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Sammanfattning  

Trots att det idag finns en officiell vision om ett inkluderande perspektiv tyder forskning på 

att särskiljande lösningar förekommer i den svenska skolan. Denna motsägelsefullhet bidrog 

till att vi blev intresserade av att studera detta fenomen närmare. Syftet med vår studie blev 

därmed att undersöka hur lärare tänker och resonerar kring begreppen inkludering och 

exkludering samt skolornas specialpedagogiska insatser. Uppsatsen bygger på en kvalitativ 

studie där fokusgrupper har använts som metod. Resultatet visar på att pedagogerna beskriver 

sina respektive verksamheter som exkluderande. Somliga menar att det är svårt att arbeta på 

ett inkluderande sätt och att de därför tvingats välja särskiljande tillvägagångssätt. Vidare talar 

pedagogerna om specialpedagogiska insatser utifrån ett kompensatoriskt perspektiv eftersom 

de tillskriver eleverna problem. Studien visar därmed att inkluderingsvisionen inte har fått 

fäste på våra undersökta skolor.  
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1 Inledning 

Under den här rubriken kommer vi att beskriva en bakgrund till vår studie samt vårt syfte och 

våra frågeställningar. 

 

1.1 Bakgrund 

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 

94, har alla barn rätt till en likvärdig utbildning oavsett vilken skola de går i. Alla skolor skall 

ta hänsyn till elevernas olikheter och behov och har ett särskilt ansvar för de som har 

svårigheter att uppnå målen. På grund av dessa omständigheter kan inte undervisningen 

utformas likadant för alla. De elever som har svårt att nå målen kan komma att behöva särskilt 

stöd där delar av undervisningen hamnar inom det specialpedagogiska området.        

Det särskilda stödet ska enligt dagens utbildningspolitiska texter ske inkluderande, det vill 

säga ges inom ramen för den ordinarie undervisningen utan särskiljande lösningar. I 

Grundskoleförordningen 1994:1 194 (1994) står det att stödet i första hand skall ges i den klass 

eller grupp som eleven vanligtvis ingår i. Även i Salamancadeklarationen (2006), som 

formulerades 1994, förespråkas inkludering. Det framgår att alla elever oavsett hinder och 

skillnader ska undervisas tillsammans i största möjliga mån.  

Trots att det inkluderande perspektivet tydligt framgår i dessa texter, förekommer idag många 

särskiljande lösningar i form av små undervisningsgrupper, nivågrupperingar eller enskild 

undervisning (Assarson, 2007).  Antalet elever som skrivs in i särskilda undervisningsgrupper 

har också ökat under de senaste åren (Karlsson, 2007). 

Att särskiljande lösningar existerar har vi sett exempel på under vår verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) på lärarprogrammet. När vi läste 30 högskolepoäng i specialpedagogik och 

tog del av den officiella visionen om ett inkluderande perspektiv, insåg vi att 

specialpedagogik kan vara motsägelsefullt. Olika utbildningspolitiska texter förespråkar att 

den svenska skolan skall arbeta inkluderande, samtidigt som vi har sett indikationer på att 

verkligheten kan se annorlunda ut. Vi ställer då oss frågan varför den inkluderande visionen 

inte fått någon genomslagskraft, eftersom Salamancadeklarationen (2006) redan 1994 tydligt 

förespråkade ett inkluderande perspektiv. 



   

6 
 

Motsägelsefullheten bidrog till att vi blev intresserade av att utforska området närmare och 

bestämde oss för att ta reda på hur lärare resonerar kring de specialpedagogiska insatserna 

som görs för barn i behov av särskilt stöd.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur lärare tänker och resonerar kring 

begreppen inkludering och exkludering samt skolornas specialpedagogiska insatser. Våra 

frågeställningar är: 

1) Hur resonerar lärare kring olika specialpedagogiska insatser och undervisningssätt 

riktade till elever i behov av särskilt stöd? 

2) Hur resonerar lärare kring begreppet inkludering?  

3) Vad påverkar valet av att exkludera elever från deras ordinarie klass? 

4) Vilket specialpedagogiskt perspektiv dominerar hos lärarna? 
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2 Litteraturgenomgång 

Under den här rubriken kommer vi att redovisa den litteratur som är relevant för vår studie. 

Till att börja kommer vi att reda ut centrala begrepp, för att sedan beskriva 

specialpedagogikens framväxt. Avslutningsvis kommer specialpedagogikens tre perspektiv att 

behandlas. 

2.1 Centrala begrepp  

I det följande avsnittet kommer vi att redogöra för begreppen segregering och integrering 

samt inkludering och exkludering.  

Fram till 1960-talet fanns särskiljande skolformer som utestängde elever som på olika sätt inte 

passade in i den vanliga skolan. Dessa elever tillhörde inte den ordinarie skolverksamheten 

och var därmed segregerade. 1962 etablerades grundskolan och de segregerade eleverna gavs 

då undervisning inom ramen för den vanliga skolan, vilket kom att kallas för integrering 

(Persson, 2007).  

I början av 1990-talet började begreppet inkludering allt mer användas i Skandinavien istället 

för integrering (Tornberg, 2006). Inkludering innebär att alla elever från början undervisas 

tillsammans i en miljö som är anpassad efter deras förutsättningar och har i Sverige kommit 

att förknippas med en skola för alla (Egelund, Haug och Persson, 2006).  

Inkluderingsbegreppet härstammar från USA och engelskans inclusion som etablerades 

tillsammans med motsatsbegreppet exkludering i slutet av 1980-talet. Där ledde det till att 

skolan och samhället fick krav på sig att anpassa skolan, så att alla elever skulle känna 

delaktighet och gemenskap och inte utestängas ur denna (Persson, 2007).  

Egelund, Haug & Persson (2006) menar att den skandinaviska tolkningen av inclusion först 

gjordes i Norge i samband med Salamancadeklarationens uppkomst. Begreppet inkludering 

fick då fäste och började användas i hela Skandinavien. I den svenska översättningen 

översattes dock inclusion till integrering, vilket kritiserades. Vislie (2003) menar att en 

majoritet anser att skillnader mellan dessa två begrepp finns och bör beaktas, men att somliga 

använder integrering och inkludering synonymt. Szönyi (2007) är en av dem som menar att 

begreppen har olika betydelser. Hon anser att integrering bygger på att eleverna en gång varit 

segregerade till skillnad från inkludering som innebär att de varit helt delaktiga från början. 
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Nilholm (2007) framhåller en annan skillnad och menar att integrering ofta sammankopplas 

med tanken om att anpassa avvikelser hos barn till skillnad från inkludering som handlar om 

att rätta skolmiljön efter elevernas förutsättningar. 

Till skillnad från ovan nämnda författare talar Haug (1998) inte om integrering och 

inkludering, utan om inkluderande integrering och segregerande integrering. Inkluderande 

integrering innebär att all undervisning sker i elevens ordinarie klass och att allas olikheter 

accepteras och ses som resurser. Centralt för segregerande integrering är att man hittar en 

lärandemiljö som passar eleven så bra som möjligt. Organisatoriskt kan det innebära att 

eleven utesluts från klassen vissa timmar, för att få vara i en mindre grupp eller för att få 

enskilda undervisningstimmar. För att få reda på vilken miljö som är optimal för eleven är 

diagnostisering viktigt. Målet är att kompensera bristerna hos eleven så att denne tillslut kan 

delta i den ordinarie klassrumsundervisningen. 

Haug (1998) talar inte enbart om segregering i samband med segregerande integrering utan 

använder också begreppet enskilt för att benämna olika särskiljande lösningar. Till skillnad 

från Haug (1998) väljer Persson (2007) att använda sig av begreppet exkludering för att 

benämna samma företeelse. Detta kan förklaras genom att dessa begrepp till skillnad från 

integrering och inkludering idag används som synonymer. Fortsättningsvis kommer vi att 

använda exkludering för benämning av olika särlösningar i skolan. 

2.2 Specialpedagogikens framväxt och utveckling i Sverige 

År 1842 infördes folkskolan och därmed fick samhället i uppgift att fostra och utbilda 

medborgarna. De lägre samhällsklasserna fick tillgång till skolsystemet vilket skapade 

problem, eftersom somliga barn inte passade in. Dessa var vanartade, fysiskt 

funktionshindrade och svagt begåvade (Sundqvist, 1994).  

De elever som hade svårigheter att följa med i undervisningen kunde få gå om årskursen. 

Dock flyttades de med störst svårigheter till hjälpklasser eller till institutioner. Efter hand fick 

hjälpklasser större spridning, eftersom de positiva effekterna av att låta elever gå om, allt mer 

kom att ifrågasättas. Pedagoger började därför utbildas till hjälplärare för att bryta den 

negativa trenden (Egelund, Haug & Persson, 2006).  

Folkskolan fick låg status på grund av att andra skolor drog till sig barn från högre 

samhällsskikt. Det ledde till att Olof Eneroth år 1863 började framföra tankar om vikten av att 
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få en folkskola för alla elever, vilket innebar att institutioner och hjälpklasser skulle tillhöra 

den. För att de välbärgade barnen skulle övertygas, ansåg Eneroth att det krävdes en höjning 

av skolans kvalitet. Dock skulle det dröja långt in på 1900-talet innan hans tankar fick 

ordenlig genomslagskraft (Egelund, Haug & Persson, 2006).  

I slutet av 1940-talet återupptogs tanken om en skola för alla elever. Utökningen av 

hjälpklasser fortsatte men individualisering i klassrummet började förespråkas. I 1957 års 

skolberedning föreslogs en förändring av specialundervisningen just för att kunna tillgodose 

allas behov eftersom svårigheterna ansågs ligga hos eleven. När sedan grundskolan infördes 

mellan 1960- och 1970-talet expanderade specialundervisningen kraftigt. Samordnad 

specialundervisning introducerades och innebar att speciallärare tillrättalade undervisning i 

svenska och matematik utanför klassrummet. Detta medförde att eleverna arbetade i 

långsammare takt och med anpassat material. Vid den här tiden förändrades synen på 

personer med utvecklingstörning. Nirje (2003) bidrog till detta efter att ha formulerat 

normaliseringsprincipen, vilken kom att påverka samhällets inställning till utvecklingsstördas 

makt till självbestämmande och rätten att leva ett så normalt liv som möjligt.   

I läroplanen för grundskolan (Lgr 69) som introducerades i slutet av den här tidsepoken, fanns 

tankar om att miljön kunde vara orsak till elevers svårigheter. Att elever med handikapp 

skulle integreras i den vanliga klassen började också förespråkas (Persson, 2007).  

Specialundervisningens snabba tillväxt under 1960- och 1970-talet fick kritik av SIA-

utredningen, en utredning som tillsattes 1974 då regeringen började oroa sig för att 

specialundervisningen inte gav önskad effekt. Resultatet från utredningen stod i fokus när 

planerna om en ny läroplan (Lgr 80) aktualiserades. Benämningen elever med skolsvårigheter 

ändrades till elever med särskilda behov (Tinglev, 2005). Centralt i läroplanen blev tankarna 

om en skola för alla (Egelund, Haug & Persson, 2006). Persson (2007) menar att tanken 

innebär en: 

 

utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa förutsättningar för alla barn 

att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång (Persson, 2007:8).  
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En del i dessa tankar blev att specialundervisningen och den vanliga undervisningen skulle 

närma sig varandra och skillnaderna dem emellan skulle minskas. Det centrala blev att arbeta 

förebyggande så att elever i största möjliga mån inte skulle få svårigheter i skolan. Målet för 

de elever som ändå fick specialundervisning var att de så snart som möjligt skulle återvända 

till sin vanliga klass (Persson, 2007).  

Trots att målet med Lgr 80 var att förebygga skolproblem hos elever, kom det att visa sig att 

det inte hade gett någon effekt. I de två rapporterna SOU 1983:63 och Elever med svårigheter 

kritiserades specialundervisningen och speciallärarens roll började ifrågasättas. 

Speciallärarutbildningen lades ned och ersattes 1990 med specialpedagogutbildningen. Tanken 

var att specialpedagogerna till skillnad från speciallärarna skulle arbeta med att förebygga 

svårigheterna hos eleverna ytterligare. Detta skulle ske genom att påverka den vanliga 

undervisningen, exempelvis genom handledning av lärare (Egelund, Haug & Persson, 2006).   

Strax före reformen av speciallärarutbildningen hade en förändring av demokratibegreppet 

skett. I Lgr 80 ansågs demokrati vara att se till majoritetens bästa samt att samhällets invånare 

skulle samarbeta med varandra. Begreppet hade dock allt mer kommit att tolkas på ett 

individorienterat sätt där individens rättigheter stod i fokus (Tornberg, 2006).  

Karlsson (2007) hänvisar till Tössebo (2004) som menar att även integrering började 

ifrågasättas under den här tiden, eftersom det förutsatte att det fanns människor som var 

exkluderade. Tankarna kom från Salamancadeklarationen (1994) där frågan om alla elevers 

rätt till gemensam utbildning drevs. I deklarationen framgår att vinsterna med en inkluderande 

skola är flera, exempelvis skapandet av solidaritet mellan elever men också en möjlighet för 

elever med funktionshinder att få tillgång till utbildning. I flertalet av världens länder hade 

dessa elever tidigare varit förvisade till specialskolor som endast ett fåtal hade möjlighet att gå 

i.     

Under den här tidsperioden blev skolan kommunaliserad och mål- och resultatstyrd, vilket 

tillsammans med förändringen av demokratibegreppet och missnöjet med integrering, ledde 

till att en ny läroplan arbetades fram (Tinglev, 2005). I läroplanen Lpo 94, framhålls att 

undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov: 

 

[Undervisningen] skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94:4).  
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I läroplanen finns strävansmål samt uppnåendemål. Strävansmålen är riktlinjer som hjälper 

skolan att arbeta åt rätt håll, medan uppnåendemålen motsvarar de kunskaper som eleverna 

minst ska ha tillägnat sig innan slutet av år nio. Alla som arbetar i skolan ansvarar för att 

uppmärksamma och hjälpa de elever som riskerar att inte nå upp till målen (Lpo 94). 

1999 utgavs rapporten SOU 1999:63 där ett förslag läggs fram om att alla lärare bör ha 

specialpedagogisk kompetens, för att i klassrummet kunna hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd. Detta eftersom det traditionella sättet att försöka få svaga elever att ”komma i fatt” 

genom separat undervisning, i de flesta fall inte ger några större resultat. Regeringen gav i en 

proposition (1999/2000:135) samtycke till förslaget och i den nya lärarutbildningen som strax 

efter aktualiserades, gavs studenterna möjlighet att studera specialpedagogik. 

Än idag är Lpo 94, Salamancadeklarationen och tankarna från SOU 1999:63 aktuella och det 

inkluderande perspektivet anses vara det rätta inom den internationella utbildningspolitiken. 

Enligt rapporter från Skolverket (1999; 2004) visar det sig dock att olika särskiljande lösningar 

blivit vanligare i förskolan och skolan under 1990- och 2000-talet. Nivågrupperade klasser och 

antalet fasta särskilda undervisningsgrupper har exempelvis ökat (Assarson, 2007). Andersson 

(1999) menar också att inkludering inte är rådande i dagens skola. Det faktum att alla barn är 

olika och har helt olika förutsättningar beroende på tidigare erfarenheter är välkänt. Dock är 

frågan om hur skolan ska bära sig åt för att möta alla dessa elever och ge dem en meningsfull 

undervisning inom klassens ram fortfarande inte löst.  

År 2007 återinfördes speciallärarutbildningen som ett komplement till den befintliga 

specialpedagogutbildningen. Det gjordes av den nytillsatta alliansregeringen efter att 

Högskoleverket kritiserade specialpedagogutbildningen som ansågs ha svag teoretisk grund 

och brisfällig empirisk bas (Persson, 2007). Persson (2007) pekar liksom Skolverkets 

rapporter och ovan nämnda författare på att skolan är på väg bort från ett inkluderande 

perspektiv. Persson (2007) menar att den nyinförda speciallärarutbildningen är en bidragande 

orsak till detta, eftersom reformen grundar sig i en föråldrad syn på lärande.            

2.3 Specialpedagogiska perspektiv 

Det finns tre grundläggande sätt att se på specialpedagogik; ett kompensatoriskt perspektiv, ett 

kritiskt perspektiv samt ett dilemmaperspektiv (Nilholm, 2007). Nilholm (2007) och Haug 
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(1998) menar att det kompensatoriska perspektivet genom diagnostisering, söker problem hos 

individen. Därefter exkluderas eleven genom specialundervisning utanför klassrummet för att 

kompenseras för sina brister. Målet är sedan att eleven ska kunna tillgodogöra sig den 

ordinarie undervisningen (Haug, 1998).  

Persson (2007) väljer till skillnad från Haug (1998) och Nilholm (2007) att tala om ett 

kategoriskt perspektiv istället för ett kompensatoriskt. I stort sett är betydelsen för dem båda 

lika. Persson (2007) menar att mycket av den specialpedagogiska traditionen grundar sig i det 

här synsättet och hävdar i likhet med Haug (1998) och Nilholm (2007) att det även idag är ett 

vanligt förekommande perspektiv. 

Som kritik till det kompensatoriska perspektivet växte det kritiska perspektivet fram (Nilholm 

2007). Persson (2007) har också här valt att använda sig av ett annat begrepp, det relationella 

perspektivet, men har en definition som liknar Nilholms (2007). Båda menar att perspektivet 

kritiserar specialpedagogikens existens. Att den överhuvudtaget finns ses som ett 

misslyckande från skolans sida.  

Flera författare anser att det kritiska perspektivet är att föredra. Haug (1998) hänvisar till 

Emanuelsson som framhåller att det kompensatoriska perspektivet särbehandlar elever och 

därmed stigmatiserar dem. Vidare menar han att eleverna genom specialundervisning inte 

klarar av att inhämta den kunskap de saknar. I sin kritik mot det kompensatoriska perspektivet 

hävdar Nilholm (2007), att elevens skolsvårigheter istället bör förklaras genom den 

kringliggande miljön och att elevers olikheter bör ses som resurser. Därför bör det talas om 

barn i behov av särskilt stöd istället för barn med behov av särskilt stöd (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist, 2001).   

Nilholm (2007) framhåller att diagnostisering av elever inte är centralt i det kritiska 

perspektivet, eftersom det är oklart vilken positiv effekt det har på undervisningen. Börjesson 

(1997) likväl som Haug (1998) menar att diagnoser är osäkra och kan ge ett orättvist resultat. 

Detta på grund av att diagnoser kan innehålla för eleven okända kulturella företeelser.       

Nilholm (2007) menar att det tredje och sista perspektivet, dilemmaperspektivet, som främst 

framfördes av Clark, Dyson och Millward, uppstod genom ett ifrågasättande av det kritiska 

perspektivet. De anser att det är ett dilemma att alla elever i skolan ska ges likvärdig 

utbildning, samtidigt som undervisningen ska anpassas efter deras olikheter. De menar vidare 

att specialpedagogiken ofta blir ett sätt att underlätta klasslärarens arbete, genom att eleverna 
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med svårigheter tas ur klassrummet. Därmed finns en mer homogen grupp kvar i klassrummet 

som är lättare att undervisa. 

Nilholm (2007) tar upp ett andra dilemma som handlar om att elevers olikheter enligt det 

kritiska perspektivet ska tas tillvara samtidigt som skolan värderar vissa egenskaper hos 

individer högre än andra. Exempelvis uppmuntras en tystlåten och stillasittande elev mer än 

en rörlig och pratglad, trots att båda elevernas egenskaper egentligen ska beaktas. 

2.4 Tidigare forskning 

Under det här kapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning som vi anser är relevant 

för vårt arbete.  Avhandlingarna sökte vi bland annat på hemsidan för specialpedagogik på 

Linköpings universitet. Vi fick även förslag på rapporter från vår handledare. Bland dessa 

olika studier valde vi sedan ut dem som vi ansåg vara mest väsentliga. Nedan kommer de att 

presenteras i kronologisk ordning. Till att börja med kommer Perssons (1995) rapport om 

skolors specialpedagogiska verksamheter att beskrivas. Därefter kommer en redogörelse för 

Tornbergs (2006) avhandling som behandlar lärares resonemang om ”en skola för alla”. 

Avslutningsvis kommer vi att redovisa Karlssons (2007) studie om särskilda 

undervisningsgrupper i grundskolan. 

2.4.1 Skolors specialpedagogiska verksamheter 

Persson (1995) har genomfört en studie som bygger på SPEKO-projektet 

(specialundervisningen och dess konsekvenser) och som består av tre rapporter. En av dessa 

är Specialpedagogiskt arbete i grundskolan, vars syfte är att ta reda på hur lärare, 

speciallärare och rektorer beskriver sin skolas specialpedagogiska verksamhet. Han har 

genom intervjuer studerat dess förutsättningar, motiveringar och genomförande. 

En huvudfråga i studien är hur informanterna definierar specialpedagogik och 

specialundervisning. Resultatet från studien visar att 64 av de totalt 80 tillfrågade anser att 

verksamheten har sin grund i svårigheter hos eleven, medan cirka 19 stycken menar att 

elevens brister grundar sig i skolans arbetssätt, organisation eller miljö. Person (1995) menar 

att en anledning till att en majoritet har ett individinriktat perspektiv, är att elever i behov av 

särskilt stöd överlåts till speciallärare och specialpedagoger. Den specialpedagogiska 

verksamheten förväntas ha ”klienter” vilket ofta leder till att problem söks hos elever och att 
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åtgärderna ges på individnivå. Därför bör specialpedagogiken och den vanliga pedagogiken 

närma sig varandra.  

En annan huvudfråga i resultatredovisningen är vilka faktorer som påverkar de 

specialpedagogiska insatsernas omfattning. Fyra grupper av svar kunde urskiljas, där den 

första gruppen menade att externa faktorer påverkar insatserna. En annan grupp svarade att 

omfattningen bestäms på rektorsområdet eller skolan. En tredje grupp menade att 

verksamheten styrs av faktorer på individnivå och den fjärde gruppen sade sig inte veta vad 

som påverkar den specialpedagogiska verksamheten (Persson, 1995). 

Ett annat resultat som framkom i studien var hur utformningen av de specialpedagogiska 

insatserna såg ut. Tre olika former utmärktes: klinikundervisning, specialläraren i 

klassrummet och gruppindelning eller ökad grundbemanning, samt en kombination där 

undervisning ibland bedrivs i klassrummet och ibland i klinik. En fjärdedel av de intervjuade 

angav att specialundervisningen sker i avskildhet från den övriga klassen, medan några färre 

menade att det är i klassrummet som den specialpedagogiska undervisningen sker. Dock var 

den mest frekventa metoden, organisatoriskt sätt, att varva mellan att specialundervisa i och 

utanför klassrummet (Persson, 1995). 

2.4.2 Hur resonerar lärare om ”en skola för alla”?                     

Tornberg (2006) beskriver i avhandlingen Bara man ser till barns bästa. En studie av lärares 

yrkesetiska överväganden i en skola för alla, hur hon genomfört fokusgruppsintervjuer i 

förskola och grundskola. I den svenska skolan finns elever med en rad olikheter och en stor 

del av lärarens arbete går ut på att ta hänsyn till dessa. Fokusgrupperna syftade därför till att ta 

reda på hur pedagogerna i sina uppdrag såg möjligheter att behandla alla barn på ett likvärdigt 

sätt, oberoende av deras förmåga, behov och bakgrund. Tornberg (2006) lät lärarna diskutera 

fiktiva problem, för att sedan kunna jämföra svaren med utbildningspolitiska texter, där 

intentionen är en skola som inkluderar alla elever.   

I lösningsförslagen på de fiktiva problemen framkom bland annat att lärarna ansåg att det i en 

skola för alla uppstår problem, samtidigt som skolans skyldighet är att välkomna alla elever.  

Lärarna framförde också att dessa problem kan tacklas både på ett inkluderande och 

exkluderande sätt, vilket innebär att de förde resonemang som både satte problemets fokus 

hos individen och som tillskrev miljön problemet. De framhöll dock att inkluderande 

verksamhet var att fördra, men att exkluderande verksamheter ibland kunde vara nödvändiga 
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och ses som ett alternativ till specialskolor. De gav skolans särskilda undervisningsgrupp som 

exempel och menade att en sådan kunde vara ett bra alternativ när ingenting annat fungerade. 

Pedagogerna ansåg att eleverna i den enskilda gruppen fick mer stöd och fick lära sig 

samspelsregler, samtidigt som de fick möjlighet att träffa nya kamrater (Tornberg, 2006). 

Vid tal om eventuell flytt till den särskilda undervisningsgruppen framförde lärarna att 

elevens bästa alltid skulle sättas i fokus, samt vikten av att vara lyhörd om elevens egen åsikt 

om den bästa placeringen. Tornberg (2006) menar dock att det inte är självklart vad som är 

bäst för eleven, utan att det handlar om en avvägning mellan gruppens och den enskilda 

elevens behov. Det är ett dilemma att lärarna både ska se till gruppen och individens behov, 

vilket ofta leder till att de elever som stör mycket tas ur klassen. Pedagogerna menade dock att 

de försökte se till både den enskildes och majoritetens behov, men poängterade att det blev 

svårt med de stora elevgrupperna.  

I samtalet om vilka åtgärder som var mest lämpade att sätta in visade lärarna stark tilltro till 

sin lärarkompetens, men framförde också att de inte var fulländade utan behövde stöd av 

exempelvis psykologisk expertkompetens. De framhöll också vikten av ett gott samarbete 

med föräldrarna, men att det kan vara ett dilemma när föräldrarna anser sig ha rätt till 

delaktighet, samtidigt som läraren har ett ansvar för skolverksamheten (Tornberg, 2006). 

2.4.3 Studier av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan  

Karlsson (2007) har författat avhandlingen Att inte vilja vara problem – social organisering 

och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp. I arbetet med studien genomförde 

hon ett års fältarbete i en särskild undervisningsgrupp där hon undersökte hur skolan 

organiserade verksamheten för fem av eleverna.  

Karlsson (2007) menar att det inte är lätt att identifiera vad som egentligen är elevernas 

svårigheter. Lärarna i den särskilda undervisningsgruppen försökte genom att jämföra 

eleverna med förväntningarna om hur elever bör bete sig definiera deras problem, vilket även 

elevernas tidigare klasslärare visade sig göra. Att eleverna därmed tillskrevs problem innebär 

att pedagogerna har ett kompensatoriskt synsätt.  

Trots att lärarna visade sig ha ett kompensatoriskt synsätt menar Karlsson (2007) att både 

lärare och elever i den särskilda undervisningsgruppen framhöll inkludering som högt 

värderat. På olika sätt underströks det att de var inkluderade genom att de exempelvis var med 



   

16 
 

på klasslistor och på fotograferingar med sin ordinarie klass, trots att de egentligen inte var 

delaktiga i klassen. I både kommunens och skolans dokument betonades det också att 

skolverksamheten skulle sträva efter att vara inkluderande. Det faktum att den särskilda 

undervisningsgruppen ändå fanns men samtidigt osynliggjordes, ledde till en förvirring hos 

eleverna.  

Karlsson (2007) kommer fram till att det också råder en viss förvirring hos lärarna. När beslut 

om flytt till den särskilda undervisningsgruppen skulle tas upplevde pedagogerna det som ett 

dilemma att tvingas välja mellan fördelarna för majoriteten och fördelarna för individen. Att 

lärarna oftare tog hänsyn till majoritetens fördelar anger Karlsson (2007) en möjlig förklarning 

till. Hon menar att det kritiska perspektivet på inkludering som förespråkas i styrdokumenten, 

kan bidra till att lärare istället för att inkludera alla elever osynliggör dem som är i behov av 

särskilt stöd. Detta på grund av att perspektivet inte tar hänsyn till den komplexa värld skolan 

är och endast framför tankar om hur inkludering, demokratiskt deltagande och social rättvisa 

ska kunna fungera i teorin. 

2.4.4 Sammanfattning  

Författarna till de tre avhandlingarna har valt att använda sig av olika metoder. Tornberg 

(2006) har använt sig av fokusgruppsintervjuer, Persson (1995) av enskilda intervjuer och 

Karlsson (2007) har utfört deltagande observation där hon kombinerat intervjuer, video- och 

ljudinspelningar.  Trots deras olika forskningsmetoder visar delar av avhandlingarna liknande 

resultat.  

Persson (1995) kommer fram till att en majoritet av pedagogerna tillskriver eleverna problem 

men att somliga också anser att det är skolans arbetssätt, organisation eller miljö som är 

problemet. Tornberg (2006) framhåller också att det inom skolans värld både finns ett kritiskt 

och ett kompensatoriskt perspektiv, men att det är samma lärare i hennes studie som växlar 

mellan dessa. I likhet med Persson (1995) och Tornberg (2006) konstaterar Karlsson (2007) att 

det kompensatoriska perspektivet existerar i skolan.  

Att det kompensatoriska perspektivet är rådande menar både Karlsson (2007) och Tornberg 

(2006) beror på att lärare tvingas välja mellan individen och gruppens behov. Oftast väger 

gruppens behov tyngst, vilket resulterar i att eleverna i behov av särskilt stöd tas ut från 

klassen.    
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I Perssons (1995) avhandling framgår att det finns olika faktorer som påverkar de 

specialpedagogiska insatserna. Även Tornberg (2006) tar upp en av dessa externa faktorer, då 

hon menar att psykologer hjälpte lärarna i avvägningen av vilka resurser som skulle sättas in.  
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3 Metod 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens process. Till att börja med kommer vi att 

presentera fokusgrupper som metod samt metodansats. Nästa del behandlar urvalsprocess, 

etiska överväganden och intervjuguide. Vidare kommer genomförande och analys att 

presenteras. Avslutningsvis kommer vi i en metoddiskussion reflektera och föra diskussion 

kring det arbetssätt vi har valt.       

3.1 Fokusgrupper och metodansats  

Vi har använt fokusgrupper som metod. Bryman (2002) förklarar metoden som intervjuer med 

flera personer samtidigt i en grupp inom ett visst område eller utifrån en viss frågeställning. 

Intervjuaren, även kallad gruppledaren, är intresserad av att se hur deltagarna förhåller sig till 

varandras åsikter. Fokus ligger på hur individer som gruppmedlemmar diskuterar och det 

samspel som sker i gruppen. Viktigt är då att gruppledaren inte är allför styrande, men ser till 

att deltagarna håller sig till ämnet (Bryman, 2002). Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar 

ansåg vi denna metod var lämplig eftersom vi ville ta reda på hur grupper med lärare tänker 

och resonerar inom det specialpedagogiska området.  

Bryman (2002) tar upp två olika forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa. Han 

klargör att fokusgrupper hamnar inom ramen för den kvalitativa forskningen, bland annat på 

grund av att fokusgrupper är mer ostrukturerade än kvantitativa metoder. En annan anledning 

till att metoden är kvalitativ är att gruppledaren har ett tolkande synsätt och drar slutsatser 

utifrån det deltagarna diskuterar.   

3.2 Urvalsprocess 

Under vår utbildning på lärarprogrammet har vi kommit i kontakt med ett flertal skolor och 

lärare. Genom dessa kontakter har vi kunnat rekrytera deltagare till vår studie. De 

medverkande arbetar på två olika skolor i södra Sverige. Båda skolorna har årskurser från 

förskoleklass till år 6, men skola 1 är belägen på en mindre ort och skola 2 i en större stad. 

Genom två lärare fick vi förutom deras egna arbetslag, med majoritet av klasslärare, även 

kontakt med ytterligare ett arbetslag på respektive skola. Dessa valdes ut på grund av att de 

endast arbetar med specialpedagogiska insatser, vilket vi fann intressant då vi ville ha 

diskussioner med utgångspunkter i olika perspektiv. Varje arbetslag utgjorde en fokusgrupp, 
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vilket resulterade i att två intervjuer genomfördes på vardera skola. Bryman (2002) kallar 

denna typ av urval för snöbollsurval som är ett slags bekvämlighetsurval. Vid ett 

bekvämlighetsurval tar forskaren kontakt med de personer som för tillfället finns i dess 

närhet, medan ett snöbollsurval innebär att forskaren genom dessa personer rekryterar 

ytterligare deltagare.   

Figur 1 nedan beskriver hur fokusgrupperna såg ut på de två skolorna. På skola 1 bestod den 

första fokusgrupper av fyra klasslärare. I den andra gruppen medverkade sex pedagoger, 

varav två svenska som andraspråkslärare (SvA-lärare) samt fyra speciallärare. På skola 2 

deltog sex pedagoger i den första intervjun. Tre av dessa arbetar som klasslärare, två som 

svenska som andraspråkslärare samt en som speciallärare. I den andra fokusgruppen 

medverkade tre personer där samtliga arbetar som lärare i en särskild undervisningsgrupp.  

För att det ska framgå om lärarna är utbildade för sin profession, finns i figuren två olika 

symboler. Den första symbolen (*) betyder att läraren har lärarexamen men inte behörighet 

för den nuvarande professionen. Exempelvis är Katarina på skola 1 utbildad lärare men inte 

svenska som andraspråkslärare. Den andra symbolen ( ) innebär att läraren inte har en 

lärarexamen. Ingen symbol vid namnet innebär att läraren är utbildad för sina arbetsuppgifter.       

 Skola 1 Skola 2 

 Grupp 1 Grupp 2 Grupp 1 Grupp 2 

Antal 
deltagare 4 6 6 3 

Namn och 
profession 

Siv, lärare år 1 

Gunnel, lärare år 3 

Susanne, lärare år 
3 

Monica, lärare år 2 

Katarina, SvA-lärare 
år 1-6*  

Veronika, speciallärare 
år 4-6* 

Naima, lärare i 
förberedelseklass* 

Maj, speciallärare år 1-
3* 

Barbro, speciallärare 
år 4-6* 

Anneli, 
specialpedagog år 1-3  

Maj, lärare år 3 

Inger, speciallärare år 1-
3 

Solveig, lärare i 
förberedelseklass* 

Mona, lärare i 
förberedelseklass* 

Klara, lärare år 2 

Kristina, lärare år 1 

Åsa, lärare i särskild 
undervisningsgrupp* 

Agneta, lärare i särskild 
undervisningsgrupp* 

Anders, lärare i särskild 
undervisningsgrupp  

Figur 1. Översikt över fokusgrupperna i studien. Samtliga namn är fingerade.   
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3.3 Etiska överväganden 

Bryman (2002) redovisar fyra etiska principer som används inom svensk forskning. Dessa 

principer har vi haft i åtanke i samband med intervjuernas förberedelse, genomförande och 

analys.  

Den första principen är informationskravet som innebär att deltagarna ska få ta del av syftet, 

vilka delar undersökningen består av, samt att få reda på att medverkandet bygger på 

frivillighet. Vi anser att vi tog hänsyn till denna princip då vi informerade deltagarna muntligt 

eller skriftligt om syftet med studien, samt vilka moment som skulle ingå. Då 

intervjupersonerna tillfrågades om de ville delta eller ej framkom informationen om att 

medverkandet byggde på frivillighet.  

När de tillfrågade gav sitt medgivande till studien uppfylldes kriterierna för den andra etiska 

principen, som Bryman (2002) kallar för samtyckeskravet.  

Den tredje principen, konfidentialitetskravet, innebär att de som deltar i studien ska förbli 

anonyma. Personuppgifter ska behandlas så att obehöriga inte kan få tillgång till dem. Kravet 

uppfyller vi genom att inte benämna deltagarnas riktiga namn eller röja andra personuppgifter. 

Det inspelade materialet kommer även att förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan få 

tillgång till det. Skolornas namn behandlas också konfidentiellt då vi anger dem som skola 1 

och skola 2. Trots att vi vidtagit dessa åtgärder finns en risk för att deltagare själva inte tar den 

etiska principen i beaktning. Trost (2005) menar att intervjupersonerna kan tala med 

utomstående om andra deltagares uttalanden. 

Slutligen behandlar Bryman (2002) nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter om enskilda 

personer som framkommer under studien inte får användas till annat än den aktuella 

undersökningen. Som vi tidigare nämnt kommer det inspelade materialet att raderas, likaså 

transkriberingarna av intervjuerna, vilket förhindrar en fortsatt användning av materialet.  

3.4 Intervjuguide 

I en intervjuguide presenteras de ämnen som är aktuella för undersökningen samt den ordning 

de kommer att behandlas i. De ämnen som önskas behandlas kan nedtecknas, alternativt 

formuleras i frågor (Kvale, 2008). I vår intervjuguide (se bilaga 1) har vi utgått från våra 

frågeställningar och därefter formulerat frågor som täcker in dessa.  
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3.5 Genomförande  

Före fokusgruppernas genomförande informerades deltagarna om syftet med studien samt 

gavs möjlighet att ta del av intervjuguiden. Den första gruppen på skola 1 intervjuades under 

tjugo minuter, den 6 oktober 2009. Den andra intervjun på samma skola genomfördes på cirka 

trettio minuter den 15 oktober 2009. Ingen av dessa grupper hade möjlighet att avsätta mer tid 

än de tjugo respektive trettio minuter som intervjuerna tog. 

På skola 2 ägde den första fokusgruppsintervjun rum den 5 oktober 2009 på en arbetslagsträff 

och varade i cirka en timme och tjugo minuter. Den andra fokusgruppsintervjun tog drygt 

trettio minuter och genomfördes den 19 oktober 2009, när lärarna slutfört sin undervisning för 

dagen. Till den första gruppen fanns två timmar avsatta för intervjun medan den andra 

gruppen hade drygt en timme att disponera. 

Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in, på skola 1 med bandspelare och på skola 2 med 

diktafon. Bryman (2002) tar upp svårigheten med att hålla reda på vad olika deltagare säger 

och samtidigt hinna med att anteckna. Han menar därför att det är en fördel att använda sig av 

inspelningsutrustning.  

3.6 Analys   

För att tolka våra intervjuer har vi valt att använda oss av Kvales (2008) tre analysdelar: 

strukturering, klarläggning och analysarbete. Strukturering av materialet kan exempelvis ske 

genom transkribering. Linell (1994) redogör för en transkriberingsmetod som han kallar för 

approximativt ordagrann, vilket vi har valt att använda oss av. Metoden innebär att man 

återger det huvudsakliga innehållet i det som sägs.    

I den andra analysdelen som Kvale (2008) tar upp, klarläggs material så att det går att 

analysera. Detta kan göras genom att sådant som anses vara oanvändbart tas bort, till exempel 

upprepningar eller annat icke relevant för studien. Då vi delvis redan bearbetat materialet 

enligt den approximativa ordagranna metoden, behövdes endast finare justeringar göras.  

I det sista steget, analysarbetet, utvecklar forskaren en djupare förståelse för innebörden i 

intervjun genom att de intervjuades uppfattningar kommer fram och därmed utvecklar 

forskaren nya sätt att se på fenomen i studien. För att forskaren ska kunna göra detta kan en 

metod som kallas meningskoncentrering användas, vilket innebär att en mening förenklas och 

sammanfattas. Vi har valt att använda oss av denna metod som innefattar fem steg. I det första 
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steget vill forskaren få en helhetsbild av intervjun och läser därför igenom denna. Sedan 

fastställs meningsenheterna så som de uttrycks av deltagarna. I det tredje steget försöker 

forskaren formulera ett tema till varje meningsenhet för att kunna tolka intervjupersonernas 

svar. I det fjärde steget knyts meningsenheterna an till studiens syfte genom att forskaren 

ställer frågor som besvarar hur dessa båda kan kopplas samman. I det femte och sista steget 

knyter forskaren samman centrala teman till ett icke-analytiskt resultat (Kvale, 2008).  

3.7 Metoddiskussion 

I den här studien har det varit en fördel att vi under utbildningens gång tidigare genomfört ett 

antal intervjuer. Trots viss erfarenhet känner vi att det alltid finns nya kunskaper att inhämta. I 

den här diskussionen kommer vi att resonera kring olika delar i metodens process och tankar 

som uppkommit kring den.  

Trots att vi har valt fokusgrupper som metod har vi inte fokuserat på dynamiken mellan 

deltagarna i lika stor utsträckning som gruppledaren vanligen gör. En anledning till detta är att 

vi hade för avsikt att analysera enskilda uttalanden i resultatet. Att vi inte valde enskilda 

intervjuer beror på att vi befarade att svaren inte hade blivit lika utförliga som vid en 

fokusgruppsintervju.  

Enligt Tursunovic (2002) bör antalet deltagare i en fokusgrupp vara mellan sex och tolv 

stycken. Bryman (2002) hänvisar till Morgan som till skillnad från Tursunovic (2002) anger ett 

något lägre antal. Morgan menar att storleken på fokusgrupper vanligtvis varierar mellan sex 

och tio personer. Han poängterar dock att detta antal deltagare är något för högt, men att det 

kan vara befogat då bortfall av medverkande kan vara vanligt. Vi har sett exempel på att 

bortfall kan förekomma då båda grupperna på skola 1 hade deltagare som kom för sent. På 

skola 2 förekom däremot bortfall på grund av en fortbildning, som var förlagd under samma 

tid som fokusintervjun. Fler deltagare, i framförallt den första gruppen på skola 1 och i den 

andra gruppen på skola 2, hade möjligtvis varit att föredra. Vi anser dock, att vi trots det 

delvis låga antalet deltagare fick relativt utförliga diskussioner. Bryman (2002) påpekar just att 

få medverkande inte nödvändigtvis behöver vara en nackdel eftersom fler kommer till tals när 

antalet deltagare är färre. 

Vad gällande intervjuernas tidslängd är vi medvetna om olikheterna mellan dem. På grund av 

tidsbrist på skola 1 fanns inte mer tid än de cirka tjugo respektive trettio minuterna som 

disponerades. Dock upplever vi ändå att vi fick svar på de frågor som ställdes, men är 
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medvetna om att svaren eventuellt kunde ha utvecklats mer om tiden funnits. På skola 2 

genomfördes den andra intervjun på cirka trettio minuter, trots att en längre tidsangivelse 

fanns. Det skulle alltså kunna innebära att intervjuerna på skola 1 inte hade blivit längre även 

om tiden funnits. 

Den första intervjun på skola 2 varade längst tid, cirka en timme och tjugo minuter. Skälet till 

detta kan ha varit det höga engagemanget hos flertalet av deltagarna. Även att dessa ibland 

tappade fokus på ämnet, kan ha varit en bidragande faktor till intervjuns längd. 

Bryman (2002) menar att vissa gruppmedlemmar tenderar att ta större plats på bekostnad av 

tystlåtna personer. Att så kan vara fallet såg vi i våra intervjuer, då deltagarna inte tog lika 

stort talutrymme. Vi lade märke till att de som inte sade så mycket också oftare talade tystare. 

Då två av intervjuerna genomfördes med bandspelare vars förmåga att ta upp ljud var 

bristfällig, ledde det till att enstaka ord i konversationen inte blev hörbara. Detta hade kunnat 

undvikas om vi hade använt inspelningsutrustning med mikrofon av god kvalité som Bryman 

(2002) förespråkar.  

Bryman (2002) hänvisar till LeCompte & Goetz som behandlar begreppet reliabilitet som 

handlar om huruvida resultatet blir detsamma om studien genomgörs igen. De menar dock att 

reliabiliteten i en kvalitativ studie är svår att mäta på grund av att den ofta genomförs i en 

social miljö som är svår att ”frysa”.  Därför har vi valt att inte resonera om huruvida vår studie 

har hög reliabilitet eller ej, utan endast behandla validiteten som Bryman (2002) beskriver. 

Han menar att validitet innebär att studien undersöker det som forskaren har som avsikt att 

undersöka. Vi anser att vår studie bör ha förhållandevis hög validitet eftersom vi vid 

utformningen av intervjuguiden noggrant såg till att frågorna formulerades utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar. 
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4 Resultat 

Under det här kapitlet kommer vi att redogöra för fokusgruppsintervjuernas resultat. Vi har 

identifierat fyra teman i materialet. Dessa är lärarnas definition av specialundervisning, 

lärarnas tolkning av de centrala begreppen, specialpedagogiska perspektiv samt medvetenhet 

om den officiella inkluderingsvisionen.  

Somliga citat är enskilda uttalanden, medan andra är hela eller delar av konversationer. 

Konversationer utmärks med en pil (↓) mellan citaten. 

4.1 Lärarnas definition av specialundervisning  

Lärarna har olika uppfattningar om vad specialundervisning innebär. Några anser att de som 

klasslärare bedriver specialundervisning i det dagliga arbetet. 

  

Man [har] ju väldigt mycket specialundervisning i klassrummet samtidigt som de andra 

jobbar (Kristina, lärare år 1). 

↓ 

 Ja, som klasslärare ja (Mona, lärare i förberedelseklass). 

  

Andra lärare är av en annan uppfattning och menar att det inte är specialundervisning som 

bedrivs i klassrummet, utan stödundervisning.  

 

Det är ju inte specialundervisning när man har dem i klassrummet. Om du till exempel sitter 

bredvid ett barn och hjälper dem med de vanliga arbetsuppgifterna, det är ingen 

specialundervisning, det är ju i sådana fall ett stöd eller vad man nu ska kalla det. 

Specialundervisningen måste nästan bedrivas utanför klassrummet för att det ska vara 

specialundervisning, annars är det inte det. Annars är det ju klassrumsundervisning och det 

är ju också jätteviktigt men det är ingen specialundervisning (Barbro, speciallärare år 4-6). 
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En lärare har samma uppfattning men antyder att det endast är specialundervisning när läraren 

har speciallärarutbildning.    

 

Men samtidigt pratade vi om vilka som har utbildning och vilka som inte har utbildning. På 

90-talet va det prat om att man skulle få specialundervisningsutbildning för att man skulle 

klara av sånt här i klassrummet, de mindre problemen. Det blev aldrig någonting av, så 

egentligen är det stödundervisning vi håller på med, inte specialundervisning. 

Specialundervisningen räcker inte till på den här skolan. Då får vi hoppa in som klasslärare 

och försöka lösa det här problemet i klassrummet (Solveig, lärare i förberedelseklass).   

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att lärarna tolkar specialundervisning på två olika sätt. Några 

menar att de arbetar med detta i klassrummet, medan andra anser att det är stödundervisning 

som de ägnar sig åt.   

4.2 Lärarnas tolkning av de centrala begreppen 

Det råder en viss förvirring bland lärarna om de centrala begreppens betydelser, det vill säga 

innebörden i inkludering, exkludering, integrering och segregering (se begreppsbeskrivning s. 

7f). Två lärare uttrycker att de inte använder begreppen och en av dessa säger också att hon 

inte vet vad de betyder. 

 

Jag vill inte gärna använda sådana ord för de kan lätt missbrukas, beroende på vilken miljö 

man jobbar i (Åsa, lärare i särskild undervisningsgrupp).   

 Jag visste ju inte vad orden betydde, jag var ju tvungen att få en ordentlig förklaring först. 

Det är ju ord som jag normalt inte använder (Susanne, lärare år 3). 

  

Några lärare använder vissa begrepp som synonymer. Ett exempel på detta är specialläraren 

Barbro. 
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En del barn som man jobbar med inkludering […] vill [man] ska kunna vara med i klassen 

mer och mer, därför har man exkluderat alltså tagit ut ett barn och jobbat med för att det ska 

kunna klara av att vara i klassrummet (Barbro, speciallärare år 4-6).   

 

Vår tolkning är att Barbro väljer att använda sig av begreppet inkludering när det i själva 

verket handlar om integrering eftersom en inkluderad elev aldrig tas ut för separat 

undervisning. 

Ett flertal pedagoger associerar segregering med en åtskillnad som förekommer i samhället 

och ser inte begreppet som användbart i skolvärlden. 

 

Alltså för mig är det väldigt negativt, jag tycker inte det hör hemma i skolan (Susanne, lärare 

år 3).  

↓ 

Nej, det är mer samhället (Siv, lärare år 1). 

↓ 

Ja, ett större och vidare begrepp, Ja, ute i samhället är det ju på det viset (Gunnel, lärare år 

3).   

Både [exkludering och segregering] betyder ju att du lyfter ut, men det är ju väldigt olika 

värden på de orden. Jag sysslar ju med exkludering, alltså plockar ut dem men vill inte se det 

som segregering (Veronika, speciallärare år 4-6).  

 

Trots att ett flertal lärare beskriver begreppen felaktigt eller tvetydigt, har några en 

uppfattning om att inkludering och integrering handlar om att undervisa alla elever 

tillsammans. 

 

 Inkludera, att alla ska få vara med (Maj, lärare år 3). 

Jag tänker att man vill att alla barn med alla slag av svårigheter ska vara i samma grupp (Siv, 

lärare år 1, syftar på inkludering). 
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Jag har ju jobbat i en integrerad verksamhet där man hade bestämt att man skulle integrera 

barn med språkstörningar i den vanliga klassen och det är ju integrering (Susanne, lärare år 

3). 

[Ett särskolebarn] kan vara […] integrerad i en vanlig klass men har en egen kurs (Inger, 

speciallärare år 1-3). 

 

Två av lärarna ovan antyder att integrerade elever tidigare varit segregerade. De lärare som 

uttalar sig om innebörden i inkludering menar på olika sätt att det handlar om att alla elever 

undervisas tillsammans, även om ingen rakt ut framför att det handlar om att vara delaktig 

från början.  

Generellt kan det dock sägas att kunskaperna om begreppen inte är särskilt stor. Vissa lärare 

uttrycker att de inte alls använder begreppen eller inte vet vad de betyder.    

4.3 Specialpedagogiska perspektiv  

I samtliga fokusgrupper framkommer att det specialpedagogiska stödet mestadels sker 

exkluderat och att skolorna främst arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv.  

 

Är det inte det kompensatoriska perspektivet då? (Mona, lärare i förberedelseklass).  

Alltså det här kompensatoriska med diagnostisering. Precis det här kompensatoriska att man 

också förbereder vad den ska lära sig i klassrummet, alltså stötta med hjälpmedel eller vad 

som. För mig står vi väl för det (Veronica, speciallärare år 4-6). 

Grunden för allt är väl ändå ettan som man tänker (Siv, lärare år 1, syftar på det 

kompensatoriska perspektivet). 

 

Pedagogerna anger orsaker till varför de arbetar utifrån det kompensatoriska perspektivet. 

Några hänvisar till beslut fattade ”högre ifrån” där politiker kommit fram till att mer tester ska 

införas i skolan, vilket de anser bidrar till deras kompensatoriska arbetssätt. 
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Vi är ju väldigt noga med att ta reda på var eleven befinner sig i skolan (Annelie, 

specialpedagog år 1-3). 

↓ 

Men jag menar det är ju inte riktigt vi som väljer heller. Vi åker ju med i det som diskuteras 

högre upp i politiken också. Jag menar det är ju mycket mera tester nu än vad det var för 

några år sedan. Den som är ledare visar ju åt vilket håll man vill föra det hela (Katarina, 

SvA-lärare år 1-6). 

 

Andra framhåller att beslutsfattarna ”högre ifrån” snarare förespråkar ett kritiskt perspektiv 

och att det kompensatoriska perspektivet är självvalt.  

 

Jag och rektor pratade om att en assistent skulle kunna sätta sig i något rum ibland. Han sade 

att vi inte kunde göra det eftersom det står i vår skolplan. De har ju egentligen lagt ribban 

(Veronika, speciallärare år 4-6). 

↓ 

 Fast jag vet inte riktigt om vi är överens med dem (Veronika, speciallärare år 4-6). 

 ↓ 

 Näe, och då måste vi välja vår väg (Annelie, specialpedagog år 1-3). 

Det är väl vi som har valt det kompensatoriska perspektivet. I sådana fall är det så att 

kommunen har det kritiska att alla ska vara i klassen hela tiden. Alltså på något sätt att 

undervisningen ska bara ändra sig så klarar alla av att vara där. Så upplever jag det, att 

skolplanen har det perspektivet (Veronika, speciallärare år 4-6).  

 

Pedagogerna anger fler tänkbara anledningar till varför de arbetar efter ett kompensatoriskt 

perspektiv.  

 

Vi har sån arbetsbörda att vi letar fel hos eleverna (Solveig, lärare i förberedelseklass). 
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Vi behöver faktiskt plocka ut barn för att resten av klassen ska må bra. Det är ju det omvända 

perspektivet för att den andra gruppen ska må bra (Veronika, speciallärare år 4-6) . 

Hur bra är det att integreras i klassen med en assistent och kanske bli utkörd och få sitta 

utanför och se klassen jobba, då är man väl verkligen utanför? (Agneta, lärare i särskild 

undervisningsgrupp).   

 

Att lärarna arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv framgår genom hur de tillskriver 

eleverna problem. 

 

Många av de här barnen klarar ju inte den stora gruppen. Då måste de ifrån den oavsett om 

de vill vara kvar (Susanne, lärare år 3).  

Man har barn som har väldigt bristande till exempel taluppfattning. Man måste börja bygga 

med det (Veronika, speciallärare år 4-6 ). 

Så är det ju fler barn som vi får in som på nått sätt är handikappade, socialt eller emotionellt 

eller annat, koncentrationssvårigheter och som är utåtagerande eller på annat sätt stör oss 

(Solveig, lärare i förberedelseklass). 

 

Ingen lärare anger att de hellre vill se ett kritiskt perspektiv eller ett dilemmaperspektiv. Dock 

nämner somliga aspekter som passar väl in i dessa synsätt. Exempel på tankar som stämmer 

väl överens med ett kritiskt perspektiv är antydningar om motstånd mot diagnostisering och 

att problem tillskrivs eleven. 

 

Förut var det mer så att man sa att det var individen som har problem. Nu tycker jag att det 

finns en ödmjukhet från skolan också vilket jag tycker är bra. Det kan faktiskt vara så att 

vissa saker kan finnas i miljön. Att man mera kritiskt tittar på hur vi kan lösa det här 

tillsammans. Inte att det bara är individen som har problem (Monica, lärare år 2).    

Det enda positiva med att få diagnos är att man får resurser (Klara, lärare år 2).  
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Det kanske är mitt sätt att undervisa som inte går hem hos eleven. Vad hjälper det mig om de 

har Aspergers? Jag ser i alla fall drag av Aspergers. Jag vill inte ha reda på någon diagnos 

utan hur jag kan hjälpa eleven (Solveig, lärare i förberedelseklass). 

 

En annan pedagog framför åsikter som överrensstämmer med de svårigheter 

dilemmaperspektivet beskriver. Det handlar om att eleverna ska ges likvärdig utbildning 

samtidigt som utbildningssystemet ska anpassas efter deras olikheter.  

 

 I praktiken är det ju många gånger olösligt (Siv, lärare år 1).  

 

Specialläraren Inger som arbetar på skola 2, kritiserar den särskilda undervisningsgruppen 

som finns på skolan, trots att hon själv arbetar med elever enskilt eller gruppvis utanför 

klassrummet. Hon och Solveig menar att den särskilda undervisningsgruppen är som dåtidens 

obs- och hjälpklasser, där elever med koncentrationssvårigheter och svaga kunskaper gick. 

 

Det är mer som en obs-klinik tycker jag. Det är nästan ett straff att gå dit. ”Du är så besvärlig 

så du får gå dit” (Inger, speciallärare år 1-3).  

↓ 

Som den gamla skolan, obsklass, hjälpklass. Mer som en soptunna (Solveig, lärare i 

förberedelseklass). 

 

Resultat visar att lärarna mestadels arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. De anger 

olika anledningar, dels nämner några att skolplanen och politiker förespråkar ett kritiskt 

perspektiv som de inte kan leva upp till. De menar till exempel att alla barn inte klarar av att 

vara i stora grupper. Andra menar att det är politikerna som leder in dem i kompensatoriska 

arbetssätt eftersom krav ställs på mer tester.  
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Resultatet visar också att några lärare delvis är kritiska till det kompensatoriska synsättet. 

Kritiken riktar sig främst mot diagnostisering, särskilda undervisningsgrupper och att hänsyn 

inte tas till miljön vid specialpedagogiska insatser. 

4.4 Medvetenhet om den officiella inkluderingsvisionen 

Somliga lärare är medvetna om att inkludering förespråkas i utbildningspolitiska texter. Ett 

exempel på detta är speciallärarna Veronika, Barbro och Maj som menar följande: 

 

Det står ju i skolplanen att alla så långt som möjligt ska undervisas i gruppen (Veronika, 

speciallärare år 4-6). 

Att alla ska gå i samma klassrum, varenda unge, man kan inte plocka ut någon (Barbro, 

speciallärare år 4-6, syftar till en skola för alla).  

Ja, jag känner till Salamancadeklarationen och budskapet men jag har inte påverkats så 

mycket av den. Man känner att man inte har möjlighet att göra det (Maj, speciallärare år f-3). 

 

Maj och Susanne är de enda i fokusgrupperna som har kännedom om 

Salamancadeklarationens innebörd. Gemensamt för dem båda är missnöjet med svårigheterna 

att leva upp till deklarationen.  

 

Den borde ju påverka oss jättemycket, fast jag tycker inte att man kan leva upp till den 

(Susanne, lärare år 3).        

 

Efter att lärarna fått innebörden i Salamancadeklarationen förklarad för sig, menar somliga att 

klasserna är för stora för att visionen om inkludering ska bli aktuell.  

 

Det skulle kanske vara bättre att göra mindre grupper överlag och få mer tid (Gunnel, lärare 

år 3).  

↓ 



   

33 
 

Man kan ju individualisera mera då (Siv, lärare år 1). 

↓ 

Man kan ju hjälpa barnen mer då. Att man har ett tak, max tjugo och sen få vara två vuxna, 

då kanske man inte behöver specialundervisning över huvud taget (Susanne, lärare år 3). 

 

Andra lärare är också kritiska till deklarationen och menar att alla barn i behov av särskilt stöd 

inte får den hjälp de behöver. 

 

De som har störst behov får, sen är det ju en skala. De som har minst behov eller lite granna 

får inte (Solveig, lärare i förberedelseklass).  

↓ 

Ja, och då tänker man på det här, en skola för alla. Då har vi ju inte det (Klara, lärare år 2). 

 

Resultatet visar att vissa pedagoger är medvetna om intentionen om inkludering, men 

majoriteten har dock inte hört talas om Salamancadeklarationen. Efter att lärarna fått 

deklarationen förklarad för sig, uttrycker de ett missnöje med den. De hävdar att den inte går 

att leva upp till, på grund av att klasserna är för stora, eller att barn i behov av särskilt stöd 

inte får den hjälp de är berättigade till.  
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5 Diskussion 

Under det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion kring resultatet som vår studie har 

visat. Fokus kommer att ligga på lärarnas kompensatoriska perspektiv samt visionen om 

inkludering och den exkluderande verklighet lärarna beskrev. Diskussionen är uppdelad i två 

rubriker; lärarnas perspektiv samt verklighet och vision kring inkludering.  

5.1 Lärarnas perspektiv  

I likhet med avhandlingarna under rubriken tidigare forskning visar vårt resultat att det 

kompensatoriska perspektivet dominerar hos lärarna. Utifrån det drar vi slutsatsen att 

perspektivet är det mest framträdande i den svenska skolan. I lärarnas resonemang tillskrivs 

eleverna problem på många sätt. När de talar om elever i behov av särskilt stöd, framgår att 

fokus inte ligger på hur miljön eller undervisningen ska förändras. En majoritet av 

pedagogerna framför själva att de arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv och anger 

flera anledningar till detta. Somliga hänvisar till politiker som de menar har ett kritiskt 

perspektiv, då dessa bland annat förespråkar inkludering, vilket påverkar olika styrdokument. 

Lärare anser dock att de inte kan leva upp till detta vilket istället gör att de arbetar utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv. Andra lärare menar att det är politikerna som har ett 

kompensatoriskt perspektiv och att det banar vägen för val av arbetssätt. Persson (2007) anser 

att vår skolminister Jan Björklund talar om elever i behov av särskilt stöd på ett sätt som 

antyder att dessa ska anpassa sig till skolans normer. Det kan stärka de sistnämnda lärarnas 

resonemang om att politiker idag har ett kompensatoriskt perspektiv.  

En anledning till det kompensatoriska perspektivets spridning skulle kunna vara bristerna med 

det kritiska perspektivet. Karlsson (2007) menar att det kritiska perspektivet inte alltid 

fungerar eftersom inte hänsyn tas till den komplexa värld skolan är. Tankar framförs endast 

om hur inkludering, demokratiskt deltagande och social rättvisa ska kunna fungera i teorin.  

Trots att en del av pedagogerna i vår studie menar att det kritiska perspektivet är svårt att leva 

upp till, framför andra lärare tankar som stämmer väl överens med detta perspektiv. 

Pedagogerna uttalar sig om att diagnoser inte är nödvändiga och att skolan idag ofta letar fel i 

miljön när specialpedagogiska insatser ska tillsättas. Vi anser att det är förvånande att fler 

lärare inte framför liknande åsikter då det redan i Lgr 69 fanns tankar om att miljön kunde 

vara orsak till elevers svårigheter. Anmärkningsvärt är också att fler inte vill se ett annat 
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perspektiv än det nuvarande, då läroplanen (Lpo 94) på många sätt förespråkar ett kritiskt 

perspektiv. Bland annat går det att läsa att skolan skall anpassa undervisningen till varje elevs 

skilda förutsättningar och behov. Vår tolkning är att problem därmed inte bör sökas hos 

eleven utan i den kringliggande miljön.                     

5.2 Vision och verklighet kring inkludering 

Lärarna i vår studie visar sig ha olika uppfattningar om definitionen på specialundervisning. 

Några menar att de som klasslärare bedriver denna typ av undervisning i det dagliga arbetet, 

medan andra menar att den måste bedrivas utanför klassrummet för att kunna benämnas som 

specialundervisning. En tredje tanke finns om att specialundervisning endast kan utövas av 

pedagoger med adekvat utbildning.  

När Lgr 80 infördes introducerades tankarna om att specialundervisning och vanlig 

undervisning skulle närma sig varandra (Persson, 2007). När sedan 

specialpedagogutbildningen infördes 1990 var tanken att specialpedagogerna skulle påverka 

den vanliga undervisningen ytterligare, exempelvis genom handledning (Egelund, Haug & 

Persson, 2006). Lärarna i vår studie som menar att de arbetar med specialundervisning i 

klassrummet kan därför tänkas ha ett mer modernt tankesätt än de lärare som anser att 

specialundervisning måste bedrivas utanför klassrummet. Detta på grund av att de sistnämnda 

definierar specialundervisning på ett sätt som var gällande innan Lgr 80 introducerades. Innan 

dess fanns ingen strävan att få specialundervisning och den vanliga undervisningen att närma 

sig varandra.  

På ett sätt lever de förstnämnda lärarna upp till visionen om ett inkluderande perspektiv, 

eftersom specialundervisningen enligt dem bedrivs i klassrummet. På ett annat sätt gör lärarna 

inte det, eftersom de samtidigt har elever som går iväg till speciallärare för enskild 

undervisning. De har inte heller specialpedagogisk utbildning vilket rapporten SOU 1999:63 

fastslår är nödvändigt för att de i klassrummet ska kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Därmed finns vissa likheter mellan rapporten och en av pedagogernas tankar då båda utrycker 

att specialundervisning endast kan bedrivas av dem som är utbildade för ändamålet.     

I samtliga fokusgrupper framkommer att särskiljande lösningar existerar på de aktuella 

skolorna, trots att somliga lärare är medvetna om den officiella visionen om inkludering. 

Litteraturen pekar också på att exkludering förekommer i den svenska skolan. Haug (1998) 

menar att svensk specialundervisning ligger närmare den segregerande integreringen än den 
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inkluderande integreringen. Assarson (2007) framhåller att antalet särskilda 

undervisningsgrupper ökat de senaste åren och menar liksom Persson (2007) att vi går tillbaka 

mot en allt mer segregerande skola. Vi ställer då oss frågan varför exkluderingen existerar då 

visionen om en inkluderande skola finns?  

Lärarna i vår studie anger anledningar till varför de arbetar exkluderande. Några menar att de 

är tvungna att ta ut en elev som inte passar in i klassrummet, för att resten av gruppen ska må 

bra. Både Karlsson (2007) och Tornberg (2006) anser att det är vanligt att lärare tvingas välja 

mellan individen och gruppens behov. Oftast väger gruppens behov tyngst vilket resulterar i 

att eleverna i behov av särskilt stöd separeras från klassen. Andersson (1999) menar också att 

det är svårt att tillfredsställa både individ och grupp och ställer sig frågan hur skolan ska möta 

alla dessa elever inom klassens ram. Några lärare i vår studie tar upp det här dilemmat och 

menar att det är svårt att individualisera. De menar dock att detta problem skulle kunna 

minimeras genom att minska klasstorlekarna och tillsätta en extra pedagog. På så vis tror 

dessa lärare att specialundervisning inte skulle vara nödvändigt.         

Haug (1998) framför att lärare, personal, föräldrar och politiker har visat eller visar motstånd 

mot och ovilja att stödja det inkluderande alternativet, trots beslut och lagar. Han ger en annan 

tänkbar anledning till varför segregering är vanligt i skolan. Han menar att 

specialundervisning bygger på en segregerande tradition och att svenska skolan har 

strukturella drag som underlättar denna. Skolan är uppdelad i särskola, specialskola och 

grundskola och eftersom denna uppdelning finns är det lätt att fastna i gamla spår. Det är 

därför kanske inte så överraskande att lärarna i vår studie uttrycker att de använder sig av 

särskiljande lösningar. Skulle det kunna vara så att traditionen påverkar lärarnas sätt att 

resonera och därmed inte ser den egna exkluderande verksamheten som något negativt?  

Uppdelningen av särskola, specialskola och grundskolan kanske ger signaler om att 

exkludering är acceptabelt. Vi anser att det är motsägelsefullt att till exempel särskola finns 

samtidigt som utbildningspolitiska texter förespråkar inkludering. Då inkludering bygger på 

att alla från början undervisas tillsammans borde väl inga särlösningar förekomma? Haug 

(1998) pekar på att en motsättning existerar. Trots den officiella visionen om inkludering i 

styrdokumenten menar Haug (1998) att motsättningen syns i läroplanen och i skollagen. I 

läroplanen står det att: 
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människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

[…] samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla (Lpo 94:1). 

 

Haug (1998) framför vidare att den svenska skolan som enligt läroplanen ska förmedla dessa 

värden är segregerad. I skollagen fastslås att elever som har en utvecklingsstörning ska tas 

emot i särskola, vilket är motsägelsefullt då värdena kanske bäst förmedlas i en skola där alla 

elever oavsett olikheter undervisas tillsammans. Om nu denna paradox existerar, tror vi att en 

rimlig slutsats borde vara, att den leder till att olika tolkningar görs av den inkluderade 

visionen. Går det att tolka läroplanen och skollagen på ett sätt som antyder att exkludering är 

acceptabelt, kanske det är svårt att leva upp till visionen i verkligheten, eftersom inga 

referensramar finns.  

5.3 Avslutande reflektion 

I det här examensarbetet har vi genom fokusgrupperna fått bekräftat att verkligheten inte 

stämmer överrens med visionen om ett inkluderande perspektiv. Visionen verkar av någon 

anledning stött på hinder och har inte nått fram. Är det som Haug (1998) påstår att skolan har 

strukturer som banar väg för exkludering? Eller är det som vi tror, att lärare har en bristfällig 

specialpedagogisk utbildning och därför inte kunskap om inkluderingsvisionen? Om fler hade 

haft specialpedagogisk utbildning och därmed vetskap om visionen, hade möjligtvis en 

strävan efter en inkluderande verksamhet varit större.  

Även om det idag finns elever som anses vara inkluderade, finns en risk att dessa inte själva 

upplever sin situation som inkluderad. Skulle en sådan elev möjligtvis känna sig mer 

inkluderad i en exkluderad skolform? En särskoleinskriven elev kanske känner mer 

gemenskap och delaktighet i särskolan än i grundskolan. Men det skulle också kunna vara så 

att eleven känner sig inkluderad i grundskolan, fast han eller hon är inskriven i särskolan. Vi 

ställer oss frågan om det över huvud taget är möjligt att kalla en sådan elev för inkluderad, när 

han eller hon egentligen tillhör en exkluderad skolform. Om inkludering ska kunna fungera i 

praktiken bör därmed inte särskolan existera och ovanstående exempel skulle inte heller 

kunna realiseras.  
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Enligt vår uppfattning befinner sig därmed specialpedagogiken och den svenska skolan idag i 

en dilemmasituation. Att situationen är sådan beskriver flera författare. Nilholm (2007) menar 

att alla elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som skolan ska anpassa 

undervisningen efter deras förutsättningar och olikheter. Andersson (1999) anser att det är 

mycket svårt för en lärare att inom klassens ram bedriva en undervisning som tillfredställer 

allas behov. Att kräva att alla elever vid en viss ålder ska klara av samma mål kan försvåra för 

lärarna att individualisera och bidrar till att specialundervisning används för att homogenisera 

grupper. Är det så att den målstyrda skolan idag utgör ett hinder för den inkluderande 

visionen? En tanke vi har är att fler elever skulle kunna vara inkluderade om kunskapskraven 

inte var lika för alla, eftersom alla inte passar in i skolas ramar. 

Även om skolan och specialpedagogiken enligt oss idag befinner sig i ett dilemma, tror vi att 

mycket kan göras för att situationen ska se annorlunda ut. På våra undersökta skolor tror vi att 

framför allt utbildning i specialpedagogik skulle främja en inkluderande utveckling, även om 

det inte är hela lösningen på problemet. Vi menar att det är mer komplicerat än så. Som vi 

tidigare påpekat finns exempelvis strukturer inom den svenska skolan som gynnar 

särskiljande lösningar. Att situationen måste lösas är dock ett faktum. Persson (2007) framför 

att den segregerande utvecklingen i dagsläget kommer att leda till att de svaga eleverna får det 

sämre. Om den negativa trenden inte bryts, riskerar vi att hamna i dåtidens skola som 

missgynnade de elever som hade det svårast. Därför anser vi liksom Persson (2007), att en 

utveckling i en inkluderande riktning är nödvändig.  
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6 Vidare forskning 

I detta examensarbete har vi tagit reda på hur lärare resonerar och tänker kring 

specialpedagogiska insatser. Ett förslag på vidare forskning är att studera de elever som 

omfattas av dessa insatser och deras syn på inkludering och exkludering.  

Majoriteten av de som arbetar som speciallärare i vår studie saknar specialpedagogisk 

påbyggnadsutbildning. Det skulle därför också vara intressant att studera hur dessa i sina 

uttalanden skiljer sig från dem med adekvat utbildning. Då skolledning har ansvar för att 

anställa pedagoger som är utbildade för sin profession, kan även skolledningens syn på 

specialpedagogik vara relevant att undersöka.  
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide  

 

1) Vad betyder begreppen inkludering, exkludering, integrering och segregering för 

er?  

 

2) Salamancadeklarationen är en deklaration från 1994 som Sverige skrivit under. Har 

ni påverkats av deklarationen och i så fall hur? 

 

3) Hur är undervisning organiserad för elever i behov av särskilt stöd på er skola? 

 

4) Är specialpedagogiska insatser förlagda i den berörda elevens klassrum eller 

separerade från den ordinarie undervisningen?  

 

5) Hur går ni till väga om barn är i behov av särskilt stöd? 

 

6) Finns det strukturer på skolan som påverkar ert sätt att arbeta med undervisning 

riktad till elever i behov av särskilt stöd? Rutiner, rektor, tid, ekonomiska faktorer?  

 

7) Hur stor hänsyn tas till elevernas egna önskemål att inkluderas/exkluderas?    

 

8)  Begreppet ”En skola för alla” var formulerat i Lgr 80 och finns fortfarande, nu i 

Lpo 94. Vad betyder begreppet för er? 

 

9) Inom specialpedagogiken finns tre olika perspektiv: det kompensatoriska 

perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Vilket av dessa 

perspektiv anser ni genomsyrar er skola och varför är det dominerande?  

 

10) Skulle ni vilja se ett annat specialpedagogiskt perspektiv? Vilket och varför?  

 




