öka medvetenheten, kunskapen,
kompetensen och samsynen hos personalen
Skapa individuella lösningar, förutsättningar och
möjligheter att lyckas

Antal svar
4

5
4

6

Figur 3.2 Specialpedagogernas och speciallärarnas uppdrag kopplat till deras möjligheter att påverka
situationen för "barn i behov av särskilt stöd".

Sammanställning av specialpedagogisk verksamhet - möjlighet eller hinder för lärande?
När det gäller vilka möjligheter specialpedagogerna och speciallärarna kopplar samman med den
specialpedagogiska verksamheten finns det olika uppfattningar och synsätt. Dels finns det
info1manter som beskriver att det enbart finns möjligheter med ett sådant arbetssätt men inte
specificerar exakt vad de möjligheterna innebär. Det finns de som anser att arbetssättet främst
stärker eleven kunskapsmässigt och socialt. En annan uppfattning är att verksamheten skapar
möjligheter och förutsättningar för eleven när det gäller individanpassat och flexibelt lärande. Att
arbetssättet erbjuder lugnare arbetstakt, anpassat material och hjälpmedel är ytterligare en
möjlighet som specialpedagogerna och speciallärarna beskriver. En infmmant förklarar detta
som att:
"Det kan handla om allt från anpassat material till en egen vrå i klassrummet, tid hos
specialpedagog, stöd i liten grupp eller möjlighet till assistent."
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Avseende de hinder som denna typ av verksamhet kan medföra har info1manterna också svarat
varierande. Brist på resurser i form av ekonomi, lokaler och personal nämns som en viktig
aspekt. Brister avseende tid, kunskap och kompetens hos personal, samt möjlighet till samarbete
och samsyn är andra faktorer som beskrivs. Det uttrycks på följande sätt av en av informanterna:
"Det finns ofta för lite tid att samtala med varandra och då blir det inte alltid genomtänkt
utan mer en snabb akutlösning. Fler saker skulle också gå att genomföra om vi inte var så
kort om vuxna. Kunskap om hur vi ska gå till väga finns men vi har inte "muskler" att
genomföra det."

Att eleverna i och med detta arbetssätt mister grnndtillhörigheten i klassen, mister det sociala
samspelet och lätt blir sedda som och upplever sig som "särskilda" är en annan åsikt.
Uppfattningen att det egentligen inte finns några hinder alls med en specialpedagogisk
verksamhet finns också.

På frågan om vilka fördelar den specialpedagogiska verksamheten kan ha för "barn i behov av
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särskilt stöd" finns en spridning när det gäller specialpedagogernas och speciallärarnas
uppfattningar. Här anges faktorer som tid, arbetsro och möjlighet att utvecklas och lyckas i sin
egen takt. Möjligheten till individuellt stöd, anpassade läromedel och hjälpmedel nämns också
som viktiga aspekter. Likaså anges ökat självfö1troende och självkänsla av infmmanterna.
Möjligheten till extra stöd av vuxna med stor kunskap och kompetens inom området beskrivs
som en stor fördel. Följande citat från en info1mant speglar denna åsikt:
"Den specialpedagogiska kunskapen ska finnas med hos ALL personal, för att få en
anställning, tycker jag. För som sagt, de "normala" klarar sig alltid, det är för alla de andra
vi måste ha kompetens."

En annan åsikt är att verksamheten gör livet lättare för eleverna och ökar deras möjlighet att nå
kunskap. Ytterligare en föreställning är att den specialpedagogiska verksamheten enbart har
fördelar, under forntsättning att den sker inom ramen för klassundervisning. Likaså finns
uppfattningen att denna typ av verksamhet egentligen bara har fördelar, forntsatt att den utgår
från va1je elevers behov och har för avsikt att skapa samma förutsättningar för lärande för alla
elever.

När motsvarande fråga ställs med fokus på nackdelarna för barn i behov av särskilt stöd är
svaren mer samstämmiga. Specialpedagogerna och speciallärarna anser att den största nackdelen
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är när/om barnet särskiljs, blir utpekat och dä1med ses på och upplever sig själv som annorlunda.
En av informanterna beskriver det på följande sätt:
"Nackdelarna uppkommer när den specialpedagogiska verksamheten bara blir segregation
från de andra. När du flyttar på ett barn ska du ha tänkt ut hur det ska komma tillbaka."

Svårigheten i att barnet mister samhörigheten till sin klass och därmed också missar möjlighet
till socialt samspel är en annan aspekt. Att det inte finns några nackdelar alls med den
specialpedagogiska verksamheten är ytterligare en uppfattning. Det finns också åsikter om att
nackdelarna kan undamöjas helt och fullt genom rätt organisation och kompetens.

Avslutningsvis skulle specialpedagogerna och speciallärarna svara på hur deras uppdrag kan
påverka/förändra möjligheterna och svårigheterna för barn i behov av särskilt stöd. Liksom på de
flesta andra frågor finns en bredd och en variation när det gäller info1manternas förhållningssätt
och attityd. En upplevelse är att de genom att skapa individuella lösningar också skapar
förutsättningar och möjligheter för eleverna att lyckas. En annan miljö, ett annat arbetssätt, mer
tid, anpassat material och hjälpmedel beskrivs som avgörande faktorer. Att uppdraget leder till
ökat självförtroende, ökad kunskap, god självkänsla och lust att lära hos eleverna är ytterligare
en aspekt som info1manterna nämner. Vikten av att specialpedagogerna och speciallärarna i sitt
uppdrag har möjlighet att öka medvetenheten, kunskapen, kompetensen och samsynen hos
personalen, vilket i sin tur har avgörande betydelse för elevernas lärande, utveckling och
välmående är en annan uppfattning. Det utttycks av en infmmant genom detta citat:
"Jag arbetar med handledning och det ger tillfälle för oss att arbeta förebyggande. Kan vi
prata oss samman om ett gemensamt förhållningssätt och metoder för att möta ett eller en
grupp barn så bör det ju påverka. Jag kan också få pedagogerna att lyfta sitt "tänk" från
individen till miljön och fundera över sitt uppdrag."

7 Diskussion
Avsnittet är indelat

tre

rubriker,

metod-,

resultat och

avslutande diskussion.

I

metoddiskussionen redogörs kortfattat för den metodiska delen av arbetet där arbetets relevans
diskuteras och granskas. Resultatdiskussionen innebär främst att arbetets delar knyts samman,
för att besvara syfte och frågeställningar. Där diskuterar jag resultatet, vilket sätts i relation till
tidigare presenterad forskning. Den avslutande diskussionen behandlar några få men väsentliga
aspekter av studien och avslutas med några av mina slutsatser.
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7 .1 Metoddiskussion
Något som känns angeläget och intressant att diskutera är hur studiens låga svarsfrekvens har
påverkat mig som forskare och vad det fick för resultat för det fortsatta arbetet. Främst har det
fått konsekvenser för studiens ursprungliga syfte och frågeställningar men också för det
metodologiska arbetet och för studiens slutliga karaktär. Under arbetets gång har studien fått en
allt mer kvalitativ och fenomenografisk inriktning. Det har i sin tur fått betydelse för
bearbetningen och analysen av resultatet. Den kvalitativa analysformen har inneburit att jag
kritiskt har tvingats granska de kategorier jag har kunnat urskilja om och om igen i syfte att
upptäcka nya dimensioner och dätmed omfmmulera och/eller konstruera nya kategorier. Genom
att betrakta och jämföra likheter och olikheter i infonnanternas uppfattningar har min avsikt varit
att upptäcka och säkerhetsställa vaije kategoris karaktäristiska drag. De kvantitativa inslagen har
i och med den låga svarsfrekvensen fått en allt mindre betydelse och redovisningen av antalet
svar på va1je fråga som jag valt att redogöra för i tabellform är främst avsett för läsarens
överskådlighet.

Det första jag var tvungen att ta ställning till, efter att ha samlat in samtliga enkätsvar, var om
antalet besvarade enkäter trots allt var tillräckligt många för att besvara mitt syfte och mina
frågeställningar. Då nitton svar av nittioåtta möjliga knappast kan anses som optimalt ur
kvantitetssynpunkt övervägde jag att göra ett nytt enkätutskick till en annan urvalsgrupp men
insåg att detta inte skulle förändra svarsfrekvensen nämnvärt. Bortfallet från den första
undersökningen skulle sänka frekvensen också när det gällde det nya urvalet och därför valde jag
bort det alternativet. Jag funderade också på om svarsfrekvensen skulle ha sett annorlunda ut om
jag valt en annan metod. På denna fråga finns inget säkert eller givet svar. Det enda jag vet är att
jag inte har kunnat tänka mig att helt förändra upplägget och metoden i undersökningen. För mig
har det aldrig varit ett alternativ att intervjua ett fåtal specialpedagoger eller speciallärare. Jag har
hela tiden velat nå ut till ett så stort antal infonnanter som möjligt för att se vilka uppfattningar
som finns om specialpedagogisk verksamhet. Det har heller aldrig varit intressant för mig att
begränsa urvalet, intentionen var att alla som ville och kunde besvara enkäten skulle ges
möjlighet. Dessutom anser jag att en av enkätens styrkor är att garantera att samtliga personer får
exakt samma frågor och ges samma möjlighet att besvara dem. Oavsett om mitt val av
datainsamlingsmetod i någon mån påverkat svarsfrekvensen anser jag fortfarande att valet av
enkät var det rätta för studiens syfte och frågeställningar.
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Jag har också tänkt på ifall mitt val av enkätadministration har påverkat och förändrat resultatets
utfall. Inledningsvis planerade jag att försöka nå samtliga specialpedagoger och speciallärare på
deras skolor för att personligen presentera undersökningen och enkätens frågor. Min tanke och
erfarenhet är att detta säkert skulle ha en positiv effekt när det gäller intresse, motivation och
svarsfrekvens. Eftersom jag valde att inte begränsa mitt urval utan rikta mig till kommunens
samtliga nittioåtta specialpedagoger och speciallärare insåg jag snabbt att det varken skulle vara
praktiskt eller tidsmässigt möjligt att besöka samtliga enheter. Jag funderade också över om jag
skulle skicka ut enkäten i pappersform med frankerade kuvert men detta skulle både bli
tidsödande och dyrt, utan någon egentlig garanti för att de som fick enkäten i sin hand skulle
besvara och skicka tillbaka den. Möjligheten att använda kommunens enkätsystem kändes helt
klart som det säkraste och mest genomtänkta alternativet. Med facit i hand är det dock möjligt att
jag i detta avseende gjorde en felbedömning, med tanke på det låga antal svar som jag :fatt. Å
andra sidan kanske svarsantalet hade blivit detsamma oavsett hur jag löst administrationen rent
praktiskt. När det gäller varför så många specialpedagoger och speciallärare valt att inte besvara
enkäten kan jag bara spekulera. Det är möjligt att den hårda arbetsbelastning och den tidspress
som råder på skolorna, särskilt under bö1jan och slutet på en tennin har haft effekt. Om det är så
att jag har överskattat in formanternas datorvana och IT-kunskaper, kan detta ha försvårat
och/eller förhindrat deras besvarande av enkäten. Enkätens upplägg och omfång kan också ha
haft inverkan. De telmiska problem som en del informanter har haft kan dessutom ha resulterat i
att dessa personer till slut tröttnade och valde att inte besvara enkäten.

Det är också angeläget att diskutera svaren ur kvalitetssynpunkt. Ett viktigt beslut var att avgöra
om svaren, trots det låga antalet, var tillräckligt intressanta och relevanta att arbeta med och
bygga vidare på. Min slutsats är att de svar jag ändå :fatt har stor vikt och betydelse för mitt
arbete. De representerar nitton specialpedagogers och speciallärares uppfattningar om den
specialpedagogiska verksamheten och beskriver hur de ser på sin egen roll och uppdrag i
förhållande till detta. Svaren visar både på likheter och olikheter i synsätt och förhållningssätt
och har tydlig relevans och koppling till tidigare presenterad litteratur och forskning samt mitt
syfte och mina frågeställningar. Arbetet avser inte att ge allmängiltiga svar, utan är ett försök att
beskriva vad ett antal specifika specialpedagoger och speciallärare i en kommun anger som svar
på specifika frågor i en specifik enkät. Resultatet från min undersölming kan därmed inte sägas
vara representativt för specialpedagoger och speciallärare i allmänhet. Detta har i och för sig
aldrig varit min avsikt, jag har hela tiden varit intresserad av att veta hur just de personer jag valt
ut uppfattat specialpedagogisk verksamhet i stort och sin egen roll i synnerhet. Svaren och
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resultaten är främst gällande i den kommun och på de skolor eller platser där infonnanterna
arbetar. Jag anser, trots allt, att den spridning som finns i min urvalsgrupp avseende
yrkeserfarenhet samt utbildning skulle kunna ge en indikation på hur specialpedagoger och
speciallärare kan uppfatta och beskriva den specialpedagogiska verksamheten.

7 .2 Resultatdiskussion
Efter att ha sammanställt svaren från enkäten och presenterat dem kan vissa mönster urskiljas i
specialpedagogernas och speciallärarnas svar. Jag har valt att sammanfatta resultatet utifrån
tidigare presenterade frågeställningar. Undersökningsresultatet kommer att knytas samman med
och jämföras med tidigare presenterad forskning inom området.

Vilka uppfattningar har specialpedagoger och speciallärare om specialpedagogisk
verksamhet?
När specialpedagogerna och speciallärarna beskriver hur de uppfattar specialpedagogisk
verksamhet finns det vissa likheter mellan deras svar och hur författare och forskare som t ex
Nilholm (2003), Persson (2001), Haug (1998) och Bö1jesson (1997) resonerar kring
specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. De flesta informanterna i undersökningen
uppger att specialpedagogisk verksamhet har koppling till olika stödjande arbetssätt, en variation
av strategier, metoder, material och hjälpmedel. Det leder tanken till dilemmaperspektivet, som
Nilholm (2003) beskriver som ett differentierat sätt att möta elever i behov av särskilt stöd.
Samtidigt finns det också en koppling till det kompensatoriska perspektivet som enligt Nilholm
innebär att elevens svårigheter kompenseras genom särskilt stöd. Haug (1998) riktar kritik mot
just detta, att specialpedagogiken kan innebära en mängd olika arbetssätt och metoder men att
verksamheten ändå oftast innebär att barnet segregeras.

En annan åsikt bland specialpedagogerna och speciallärarna är att specialpedagogisk verksamhet
i grund och botten handlar om skolans och personalens förhållningssätt och inställning till barns
behov och olikheter. Förespråkare för vad Nilholm (2003) kallar för det kritiska perspektivet
beskriver på liknande sätt hur elevens behov och svårigheter egentligen beror på skolans
verksamhet, inte på eleven. Problemen som uppstår laing en elev har främst sin orsak i
organisationens upplägg, struktur och kompetens och skolan måste lära sig att hantera olika
behov, olikheter och mångfald. Detta stämmer också överens med hur Haug (1998) och
Rosenqvist & Tideman (2000) resonerar. De menar att det ytterst är skolans ofö1måga att möta
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barns olikheter som skapat ett behov av särskilda åtgärder. Därmed är det också skolans ansvar
att anpassa och förändra verksamheten och förutsättningarna efter barnens behov.

Utredning och kartläggning är faktorer som informanterna beskriver har koppling till
specialpedagogisk verksamhet. Haug (1998) förknippar dessa begrepp med den traditionella
specialundervisningens ursprung. Han riktar kritik mot att skolan, genom att diagnostisera och
bedöma det enskilda barnets behov, erbjuder en kompensatorisk behandling vars syfte är att
barnet ska bli "bra" och kunna anpassa sig till skolans system. Handledning och rådgivning
nämns också av specialpedagogerna och speciallärarna som viktiga men mer övergripande
specialpedagogiska funktioner. Vikten av detta styrks av Persson (2001) som anger att
specialpedagogens uppgift till stor del innebär att initiera ett gemensamt förhållnings- och
arbetssätt till elever i behov av särskilt stöd och på så sätt garantera att skolans verksamhet
verkligen är en skola för alla.

Hur begreppet "barn i behov av särskilt stöd" tolkas kan också sägas vara ett uttryck för hur
specialpedagogerna och speciallärarna beskriver specialpedagogisk verksamhet. En uppfattning
är att uttiycket egentligen gäller alla barn vid något tillfälle, vilket är något som också Haug
(1998) anser. Finns det verkligen särskilda behov eller handlar det i grunden om att alla barn
egentligen har samma behov men behöver olika stöd för att behoven ska uppfyllas?
Inf01manterna anger också barn som behöver mer av något. Nilholm (2003) är av den åsikten,
han hävdar att vissa barn är i behov av och har rätt till mer stöd än andra. Barn som inte klarar av
den "no1mala undervisningen" är en annan ståndpunkt hos inf01manterna. Bö1jesson ( 1997) och
Göransson (2004) kritiserar just detta synsätt, att skolan alltid har betraktat barn, som inte lär sig
i samma takt, som avvikande och onormala. Barn med funktionshinder och barn med svårigheter
nämns också av informanterna.

Specialpedagogerna och speciallärarna anser att den specialpedagogiska verksamheten i
allmänhet och deras roll i synnerhet skapar goda förutsättningar för alla barn att lyckas och att nå
målen. Deras uppdrag innebär stora möjligheter att påverka, anpassa och förändra
organisatoriska aspekter som verksamhetens struktur, lärarens arbetssätt och klassrummets miljö.
Det stämmer väl överens med hur såväl regeringens proposition (1999/2000:135) som
slutbetänkandet från SOU (1999:63) beskriver specialpedagogens uppdrag och arbetsuppgifter.
Att kunna påverka och förändra synsätt och förhållningssätt till behov och olikheter hos skolans
pedagoger är något som informanterna också anger som en viktig uppgift. Gjems (1997) och
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Bladini (2004) betonar att specialpedagogernas individuella handledning till personalen är en
viktig aspekt när det gäller att skapa en bättre situation för barn i behov av särskilt stöd.
Nödvändigheten i att skolans personal enskilt och gemensamt försöker identifiera hur olika
faktorer påverkar, stödjer eller hindrar enskilda elevers lärande tas upp också av Skolverket
(2001).

Det finns tre faktorer som specialpedagogerna och speciallärarna uppfattar som avgörande för
möjliggörandet av en skola för alla. Det handlar om att förändra skolans verksamhet och
personalens synsätt. I detta avseende är en viktig aspekt, som också Lärarförbundet (2005)
beslaiver, att tydliggöra att specialpedagogisk verksamhet, inte bara är en fråga för
specialpedagoger och speciallärare, utan är hela skolans angelägenhet. Mer kunskap, utbildning
och kompetens inom området beskrivs också av informanterna som viktigt. Här har deras
individuella och gemensamma fortbildning och kompetensutveckling en viktig roll och de flesta
av informanterna anser sig ha den kunskap som krävs för uppdraget. En åsikt som framkommer
är kravet på och nödvändigheten i ökade specialpedagogiska kunskaper hos ledning och övrig
personal. Stön-e specialpedagogisk kunskap hos alla pedagoger är något som också Atterström &
Persson (2000) samt Lpo 94 (1999) efte1frågar. Likaså betonar Björk och Liberg (2002) att det
krävs en professionell medvetenhet om undervisningens struktur, kunskap om olika metoder,
arbetssätt och utt1ycksf01mer för att kunna tillgodose varierande behov och skilda förutsättningar
hos eleverna. Tid och ekonomiska resurser är andra avgörande faktorer som specialpedagogerna
och speciallärarna tar upp.

Infmmanterna beskriver att deras uppdrag i stor utsträckning skulle förändras och påverkas i
positiv riktning om ovanstående tre faktorer åtgärdades. Framför allt skulle det innebära en stön-e
möjlighet för dem att tillgodose individuella behov och skapa positiva upplevelser hos eleverna.
Detta skulle i sin tur leda till bättre kvalitet, flexibilitet och måluppfyllelse och resultera i ökad
handledning och skolutveckling. Det finns också specialpedagoger och speciallärare som
utt1ycker att det inte i något avseende skulle påverka deras roll och/eller deras förutsättningar när
det gäller uppdraget. Om detta innebär att de redan arbetar på ett sätt som i alla avseenden är
ultimat i en skola för alla eller om de anser att det alltid kommer att finnas hinder som påverkar
deras uppdrag är oklart. Thornton, Peltier & Medina (2007) beskriver hur specialpedagoger och
speciallärare i USA upplever att skolans verksamhet tydligt motverkar deras möjlighet till stöd,
status och inflytande. En del i detta handlar om ekonomiska förutsättningar men främst beskrivs
svårigheterna ligga i ledningens otydlighet och personalens okunskap om specialpedagogernas
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och speciallärarnas kompetens. Malmgren (2003) anger också denna problematik när det gäller
specialpedagogernas roll här i Sverige men betonar att det också är styrdokumentens indirekta
och otydliga målsättningar som försvårar uppdraget ytterligare.

Vilka möjligheter beskriver specialpedagoger och speciallärare att specialpedagogisk
verksamhet skapar?
Specialpedagogerna och speciallärarna kopplar samman en rad möjligheter med den
specialpedagogiska verksamheten. Goda förutsättningar att stärka barnet såväl socialt som
kunskapsmässigt är en aspekt. Individanpassat och flexibelt lärande är andra faktorer. Att
specialpedagogisk verksamhet erbjuder en lugnare arbetstakt, anpassat material och hjälpmedel
är ytterligare en infallsvinkel. Samtliga dessa möjligheter kopplas i stor utsträckning samman
med undervisning enskilt eller i mindre grupp. Holmberg, Jönsson & Tvingstedt (2005)
beskriver hur den specialpedagogiska verksamheten som tradition oftast har inneburit att ett barn
med svårigheter avskiljs från de andra barnen och undervisas enskilt eller i mindre grupp av en
speciallärare eller annan pedagog. Björk & Liberg (2002), Persson (2001), Haug (1998),
Bö1jesson (1997) m.fl. riktar stark kritik mot detta arbetssätt, som de menar segregerar barnen
från deras jämnåriga. De efte1frågar istället inkluderande specialpedagogiska arbetsformer där en
god lärandemiljö och väl planerade pedagogiska strategier skapar förutsättningar för alla barns
lärande och utveckling. Imsen (2000) menar att en noga tillrättalagd och individanpassad
undervisning i hel klass i själva verket är och bör ses som en ultimat specialpedagogisk
verksamhet. Kanske är det denna typ av undervisning som informanterna avser när de uppger att
det i själva verket bara finns möjligheter med den specialpedagogiska verksamheten.

När det gäller de fördelar som informanterna anger att den specialpedagogiska verksamheten har
för barn i behov av särskilt stöd framkommer tid, arbetsro och möjlighet att utvecklas och lyckas
i egen takt som avgörande faktorer. Möjlighet till individuellt stöd, anpassade läromedel och
hjälpmedel anges också liksom möjligheten till extra stöd av kompetenta och e1farna pedagoger.
Ökat självfö1troende och självkänsla hos eleverna är ytterligare aspekter. De flesta fördelarna
som anges har också här anknytning till den mer traditionella specialundervisningen. Gillberg
(2004) är en förespråkare av detta arbetssätt, särskilda undervisningsgrupper där eleven kan få
arbeta i en stimulibegränsad miljö och få den tid och hjälp som just den eleven behöver. Han
menar att elever i behov av särskilt stöd får brist på social stimulans om de alltid befinner sig i en
klassrumssituation. Tideman (2000) hävdar motsatsen, att forskning visar att elever som avskiljs
från klassgemenskapen upplever mindre stimulans och därmed också presterar sämre enskilt än i
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hel klass. Svensson (2002), Hultinger & Wallentin (1996) Dysthe (2003) och Säljö (2000) anser
också att specialpedagogisk verksamhet inom ramen för klassundervisning är att föredra. Som
skäl anges betydelsen och vikten av att känna tillhörighet och delaktighet. De menar att
samarbete och kommunikation med jämnåriga och vuxna är en av de viktigaste förutsättningarna
för allt lärande. Ladberg (1994) för en diskussion om att det inte finns ett enda sätt att bedriva
denna typ av verksamhet på, det finns lika många vägar att gå som det finns elever i behov av
särskilt stöd. Imsen (2000) är av samma åsikt men hävdar samtidigt att skolan genom att särskilja
eller exkludera eleven från samspelet och umgänget med sina jämnåriga förhindrar och
motverkar

elevens

lärande

och

utveckling.

Detta

stämmer

väl

överens

med

hw-

specialpedagogerna och speciallärarna resonerar under kategorin övrigt. Där beskrivs hur den
specialpedagogiska verksamheten egentligen bara har fördelar, under förutsättning att den utgår
från individens behov och avser att skapa samma förutsättningar för lärande för alla elever.
Likaså tydliggörs att den specialpedagogiska verksamheten bedrivs mest fördelaktigt inom
ramen för klassundervisning.

Vilka

hinder

beskriver specialpedagoger och

speciallärare

att specialpedagogisk

verksamhet medför?
De hinder som specialpedagogerna och speciallärarna främst kopplar till en specialpedagogisk
verksamhet handlar om bristande resurser, i form av ekonomi, lokaler och personal. Atterström
& Persson (2000) beskriver hur besparingar och nedskärningar inom det specialpedagogiska
området under de senaste åren har förändrat förutsättningarna för den specialpedagogiska
verksamheten. Detta verkar inte vara specifikt bara för Sverige. De Vore & Rusell (2007) anger
hur ekonomiska nedskärningar i USA ökat kraven på specialpedagogisk kunskap bland all
skolpersonal, inte bara hos specialpedagoger och speciallärare. För att garantera en inkluderad
och individuellt anpassad skola för alla krävs att nyutbildade pedagoger måste uppvisa såväl
teoretisk som praktisk specialpedagogisk kunskap. Info1manterna uppger också brist på
kompetens och kunskap men även frånvaro av tid och möjlighet till samarbete och samsyn. Det
sistnämnda är viktigt, inte minst med tanke på att Malmgren (2003) och Thornton, Peltier &
Medina (2007) beskriver dessa faktorer som en del i specialpedagogers och speciallärares
svårigheter när det gäller att få gehör och mandat hos ledning och personal för deras roll och
uppdrag. Gjems (1997) samt Lauvås, Lycke & Handal (1997) poängterar i detta avseende vikten
av specialpedagogens roll när det handlar om att på ett avgörande sätt förbättra möjligheterna för
barn i behov av särskilt stöd. Persson (2001) påtalar att specialpedagogens uppgift innebär att
dels ansvara för att skolans verksamhet präglas av ett specialpedagogiskt synsätt men också att
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garantera att skolan är till för alla. Han anser att skolan som helhet och den specialpedagogiska
verksamheten i synnerhet är i behov av en utveckling. Detta tycker också Haug (1998). Ett
fungerande samarbete mellan skolans olika yrkesgrupper men också en samverkan mellan olika
verksamheter är nödvändig för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla elever.

Något som också informanterna anger är svårigheterna med att eleverna genom den
specialpedagogiska verksamhetens upplägg mister sin grundtillhörighet och det sociala
samspelet med sina klasskamrater. Det leder i sin tur till att de känner sig "särskilda" och av
andra betraktas som avvikande. Detta är något som Björk & Liberg (2002) också beskriver som
en risk om den specialpedagogiska verksamheten innebär att eleverna tvingas lämna den
ordinarie undervisningen och istället ges stöd enskilt eller i mindre giupp. Också Tideman
(2000) uttrycker risker med att eleverna undantas från klass gemenskapen. Persson (2001) menar
att det ytterst handlar om att skolan behöver utveckla de specialpedagogiska metoder som
används. Göransson (2004) är inne på samma linje och hävdar att så länge skolan som institution
nöjer sig med att bedriva specialundervisning som konsekvent specialpedagogisk verksamhet
behöver skolan heller inte ta ställning till om det finns något behov av förändring och utveckling.
Kanske är det de specialpedagoger och speciallärare som arbetar på skolor som medvetet arbetar
för att förändra förutsättningarna för alla barn men särskilt elever i behov av särskilt stöd som
uppger att det inte finns någi·a binder alls med den specialpedagogiska verksamheten.

När det gäller villca nackdelar som finns för de barn som ingår i den specialpedagogiska
verksamheten anges i stor utsträckning att de särskiljs, blir utpekade och ses och upplever sig
som annorlunda. Att barnet mister sin samhörighet till klassen och dälmed också till det sociala
samspelet nämns också. Rosenqvist & Tideman (2000) riktar kritik mot att skolan genom tiderna
alltid har försvarat undervisning i avskildhet genom att påstå sig ha barnets bästa för ögonen.
Groth (2007) ser också allvarligt på att en elev avskiljs från sin ordinarie klasstillhörighet och
istället placeras i en mindre grupp. Han anser att skolan därmed har valt ett segregerande
förhållningssätt. Haug (1998), Persson (2001) och Nilholm (2003) är av liknande åsikt och
menar att skolan istället bör bedriva ett inkluderande arbetssätt där elever i behov av särskilt stöd
får det inom ramen för klassundervisningen. Vikten av och nödvändigheten i att elever med
funktionshinder och/eller svårigheter ska erbjudas undervisning inom ramen för skolans
ordinarie

organisation

styrks

också

regenngens

proposition

( 1999/2000: 135).

Specialpedagogerna och speciallärarna beskriver också att eventuella binder med den
specialpedagogiska verksamheten kan avlägsnas genom rätt organisation och rätt kunskap.
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7 .3 Avslutande diskussion
I texten har två olika begrepp använts parallellt, specialpedagoger och speciallärare. Eftersom
båda yrkeskategorierna, enligt min e1farenhet, finns representerade inom den specialpedagogiska
verksamheten ute på skolorna valde jag att referera till dem båda. I litteratur och forskning kunde
jag redan på ett tidigt stadium se att det fanns en tydlig skiljelinje mellan när och på vilket sätt de
olika yrkesgrupperna beskrevs. Historiskt sett finns det mycket litteratur och forskning som
beskriver speciallärarens roll och uppdrag med koppling främst till specialundervisning och en
skola under utveckling. Specialpedagogens funktion anges i betydligt högre grad i litteratur och
forskning med relevans för dagens och framtidens skola. Här tydliggörs specialpedagogen som
en avgörande garant för den specialpedagogiska verksamheten och initieringen och
verkställandet av en skola för alla. I vissa avseenden synliggörs skillnaden mellan dessa
yrkesgrupper, deras huvudsakliga arbetsuppgifter, deras mandat och deras inställning till
specialpedagogisk verksamhet också i studiens resultat. Detta har jag valt att inte diskutera utan
mer se det som individuella skillnader i åsikter hos olika personer mer än hos olika yrkesgrupper.
Jag har hela tiden haft och har fortfarande inställningen att dessa yrkeskategorier om möjligt inte
bör ses som två motpoler, utan som ett komplement till varandra när det gäller att skapa bästa
möjliga förutsättningar för barn i behov av särskilt stöd och som samverkanspartners i
utvecklingsarbetet med att möjliggöra en skola för alla.
De tre studierna jag presenterade i början av arbetet skiljer sig i vissa avseenden från mitt arbete.
Främst är det valet av insamlingsmetod som är olika. Groth (2007) bygger sin studie på
kvalitativa intervjuer, Westling Allodi (2005) utgår från intervjuer, observationer och enkäter
och Mattson, Dagermalm & Pisilä (2006) använder sig av textanalyser, intervjuer och
observationer. Texterna skiljer sig också en del från varandras, när det gäller syfte och mål, men
samtliga berör ändå i stor utsträckning specialpedagogisk verksamhet och dess möjligheter och
hinder. Eftersom studierna har olika inriktningar både vad det gäller metod, syften och mål kan
resultaten inte jämföras rakt av. Det finns dock stora likheter som är viktiga att nämna. Något
som såväl min studie som de andra tre visar är att det finns ett behov av och ett önskemål om
ökat ekonomiskt stöd till den specialpedagogiska verksamheten. Detta ser säkert olika ut,
budgeten skiljer sig åt både i olika kommuner och på olika skolor och enheter. De personer som
medverkar i samtliga fyra studier verkar dock koppla samman den specialpedagogiska
verksamhetens problematik med bristen på ekonomiskt stöd. Bland informanterna i samtliga
studier finns också en gemensam oro angående den specialpedagogiska verksamhetens inriktning
och utveckling. Oron består framför allt i att skolans verksamhet i allt stö1Te utsträckning styrs
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efter vad som anses no1malt och att de elever som inte räknas dit med automatik blir betraktade
som avvikande, som elever i behov av särskilt stöd. Info1manterna påtalar att det finns sätt att
bedriva specialpedagogisk verksamhet på så att de elever som får särskilt stöd inte känner sig
annorlunda och utpekade. Gemensamt för samtliga studier är det sätt på vilket info1manterna
förknippar pedagogernas kunskap, inställning och förhållningssätt med barns olikheter och
behov. Allt för ofta är den specialpedagogiska verksamheten individ- och problemorienterad.
Detta får konsekvenser som både på kort och lång sikt motverkar och försvårar utvecklingen mot
en skola för alla. Det finns en samstämmighet i studiernas resultat också när det gäller vad som
krävs för att förverkliga en skola för alla. Det är nödvändigt med en större specialpedagogisk
kunskap bland all personal, inte bara specialpedagoger och speciallärare. En tydlig dialog bör
föras mellan skolpersonal, föräldrar och elever, i syfte att förändra och utveckla den
specialpedagogiska verksamheten. Likaså är ett utvecklande samarbete och en samverkan över
professionsgränserna nödvändig. Med gemensamma ansträngningar kan allas kompetenser,
erfarenheter och resurser skapa goda förutsättningar för lärande och möjliggöra en skola för alla.

Med utgångspunkt från undersökningens resultat samt presenterad litteratur och forskning
avslutar jag studien om specialpedagogisk verksamhet med följande slutsatser: Arbetet med barn
i behov av särskilt stöd och utvecklingen av den specialpedagogiska verksamhetens inriktning,
struktur och upplägg kräver stmt ansvar, engagemang och kunskap av såväl skolledning,
specialpedagoger och speciallärare men också av skolans övriga personal. Det gäller att fortbilda
sig, öka sin kompetens och regelbundet skaffa sig mer kunskap inom ett område som ständigt
förnyas och utvecklas. Samtidigt som den specialpedagogiska verksamheten självklart måste
vara skolans gemensamma ansvar är det min åsikt att specialpedagoger och speciallärare har ett
mer övergripande och etiskt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd. I en skola för
alla bör elevers olikheter och behov ses som en tillgång och möjlighet snarare än som ett hinder.
I arbetet med barn i behov av särskilt stöd är det mer viktigt än någonsin fundera över sin egen
roll och den verksamhet man bedriver i syfte att på bättre sätt kunna individualisera och
differentiera undervisningen. Där har specialpedagogerna och speciallärarna ett viktigt uppdrag
när det gäller att skapa tid och möjlighet för dialog, reflektion och analys som enligt min åsikt
bör ses både som ett mål och ett verktyg för en självkritisk pedagog med fokus på förändring,
utveckling och förbättring. Genom att förstå de bakomliggande faktorerna och processerna i
barns lärande, med särskilt fokus på barn i behov av särskilt stöd, kan alla i skolans värld
påverka, möjliggöra och skapa förutsättningar för alla barns rätt till likvärdig utbildning och en
skola för alla.
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Bilaga 1

Specialpedagogisk verksamhet - möjlighet eller hinder för lärande?

Mitt namn är Anna Salomonsson Olls och jag läser just nu sista terminen på
specialpedagogprogrammet i Linköping. Innan jag är färdig med min examen
ska jag skriva en c-uppsats inom det specialpedagogiska området. Jag har
valt att skriva ett arbete om "Specialpedagogisk verksamhet - möjlighet eller
hinder för lärande". Min avsikt är att, genom en enkätstudie, undersöka
specialpedagogers och speciallärares syn på vilka möjligheter och hinder den
typen av verksamhet kan medföra. Jag är intresserad av hur individerna i
denna yrkeskategori beskriver sitt uppdrag och sina arbetsuppgifter och på
vilket sätt de upplever att de kan påverka situationen för barn i behov av
särskilt stöd. Min förhoppning och önskan är att detta forskningsarbete
väcker ditt intresse och att du vill delta i min studie. Ditt svar har stor
betydelse för undersökningen. Jag hoppas därför att du har möjlighet och
lust

att

medverka

och

besvara

enkätfrågorna.

För

att

förenkla

svarsmöjligheten och underlätta distributionen, bifogar jag i detta brev en
länk, som leder dig direkt till enkäten. Du kan besvara den via datorn, när
du har tid och möjlighet och därefter med bara en knapptryckning returnera
den till mig. Jag behöver ha ditt svar senast fredagen den 12 oktober
2007. Om du har några frågor eller synpunkter får du gärna ringa mig på
tfn 0703-10 4646. Det finns ingen möjlighet för mig att identifiera svaren
och inte heller att avgöra vilka som valt att inte delta i studien. Jag kommer
att maila en kopia av arbetet när det är examinerat och klart, så du har
möjlighet att läsa det, oavsett om du deltog eller inte .

Tack på förhand

Anna Salomonsson Olls

Enkätlänk
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Enkät

Specialpedagogisk verksamhet
En enkätstudie om Specialpedagogers och Speciallärares syn på vilka möjligheter och
hinder som en specialpedagogisk verksamhet kan medföra.

1 Är du:
O man
O kvinna
2 Vilket är ditt speclalpedagoglska uppdrag?

0

D
0
D

övergripande specialpedagog
Specialpedagog
Speciallärare
Annat

3 Om du svarat "Annat" pil frllga 2, Ange vllket uppdrag du har!

4 Vad Innebär ditt speclalpedagoglska .uppdrag?

5 Yrkeserfarenhet (I år) Inom det specialpedagoglska området

6 Utbildning med relevans till ditt specialpedagoglska uppdrag?
0 Specialpedagogutbildning
D Speciallärarutbildning
0 Enstaka kurser i Specialpedagogik
0 Annat
7 Om du svarat "Annat" på fråga 6, var vänlig att specificera din utbildning

8 Anser du att din kompetens är tillräcklig för ditt uppdrag?
0 Ja
0 Nej

9 Motivera ditt svar pil fråga 8!

10 Vilken specialpedagoglsk fortblldning har DU skaffat dig under din
yrkesverksamma tid?

11 Vilken typ av speclalpedagoglsk fortblldnlng har din ARBETSGIVARE erbjudit
dig under din yrkesverksamma tid?

h ttp://80.244.64.128/GaiaSurvey/cnkat.asp
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12 Vad innebär specialpedagoglsk verksamhet, för dig?

13 Vad Innebär begreppet "barn I behov av särskilt stöd", för dig?

14 Vilka möjllgheter kopplar du samman med specialpedagogisk verksamhet?

15 VIika hinder kopplar du samman med specialpedagogisk verksamhet?

16 Vilka fördelar kan den specialpedagogiska verksamheten ha för barn i behov
av särskilt stöd?

17 Vilka nackdelar kan den specialpedagogiska verksamheten ha för barn I behov
av särskilt stöd?

18 På vilket sätt kan ditt uppdrag påverka/förändra möjligheterna och
svårigheterna för barn I behov av särskilt stöd?

19 Massmedia skriver ofta om samhällets och skolans ansvar i att se till att den
svenska skolan är "en skola för alla". På vilket sätt upplever du att den
specialpedagogiska verksamheten, I stort och ditt uppdrag I synnerhet,
medverkar till detta?

20 Vad anser du att det krävs när det gäller den speclalpedagoglska
verksamheten, för att den svenska skolan både I praktik och I teori ska vara "en
skola för alla"?

21 Hur skulle detta I sin tur påverka ditt uppdrag?

http :l/80.244.64.128/GaiaSurvey/cnkat.asp
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