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1 Inledning 

I olika sammanhang under vår lärarutbildning vid Linköpings universitet och vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi kommit i kontakt med specialundervisning i 

grundskolan. Eftersom vi har en språkinriktning på vår utbildning har vi främst mött elever i 

läs- och skrivsvårigheter som har fått särskilt stöd. Vi har träffat 

speciallärare/specialpedagoger som exempelvis har haft små elevgrupper i årskurs ett med 

målet att öka elevernas språkliga medvetenhet, och sett hur ett test som undersöker detta ser 

ut. En annan erfarenhet är från högstadiet där elever med behov av ytterligare 

engelskundervisning får möjlighet till detta, när deras klasskamrater har undervisning i C-

språk. Vi har också egna erfarenheter, både positiva och negativa, från vår egen skolgång då 

vi har mött speciallärare/specialpedagoger i olika sammanhang. 

Allt detta har väckt vårt intresse för specialpedagogik och genom detta val av ämne i vår 

uppsats vill vi tillägna oss kunskap inom detta område. Vi anser att kunskap i 

specialpedagogik kan vara värdefullt för vårt framtida yrke som språklärare, eftersom vi 

kommer att möta elever i olika behov av särskilt stöd.  

Alla som arbetar med barn och ungdomar bör i sin utbildning tillägna sig grundläggande 

kunskaper om specialpedagogik och få förståelse för vad ett specialpedagogiskt förhållningssätt 

innebär (Vernersson, 2007:11).  

Med detta citat vill vi uttrycka hur viktigt det är med specialpedagogisk kunskap bland så 

kallade vanliga lärare. Men vår erfarenhet visar att lärares specialpedagogiska vetskap inte är 

tillräcklig, eftersom specialpedagogen/specialläraren besitter en kunskap som så kallade 

vanliga lärare inte har. Detta har också framkommit i vår litteraturbearbetning och gett oss en 

vidare förståelse för specialpedagogens yrkesroll. Idag kan denna roll bland annat innebära att 

specialpedagogen är handledare för den så kallade vanliga läraren och planerar den 

specialpedagogiska verksamheten på en skola. Genom litteraturen har vi också fått en bredare 

kunskap om vad speciallärarens roll kan innebära. 

I vår uppsats gör vi ingen skillnad på yrkesrollerna specialpedagog och speciallärare, eftersom 

våra informanter inte enbart har arbetsuppgifter som kännetecknar specialpedagogrollen eller 

speciallärarrollen. Alla våra informanter har en kombination av arbetsuppgifter som både 

specialpedagoger och speciallärare har.  

Dispositionen i vår uppsats är upplagd på följande sätt: Efter denna inledning beskriver vi vårt 

syfte som följs av frågeställningarna. Därefter kommer avsnittet historisk bakgrund där vi gör 

en historisk tillbakablick på specialpedagogikens framväxt. Under rubriken styrdokument 

nämner vi den nuvarande läroplan Lpo94 och hänvisar till grundskoleförordningen. Sedan 

följer ett försök till att redogöra för vad en definition av specialpedagogik som begrepp kan 

innebära. Stycket som följer handlar om tre perspektiv inom specialpedagogik som Nilholm 

(2007) beskriver, vilket är den teori som vi har utgått från. Därefter kommer en tematisk 

indelad litteraturöversikt. Delen därefter är metod som beskriver vår kvalitativa intervjumetod 

och vårt tillvägagångssätt. Sedan följer vårt resultat som är indelat i teman utifrån våra 

frågeställningar, vad som återkom i intervjuerna och vad vi fann relevant. Analysdelen 

kommer efter resultatet. Denna del innehåller en analys av vårt resultat i relation till 

litteraturöversikten. Sista delen i vår uppsats är diskussionen, där vi drar några paralleller 

mellan Nilholms (2007) perspektiv och vårt resultat. 
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1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka specialpedagogers/speciallärares 

uppfattningar om sin yrkesroll, de elever de möter och det specialpedagogiska 

verksamhetsområdet i grundskolan. Syftet är även att studera vad begreppet en skola för alla 

innebär för specialpedagogerna/speciallärarna. 

 

1.2 Frågeställningar  

 Vilka är specialpedagogens/speciallärarens arbetsuppgifter? 

 På vilket sätt skiljer sig specialpedagogens/speciallärarens yrkesroll mot en så kallad 

vanlig lärarroll? 

 Vilka elever möter specialpedagogen/specialläraren i sitt arbete? 

 Vad är specialpedagogens/speciallärarens uppfattningar om elevers upplevelser av 

särskilt stöd i skolan? 

 Hur ser specialpedagogen/specialläraren på begreppet en skola för alla? 

 

1.3 Historisk bakgrund 

För att förstå det specialpedagogiska verksamhetsområdet i dagens skola anser vi det vara 

lämpligt att kort redogöra för den historiska bakgrunden till detta område. Därför beskriver vi 

i detta avsnitt några centrala händelser under specialpedagogikens framväxt vid slutet av 

1800-talet och under 1900-talet. 

I folkskolans begynnelse synliggjordes skillnaderna mellan barn när dessa, oberoende av 

samhällsklass, placerades tillsammans i samma skola. Lösningarna på problemet har dock 

varit många, menar Karlsson (2007). En så kallad hjälpklass anordnades för första gången i 

Norrköping år 1879. Denna verksamhet utvecklades senare till svagklasser och B-klasser efter 

urskiljning med hjälp av intelligenstest. Begreppet observationsklass användes under 1930-

talet i Uppsala, där den först etablerades till fördel för, som Karlsson (2007) uttrycker det 

”elever som inte passade in i skolans ordinarie skolpraktik” (Karlsson, 2007:11). Första 

gången som specialundervisning fick sitt erkännande var år 1955 då det omnämndes i 

undervisningsplanen. Därmed etablerades specialklasser. Några år senare förordade 

regeringen ett förslag till mer individuellt anpassad undervisning. Detta ledde sedermera till 

att en så kallad klinikundervisning upprättades i skolorna.  

Nilholm (2007) skriver också om hur begreppet integrering, på 1950- och 1960-talet, 

sedermera ledde till ett allmänt missnöje när den så kallade integreringen av elever inte blev 

som det var tänkt. Elever placerades i klasser som inte var anpassade efter deras behov vilket 

det fanns frågetecken kring. Efter detta kom inkluderingsbegreppet som ett försök att påverka 

de utsatta elevernas situation till det bättre. Det fokuserades nu på elevers olikheter istället för, 

som tidigare, att normen var att alla skulle vara lika.  
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Fortsättningsvis diskuterar Karlsson (2007) grundskolans första läroplan, Lgr 62, där ordet 

demokrati lyftes fram i den bemärkelsen att eleven skulle uppmärksammas individuellt och att 

särskilda lösningar skulle tillämpas utifrån elevens behov. Ordet hjälpklass ersattes av 

specialklass. Dock höll specialundervisningen på att utvecklas mot ett annat håll, nämligen i 

en riktning som inte var demokratiskt korrekt. I nästa läroplan Lgr 69 utvecklades de 

demokratiska idealen vilket gjorde att synen på specialundervisning blev annorlunda. 

Karlsson (2007) skriver att skolmiljön behandlades som en möjlig orsak till en del elevers 

svårigheter.  

Samordnad specialundervisning ersatte specialklasserna under 1970-talet och det så kallade 

demokratiska integreringsidealet fick stark genomslagskraft i skolan. Karlsson (2007) 

beskriver att begreppet en skola för alla är en vidgad syn av begreppet integrering som också 

kan jämställas med elever i behov av särskilt stöd (Karlsson, 2007). Intressant i 

sammanhanget är också hur beskrivningen av dessa elever har förändrats. I 

Salamancadeklarationen 1994, står det om elever med särskilda behov, som sedan ändrades 

till elever med behov av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen träffades 300 internationella 

deltagare från olika regeringar och organisationer med syftet att skapa en överenskommelse 

om hur elever i behov av särskilt stöd ska få en tillfredsställande undervisning 

(Salamancadeklarationen, 1994). I dagens skola och i den nuvarande läroplanen, Lpo94, 

används istället begreppet elever i behov av särskilt stöd. Nilholm (2007) menar att i och med 

detta begreppsbyte har problematiken och svårigheterna till viss del förflyttats från eleven.  

Den utredning som under 1980-talet till 2000-talet utredde skolans arbete, SIA-utredningen, 

fastslog att de speciallösningar som etablerades för elever med svårigheter inte hade fungerat 

så bra som det var tänkt (Karlsson, 2007). Detta ledde sedermera till att bland annat 

specialklasserna minskade och elever med särskilda behov och elever med svårigheter, som 

de omnämns i Lgr 80, istället fick ta plats i den ordinarie undervisningen. Den nuvarande 

läroplanen, Lpo 94, menar att det är till varje elevs särskilda behov som undervisningen skall 

anpassas (Karlsson, 2007). Budskapet omnämns i läroplanen på följande sätt:  

 
Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan har ett särskilt 

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

kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lpo94:4).  

 

Sammanfattningsvis uttrycker läroplanen att alla ska få samma möjlighet till likvärdig 

utbildning. Samtidigt visar forskning att ”särskilda åtgärder snarare tenderar att marginalisera 

elever än att förbättra elevers möjligheter att lyckas i skolan” (Karlsson, 2007:14). Hon anser 

därför att begreppet en skola för alla är ett dilemma, eftersom dagens skola inte är optimal för 

alla elever. 

 

1.4 Styrdokument 

Vi vill nämna att i vår uppsats har vi utgått från läroplanen Lpo94 eftersom det är dessa 

styrdokument som vår utbildning bygger på. Vi som lärarstudenter är medvetna om att vi 

befinner oss i en brytningspunkt mellan två läroplaner. Den nya läroplanen ska träda i kraft 

under 2011 men vi har fått uppfattningen att den redan nu finns att tillgå. Ytterligare en 

uppfattning vi har fått är att våra informanter inte har hunnit sätta sig in i den nya läroplanen 

och därför jobbar utifrån Lpo94. Enligt grundskoleförordningen (1988) ska elever som har 

svårigheter med skolarbetet få särskilt stöd. Vidare står det att: 
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Om den tid som enligt timplanen för ett stadium är avsedd för undervisning i grundläggande 

färdighetsämnen, i första hand matematik och svenska, inte räcker för att en elev skall uppnå en 

normal kunskaps- och färdighetsnivå i ämnet eller ämnena, får mer tid än som följer av timplanen 

användas för eleven (Grundskoleförordningen kapitel 5 paragraf 2, 1988). 

 

1.5 Definition av specialpedagogik 

Begreppet specialpedagogik är enligt Persson (2008) svårdefinierbart, men det han kan 

konstatera är att specialpedagogiken kompletterar undervisningen då ”den vanliga 

pedagogiken inte bedöms räcka till” (Persson, 2008:26). Nilholm (2007) är av samma åsikt 

och skriver att specialpedagogiken därför är förknippad med barns skillnader i den vanliga 

undervisningen. Vidare skriver Nilholm (2007) att  

på så sätt kan man påstå att specialpedagogik har en negativ definition, dvs. den definieras snarare 

av vad den inte är än vad den är (Nilholm, 2007:13).  

Specialpedagogik kan vidare innebära speciella verksamhetsformer och undervisningssätt, i 

jämförelse med den vanliga pedagogiken, och på så sätt skiljer den sig alltså från den vanliga 

pedagogiken.  

Persson (2008) framhåller att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig, eftersom detta 

kunskapsområde innehåller tre olika discipliner såsom medicin, sociologi och psykologi. Han 

benämner också specialpedagogiken som politisk-normativ därför att det rör sig om hur 

individer i samhället avviker från normaliteten och hur deras nutida och framtida liv ska se ut. 

Nilholm (2007) menar att specialpedagogik kan anses vara en verksamhet och att 

specialpedagogisk forskning ofta handlar om att undersöka och analysera den 

specialpedagogiska verksamheten.  
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I vår uppsats har vi har valt att utgå ifrån de tre olika perspektiv som Nilholm (2007) skriver 

om i sin bok Perspektiv på specialpedagogik. Vi hänvisar även till det Bladini (2004) skriver 

om perspektiven. Detta gör vi för att vi vill belysa vårt resultat ur ett redan befintligt 

vetenskapligt perspektiv. Nilholm (2007) menar att det finns tre forskningsperspektiv inom 

specialpedagogisk verksamhet. Dessa är det kompensatoriska perspektivet, det kritiska 

perspektivet och dilemmaperspektivet. En del av vårt syfte är att undersöka vad begreppet en 

skola för alla symboliserar för våra informanter. Vi vill även undersöka om vi kan se spår av 

perspektiven i informantens åsikter och svar. Detta redovisar vi i diskussionsdelen i slutet av 

uppsatsen.  

 

2.1 Det kompensatoriska perspektivet 

Inom det kompensatoriska perspektivet, som fortfarande är dominerande men har minskat, har 

specialpedagogen eller specialläraren som uppgift att kompensera för de brister som eleven 

har (Nilholm, 2007). Ett exempel som Nilholm (2007) belyser är när elever har läs- och 

skrivsvårigheter, då en central frågeställning är följande: Vilka förmågor saknar eleven för att 

tillgodogöra sig det skrivna språket? Den grundläggande handlingsplanen inom det 

kompensatoriska perspektivet utreder vilka förmågor och brister eleven har. De steg som finns 

i denna handlingsplan är ”identifiering av problemgrupper, sökandet efter neurologiska och 

psykologiska förklaringar, samt skapandet av metoder för att kompensera problemet” 

(Nilholm, 2007:36). Det kompensatoriska perspektivet är individinriktat, medan det kritiska 

perspektivet är miljöfokuserat (Bladini, 2004). 

 

2.2 Det kritiska perspektivet 

Anhängare av det kritiska perspektivet tycker att specialpedagogikens värderande och 

marginaliserande av elever är negativt. Därför är det en strävan att behovet av 

specialpedagogik ska upphöra. Fokus ligger på vad samhället gör med barns olikheter, istället 

för vad barnen i sig saknar. Förespråkare för det kritiska perspektivet menar att 

specialpedagogik beror på sociala processer och att det inte är elevens egenskaper som skapar 

ett behov av denna pedagogik (Nilholm, 2007). Det kritiska perspektivet kritiserar det 

kompensatoriska perspektivet för att det pekar ut elever och att detta specialpedagogiska 

perspektiv inte tar hänsyn till elevens bästa och inte är skapad så att den passar elever. 

Skolmisslyckanden beror inte på eleven utan orsaken finns att söka utanför elevens förmågor. 

Dessutom ser detta perspektiv elevens olikheter som en resurs för skolan. Till sist kan det 

tilläggas att bakgrundsfaktorerna till skapandet, det vill säga uppkomsten, av det kritiska 

perspektivet bygger på ett missnöje med specialpedagogikens verksamhet och att idén om en 

skola för alla var svår att tillämpa i den svenska skolan (Nilholm, 2007). 

 



6 

 

2.3 Dilemmaperspektivet 

Inom dilemmaperspektivet betonas att det finns många aspekter av och en komplexitet i den 

specialpedagogiska verksamheten. Det finns inte en slutgiltig lösning på dilemman inom 

specialpedagogiken utan det krävs ställningstaganden från skolans sida (Bladini, 2004).  

Utbildningssystemet ska ge alla elever liknande kunskaper och färdigheter samtidigt som det ska 

anpassas till elevers mångfald. Det kan innebära en spänning mellan det gemensamma och det 

åtskilda (Bladini, 2004:31).  

Det gemensamma står då för att hela elevgruppen ska få samma kunskap och undervisning 

samtidigt som skolan måste individanpassa så att de tillgodoser alla elever. Bladini (2004) 

menar att spänningen mellan det gemensamma och det åtskilda är ett dilemma som finns i 

skolans värld. Nilholm (2007) skriver att man inte kan hitta en lösning på detta dilemma, men 

att skolan bör vara medveten om att detta existerar. Nilholm (2007) konstaterar vidare att 

dagens skola är fylld av olika individers olika intressen och idéer om hur livet i skolan ska 

vara och hur uppkomna dilemman ska bemötas.  

 

2.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis är skillnaden mellan dilemmaperspektivet och de andra två perspektiven 

vi nämner ovan, att dilemmaanhängare är intresserade av att hur olika aktörer och berörda 

parter beskriver kärnan i problemen. Detta betyder att det inte finns några entydiga lösningar 

när skolan ska hantera och bemöta elevers olikheter (Nilholm, 2007). Faktumet att skolan står 

inför grundläggande dilemman är ett antagande som är centralt i denna perspektivinriktning. 

Kritiken dilemmaperspektivet ger det kritiska perspektivet gäller att anhängare av detta 

perspektiv tror sig kunna finna lösningar på de dilemman som bildas när skolans 

utbildningssystem ska behandla elevers olikheter (Nilholm, 2007). Förespråkare för 

dilemmaperspektivet kritiserar kompensatoriska perspektivet genom att detta perspektiv 

endast betraktar eleven som bristfällig. Slutligen riktas det en kritik mot dilemmaperspektivet 

vilket är att detta är vagt och relativistiskt. Detta innebär att dilemmaperspektivet anses vara 

neutralt och att denna neutralitet anses vara en fara, för då kan alla aktörers perspektiv anses 

vara likvärdiga i alla situationer (Nilholm, 2007). 
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3 Litteraturöversikt 

Vi har skrivit vår litteraturöversikt utifrån teman som vi funnit vara relevanta för vår 

undersökning. De är också relevanta för våra frågeställningar. De tematiska uppdelningarna vi 

har i denna del går i varandra och vi har försökt att skilja dem åt genom rubriksättningen. En 

svårighet med denna uppdelning är att specialpedagogiken inrymmer många angränsande 

delar som är svåra att bena ut i enskilda områden. Det första temat har vi namngivit En skola 

för alla med underrubriken segregering och integrering. Det andra temat är 

Specialpedagogen och yrkesrollen och underrubriken i detta stycke är handledarsamtal. Det 

tredje temat heter Elever i behov av särskilt stöd med underrubriken medicinskt perspektiv. 

Sista temat i vår litteraturöversikt är Självkänsla.  

 

3.1 En skola för alla 

Bladini (2004) menar att i och med att den svenska riksdagen 1950 tog beslut om en 9-årig 

enhetsskola med utbildningssyftet en skola för alla, ökade antalet elever som placerades i 

särskilda undervisningsgrupper.  

Sammantaget kan vi se att medan man på formuleringsarenan talar om ’en skola för alla’ och att 

det är inom den reguljära undervisningen som elevers olika förutsättningar, erfarenheter, 

kunskaper och behov ska hanteras, finns det tendenser som tyder på att en allt mer differentierad 

förskola och skola växer fram (Bladini, 2004:9).  

Bladini (2004) hänvisar till en studie som undersökte om specialpedagogens handledande 

samtal hade en inverkan på arbetet och strävan mot en skola för alla. Studiens resultat var att 

handledningssamtalen kan ge läraren nya perspektiv på sin undervisning och hitta nya 

kreativa inlärningsmiljöer som kan inkludera alla elever, samt att handledningen har en 

betydelse för visionen om en skola för alla (Bladini, 2004).  

Även Persson (2008) berör detta område och skriver att en skola för alla har målsättningen att 

alla elever ska få känna delaktighet och gemenskap och att detta ska ske i en inkluderande 

miljö. Den stora utmaningen med denna målsättning är att från skolans håll motverka 

utstötningen av elever och att ge möjligheten till alla elever att utvecklas och lära sig utifrån 

sina individuella förutsättningar. Persson (2008) hänvisar till grundskoleförordningen (1988) 

där det står att det särskilda stöd som elever får i första hand ska ske i den grupp eller klass 

som eleven tillhör. Vidare står det att detta särskilda stöd dock får ges i en mindre 

undervisningsgrupp om det finns specifika skäl. Persson (2008) ifrågasätter det som 

grundskoleförordningen (1988) uttrycker och undrar om det är olämpligt att organisera 

grupper med elever som får särskilt stöd utanför den klass eller grupp som eleven tillhör.  

Persson (2008) går på djupet med detta genom att citera vad regeringens proposition säger. 

Propositionen (Prop. 1998/99:105) uttrycker att för att den svenska skolan i reell mening ska 

bli en skola för alla krävs det samverkande åtgärder mellan många och olika verksamheter.  

Begreppet en skola för alla kan tolkas på olika sätt. Om detta skriver Nilholm (2007) och han 

menar också att det alltid har varit problematiskt att hävda att den svenska skolan är till för 

alla elever. Exempel som Nilholm (2007) pekar på är utvecklingsstörda barn som inte 

räknades in i det obligatoriska skolsystemet under lång tid.  
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3.1.1 Segregering och integrering 

Groth (2007) skriver att acceptans, integrering och social samvaro gör att elevens självbild, 

lärande och självvärde påverkas i positiv riktning. Däremot står begrepp som 

stämpling/stigmatisering, segregering och utanförskap för den motsatta effekten (Groth, 

2007). Segregering betyder att eleven avskiljs från sin vanliga klass till den grupp som 

betraktas kunna tillgodose elevens specifika problem eller störning på ett bra sätt.  

Integrering kan ses som segregeringens motsats och denna integration i skolan kan se olika ut. 

Integrering kan ofta innebära att eleven får stöd enskilt eller i en mindre grupp men tillhör sin 

ordinarie klass. Groth (2007) menar att primärt ska elever i behov av särskilt stöd få tillgång 

till detta i den vanliga klassen, men är det nödvändigt kan speciella undervisningsgrupper 

skapas. Det är upp till varje specifik skola och skolans resurser att organisera så att de elever 

som behöver särskilt stöd får det. Detta leder till att utbildningen blir likvärdig vilket är 

grundskolans utgångspunkt. Elever ska ”enligt lagstiftningen erhålla den hjälp de är i behov 

av och detta stöd skall organiseras utifrån ett inkluderande synsätt” (Groth, 2007:33). 

Däremot belyser Groth (2007) att i praktiken är det klassläraren som påverkar i vilken 

utsträckning denna inkludering av eleven sker, genom sin roll och sina attityder. Även 

Vernersson (2007) uttrycker att klasslärarens roll är betydelsefull i ett inkluderat perspektiv, 

framförallt dennes attityd mot eleven. Inkludering, som enligt Nilholm (2007) och Groth 

(2007), är en efterträdare av begreppet integrering, betyder att den specifika eleven får i sin 

vanliga klass den hjälp och det stöd han/hon behöver. Ur ett inkluderande synsätt blir 

skillnaden mellan vanlig undervisning och specialundervisning liten, menar förespråkarna. 

Barns olikheter respekteras och det är den sociala samvaron och gemenskaper som det 

fokuseras på i första hand. Vernersson (2007) tillägger att begreppen inkludering betyder ”att 

delta i en helhet” (Vernersson, 2007:23) och att den särskilda undervisningen bör ske inom 

ramen för den vanliga klassens undervisning. Det är viktigt att eleven i behov av särskilt stöd 

får känna samvaro i klassen och dessutom blir då inte avvikelsen lika stor mellan 

specialundervisningen och den vanliga undervisningen.  

Avvikelser i form av segregerade stödåtgärder belägna utanför det ordinarie klassrummet 

upplevdes, enligt Isaksson (2009), både positivt och negativt utifrån elevens synvinkel. Att få 

lugn och ro i sitt arbete i en liten elevgrupp visade sig vara positivt, i jämförelse med den 

vanliga klassrumsundervisningen. Emellertid gav denna lilla studiegrupp även mindre bra 

erfarenheter då utsattheten uppmärksammades på ett tydligt sätt när eleven lämnade 

klassrummet (Isaksson, 2009). Ett annat av Isakssons (2009) exempel förtydligar att det är en 

svår balans mellan normalitet och avvikelse i skolan. Detta förklarar han i ett exempel då en 

elev inte ville lämna klassrummet för att undvika att utmärka sig. I detta fall har 

specialundervisningen utanför klassrummet förstärkt utanförskapet från klassen och förstorat 

det icke normala, det vill säga att inte medverka i den ordinarie klassrumsundervisningen.  

Detta menar Isaksson (2009) är problematiskt då eleven tycks uppskatta undervisningsformen 

men samtidigt inte vill verka avvikande inför de övriga klasskamraterna. Isaksson (2009) 

tillägger även att det i hans studie framgår att en del elever upplevde att 

specialundervisningen var för simpel nivåmässigt. Detta gjorde att eleven halkade efter i den 

ordinarie undervisningen och de uppsatta målen, vilket Isaksson (2009) menar är en 

indikation på att denna undervisningsform inte var tillfredsställande för eleven. 

 Vernersson (2007) knyter an till segregering genom att belysa att undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd kan vara både segregerad och integrerad. Det kan till exempel vara i 

form av särskoleklass eller en klass för elever med grava koncentrationsvårigheter, som är 
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situerad endera i en helt segregerad miljö i form av särskola eller som en segregerad grupp, 

men som är integrerad i den vanliga skolan (Vernersson, 2007). 

Karlsson (2007) beskriver i sin avhandling hur en särskild undervisningsgrupps lokaler är 

separerade från de övriga klassrummen. Karlsson (2007) talar även om hur eleverna har två 

grupptillhörigheter, en när de vistas i den särskilda undervisningsgruppen och en annan i sin 

ordinarie ursprungsklass. Emellertid uttrycker eleverna att de inte tillhör två grupper, utan 

enbart den ordinarie klassen, trots att de är delaktiga i båda.  

Groth (2007) menar att samhället inte värderar en person utifrån vem han/hon är utan från den 

kategori individen anses tillhöra. Individen i sin tur måste acceptera denna grupptillhörighet 

som omgivningen ger denna, för den har inget val.  

Den roll som personen samhälleligt får sig tilldelad i form av status och förväntat beteende 

kommer att fungera som utgångspunkt för individens egen självvärdering, och i förlängningen hur 

personen kommer att uppfatta sig själv (Groth, 2007:54). 

Kompensationstanken, som innebär att skolan ska kompensera elevernas brister, är 

framträdande i svensk skola idag. Denna kompensationstanke är anledningen till att 

specialundervisningen i Sverige befinner sig närmare segregation än integration och 

inkludering (Groth, 2007). Groth (2007) presenterar flera studier som kommit fram till att 

placering i specialklass inte bara visar positiva effekter på prestationen. Det har istället 

påvisats att elever som får sin undervisning i sin ordinarie klass har bättre prestationer, trots 

sin begränsade förmåga. Segregering i elevens skolmiljö kan hämma hans/hennes 

kunskapsinhämtande som resultat av låg stimulans i den avskilda undervisningen utanför den 

ordinarie klassens ramar. 

Persson (2008) skriver att det tas för givet att begrepp som exkludering är ett negativt ord och 

att motsatsorden därmed betraktas som positiva. Detta i sin tur leder till att dessa motsatsord, 

som deltagande och inkludering, blir riktlinjer för hur skolans verksamhet ska bedrivas. 

Persson (2008) hänvisar till andra forskare som frågar sig vad den eftersträvansvärda en skola 

för alla ska ha för syfte och vad vi ska ha denna skola till. Persson (2008) uttrycker att de 

senaste 40 åren har det funnits en starkt partipolitisk samstämmighet kring det värdefulla med 

en sammanhållen skola. Han menar att det finns för lite forskning kring vilka effekter detta 

tankesätt, en skola för alla, har för olika elevgrupper. Persson (2008) förklarar detta med att 

det är svårt att genomföra undersökningar av effekterna av specialundervisningen på 

individnivå och även om uppsatser på magister- och kandidatnivå har inriktat sig på att 

beskriva detta, så behövs det större studier som visar hur olika elevgrupper med 

specialpedagogiskt stöd upplever sin skolsituation. 

 

3.2 Specialpedagogen och yrkesrollen 

Speciallärarutbildningen skapades i 1960-talets början och syftet var att utbilda pedagoger för 

att de skulle undervisa så kallade svåruppfostrade barn, utvecklingshämmade barn eller barn 

med handikapp (Bladini, 2004). När sedan specialpedagogutbildningen startades 1990 blev 

det en stor förändring från den tidigare speciallärarutbildningen. Specialpedagogen skulle 

jobba på tre nivåer som var individ-, grupp- och organisationsnivån, till skillnad från 

specialläraren som hade jobbat med enskilda elever. Därutöver skulle de nya pedagogerna 

jobba med utvecklingsarbete och ha handledarsamtal med lärare, barn och föräldrar (Groth, 
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2007). Groth (2007) menar att etablerandet av den nya yrkesrollen specialpedagog kan liknas 

med en förändringsagent som skulle jobba för en skola för alla, vilket skiljde sig från 

speciallärarens självklara plats som komplement till den ordinarie klassläraren (Bladini, 

2004). När speciallärarutbildningen ersattes av specialpedagogutbildningen ändrades fokuset 

och sättet man såg på specialpedagogisk verksamhet. En förskjutning ägde rum från ett 

individperspektiv till ett miljörelaterat perspektiv (Bladini, 2004). Därutöver kom också 

förväntningar från skolans håll att specialpedagogen skulle fungera som en traditionell 

speciallärare (Bladini, 2004). Groth (2007) menar i likhet med Bladini (2004) att  

Elever i behov av särskilt stöd har tidigare ansetts vara något som hör till speciallärarens 

ansvarsområde, men /…/ att det skett en förskjutning till den ordinarie verksamheten, vad beträffar 

var åtgärden skall sättas in (Groth, 2007:25). 

Nisser (2009) skriver i sin avhandling att specialpedagoger kritiseras för att inte arbeta 

tillräckligt med elever med inlärningsvårigheter, vilket är en problematik som har sin grund i 

att specialpedagogens verksamhetsområde är så brett. Den traditionella bilden av 

specialläraren finns kvar och det finns en svårighet i att se att specialpedagogik gestaltas och 

handlar om mer än traditionell undervisning. Även Nisser (2009) har i sina studier på skolor 

funnit att det finns förväntningar att specialpedagogen ska arbeta som traditionell 

speciallärare. Det leder till att det som visas i SOU, statens offentliga utredningar, att 

specialpedagoger ska utgöra ett stöd för skolans ledning, inte fått stor genomslagskraft 

(Nisser, 2009). Allt detta har medfört till att specialpedagogens yrkesroll är otydlig.  

Ända sedan 1970-talet har det i flera utredningar påpekats att det är hela skolans ansvar att 

skapa resurser för elever i behov av särskilt stöd, alltså är det inte enbart en uppgift för 

specialpedagogen. I takt med att skolan influerats av inkluderingsbegreppet har 

specialpedagogens roll dock utvecklats till att vara mer rådgivande bland kollegor samt inom 

hela skolans organisation, framhåller Isaksson (2009). Isaksson (2009) hävdar att det mer 

traditionella sättet som specialpedagoger arbetar på, det vill säga specialundervisning i grupp 

eller enskilt utöver den ordinarie klassrumsundervisningen, förekommer flitigt.  

Nisser (2009) belyser att i läroplanen, Lpo94, nämns inte specialpedagogen som profession 

utan det beskrivs att all personal i skola och förskola ska hjälpa elever som är i behov av 

särskilt stöd och uppmärksamma de barn som störs i sin utveckling. Det redogörs inte i den 

aktuella läroplanen vad specialpedagogen har för uppgifter. Det var först år 2000 när en 

utredning från SOU tillkom som specialpedagogen nämndes som en viktig tillgång, dels för 

att se till att alla elever får det utbyte av skolan de har rätt till och för att den 

specialpedagogiska kompetensen som specialpedagogen har kan kompensera den 

allmänpedagogiska – när den inte räcker till (Nisser, 2009). 

Blecker och Boakes (2010) studie som genomfördes i USA, hade syftet att undersöka lärares 

och specialpedagogers kunskaper, färdigheter samt deras förberedelser för den undervisande 

rollen. De beskriver även att baserat på antal år av lärarerfarenhet var syftet även att jämföra 

lärares uppfattning kontra villighet till att forma ett inkluderat klassrum. Blecker och Boakes 

(2010) framställer det som så att det är nödvändigt att läraren har en öppenhet för ny 

information, en självkännedom och en reflekterande förmåga – för att kunna anpassa sin 

undervisning, samt att de praktiserar rättvisa och jämlikhet som gynnar alla elever. Detta 

menar Blecker och Boakes (2010) är nyckeln till att lyckas med det inkluderade klassrummet. 

Kontakten mellan så kallade vanliga lärare och specialpedagoger, samt lärare och förälder 

menar Blecker och Boakes (2010) är ytterligare en nödvändighet för att lyckas med 

inkludering i skolan. Detta innebär att pedagogens kommunikationsförmåga sätts på prov och 
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inte bara dennes undervisningsfärdigheter. Specialpedagogen och den så kallade vanliga 

läraren måste kunna samarbeta för att ge eleven de bästa förutsättningarna.  

 

I Blecker och Boakes (2010) studie kom de för det första fram till att de lärare som deltog i 

undersökningen var till stor del övervägande ense om att elever i behov av särskilt stöd 

gynnas av att undervisas tillsammans med övriga elever i samma klassrum. Däremot hur 

denna inkludering skulle ske var deltagarna mindre överrens om. Informanterna uttryckte 

också en oro över att inte ha tillräckligt med tid för att kunna planera lektioner, samt tid till att 

själv utvecklas för att bättre samarbeta med andra lärare. Lärare med mer än sju års erfarenhet 

uttryckte speciellt att de saknade en utveckling av samarbetsformer lärare emellan. Blecker 

och Boakes (2010) kom också fram till att specialpedagoger hade mer anpassade 

undervisningstekniker i jämförelse med så kallade vanlig undervisning, vilket följer visionen 

om specialpedagogikens uppdrag som är att möta elevers speciella behov och att anpassa 

undervisningen. Dock såg specialpedagogerna sin verksamhet som en egen enhet i skolan 

istället för en inkluderad del i hela skolan. Detta menar Blecker och Boakes (2010) är 

motsatsen till vad som vanligtvis brukar sägas om specialpedagogisk verksamhet. Det lärarna 

behöver utveckla är samarbetsförmågan menar Blecker och Boakes (2010) avslutningsvis. 

 

3.2.1 Handledarsamtal 

Bladini (2004) har i sin avhandling fokus på de handledarsamtal specialpedagoger har med 

andra pedagoger i förskola och skola. Samtalen studeras ur specialpedagogens perspektiv. 

Syftet är att studera hur specialpedagogerna i undersökningen beskriver syftet och 

inriktningen på handledaresamtalet. Bladini (2004) undersöker hur specialpedagogen 

reflekterar över sin egen roll i dialogen, vad handledarsamtalen handlar om samt analyserar 

mot vad och hur specialpedagogerna styr samtalen.  

Bladini (2004) menar att handledarsamtalet kan ha olika fokus. Exempel på fokus är ett 

arbetes kontext. Bladini (2004) uttrycker att ett gemensamt syfte för all handledning kan vara 

att deltagarna får möjlighet att utvecklas och därmed ökar sitt lärande. Bladini (2004) hänvisar 

till lärarutbildningskommittén som menar att specialpedagogers ”handledningssamtal kan ses 

som en form av specialpedagogiskt stöd för att stärka arbetslagen i deras arbete” (Bladini, 

2004:9). Funktionerna som handledaren har i samtalet kan vara stödjande, undervisande och 

styrande.  

Bladinis (2004) resultat av studiens intervjuer visade att fokus på handledarsamtalen låg på 

barnet och pedagogen. Syftet rörde sig mellan begreppen förändring och stöd. 

Handledarrollen som specialpedagogerna beskriver är en aktör som leder dialogen genom att 

följa och styra. Följa betyder att utgå från det läraren berättar om problem och styra innebär 

att ställa frågor till läraren. Genom intervjuerna och observationerna urskiljer Bladini (2004) 

två funktioner med handledningssamtal, vilket är relaterat till ansvar och innebär en 

balansgång för specialpedagogerna och hur de utformar handledningsdialogen. Bladini (2004) 

menar att specialpedagogen ”balanserade också mellan att ta ansvar för barnet och ta ansvar 

för samtalet. Eller uttryckt med begrepp från denna studies resultat, balanserade hon mellan 

att skapa samtal som verktyg och rum för reflektion” (Bladini, 2004:172). Handledning som 

verktyg innebär att förändra och förbättra ett enskilt barns situation och handledning som rum 

för reflektion innebär att pedagogen får möjlighet att reflektera över aspekter i sitt arbete 

(Bladini, 2004).  
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3.3 Elever i behov av särskilt stöd   

Nisser (2009) skriver att redan från 1842 då folkskolan startades ansågs svaga barn, det vill 

säga arbetarklassens barn, ha en underlägsen position. Denna underordnade roll betraktades 

de ha i jämförelse med de välmående samhällsklassens barn som bedömdes vara så kallade 

starka barn. Idag är begreppet svaga barn ett mer diffust och svårdefinierat begrepp. Ofta 

förknippas detta uttryck med att det finns en problematik på individnivå, det vill säga 

svårigheten finns hos personen, vilket har lett till att specialpedagogik också har kopplats till 

att handla om detta. Nisser (2009) uttrycker att fokus borde förskjutas till att undersöka 

möjligheter för att skapa lärande hos alla människor, ”ett specialpedagogiskt förhållningssätt 

uppmärksammar variationen och allas rätt till delaktighet i samhället” (Nisser, 2009:21). 

Nisser (2009) skriver också att solidaritet med svaga och utsatta som uttrycks i läroplanen 

gestaltas olika på olika skolor. Ibland omsätts detta ideal i organisation av smågrupper, i form 

av assistenter eller inrättandet av speciella skolor.  

Persson (2001) hänvisar till en studie som undersökte vad lärare, rektorer och speciallärare 

hade för syn på företeelser som relaterades till specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. 

En sak som Persson (2001) lyfter fram ur studien är hur låg-, mellan- och högstadielärarna 

hade olika syn på hur skolmiljön kan innehålla problem för eleverna. Inga lågstadielärare, en 

mellanstadielärare och hälften av högstadielärarna tyckte att problemen är kopplade till skolan 

som miljö. Högstadielärarna och högstadiets specialpedagoger menade att eleverna de möter 

är intelligenta, men att problem uppstår för att de inte klarar av den vanliga skolan. De olika 

faktorer i den vanliga skolan som de pekar på är arbetsformer, arbetssätt och skolans miljö 

som helhet. 

 

3.3.1 Medicinskt perspektiv 

En medicinsk diagnos kan vara ett annat sätt att förhålla sig till elevers skolsvårigheter vilket 

Isaksson (2009) presenterar. Han beskriver det så kallade individuellt medicinska 

perspektivet. För att uttrycka elevers skolsvårigheter har forskare inom det 

specialpedagogiska forskningsområdet använt sig av olika termer, menar Isaksson (2009). 

Gemensamt för dessa benämningar är att de härstammar från psykologi och medicin vilket 

förklarar skolsvårigheter som brister hos eleven. En diagnos kan då ställas och åtgärder i form 

av specialundervisning sätts in i syfte att skapa ett normalt beteende. Isaksson (2009) 

konstaterar därmed att skillnaden mellan normalitet och avvikelser sätter i detta avseende 

skolans stödåtgärder i fokus vilket innefattar avsiktlig specialundervisning eller annan 

särbehandling (Isaksson, 2009). I dagens skola är det oftast en medicinsk orsak eller en 

diagnos kopplat till de svårigheter som eleven har. Detta gör det legitimt att sätta in 

stödresurser, menar Isaksson (2009). Det är någonting konkret, ”ett bevis på behov av stöd” 

(Isaksson, 2009:9). Att få tillgång till stödåtgärder är inte en självklarhet, att preciseras som 

avvikande och anses ha speciella svårigheter är ett krav för att få tillgång till extra resurser 

(Isaksson, 2009).  

Dessa extra stödresurser för elever i behov av särskilt stöd kan också vara ett dilemma, menar 

Isaksson (2009), då skolan inte vet hur den ska förhålla sig till medicinska diagnoser. En 

diagnos skall således inte ge företräde för stödinsatser i skolan, dock har diagnostiserade 

skolsvårigheter i vissa fall prioriterats vilket Isaksson (2009) konstaterar utifrån sina studier. 

Isaksson (2009) påpekar vidare att en diagnos i vissa fall har varit avgörande i frågan om 

stödåtgärder skall tillsättas eller ej. Dock har det enligt Isaksson (2009) framkommit att 
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diagnostiserade elever har tilldelats likadana åtgärder som elever med andra skolsvårigheter 

har fått. Exempelvis har det enligt Isakssons (2009) resultat visat sig att elevens diagnos inte 

har någon betydelse för vilka stödinsatser eleven får. En diagnos ger därmed mycket liten 

vägledning för hur det pedagogiska arbetet ska genomföras. 

 

3.4 Självkänsla 

Självvärdering består av känslan om självacceptans och självrespekt, en person som är nöjd 

med den hon/han är, har en hög självvärdering och Groth (2007) menar även att 

självförtroende kan betraktas som ett inre självvärde. Skolans betydelse och dess höga värde i 

samhället kan ha stor påverkan på vår självvärdering och på vilken bild vi skapar om oss 

själva. Olika områden har olika stor betydelse för hur vår egen uppfattning av oss skapas. 

Groth (2007) exemplifierar vad han menar genom citatet nedan:  

Om individen äger en känsla av att han/hon klarar av och har kontroll inom ett för personen viktigt 

område, så har detta en tendens att sprida sig till andra områden av personligheten. Om däremot 

personen upplever frånvaro av kontroll så leder detta inte sällan till sänkt självvärdering (Groth, 

2007:11). 

Andra betydelsefulla personers värderingar tillsammans med elevens dagliga erfarenheter av 

sin egen prestation inom läs- och skrivsituationer, påverkar elevens självbild (Groth, 2007). 

Betydelsefulla personer för eleven kan vara lärare. Groth (2007) visar att det finns en ”stark 

koppling mellan elevens totala, globala, självbild och de betyg en elev har” (Groth, 2007:55). 

Med detta menas att elever med god självbild sällan är lågpresterande, samtidigt som det är 

ovanligt att elever med negativ självbild är högpresterande. Vidare menar Groth (2007) att   

en negativ självbild på ett viktigt område sprider sig lätt till andra områden och kan i värsta fall ge 

upphov till en negativ global självbild hos individen (Groth, 2007:55). 

Utifrån tre utgångspunkter kan man få klarhet över vad självbild är. De tre utgångspunkterna 

är: hur personen ser på sig själv, hur personen vill se sig själv, samt hur personen i fråga visar 

sig själv för andra i dess omgivning (Groth, 2007). En person upplever att familj och ägodelar 

är en del av personens syn på sig själv, utöver detta blir också skolan och skolprestationer en 

del av självbilden. Utifrån detta perspektiv kan skolmisslyckanden få negativa konsekvenser 

för en ung elevs självuppfattning och självbild. Negativ självbild har en tendens att påverka 

inlärningsprocessen negativt. Barn som inte litar till sin egen förmåga att lära blir ofta passiva 

ur lärandesynpunkt och därmed utan framgång. Elever som upprepade gånger misslyckas i 

skolan, eller stöter på stora svårigheter med att lära sig, kan på sikt förlora tron på sin egen 

förmåga (Groth, 2007). 

Groths (2007) avhandling handlar om hur specialpedagogikens insatser i grundskolan 

uppfattas ur både lärares och elevers perspektiv. Hans syfte är att se hur elever och lärare ser 

på betydelsen av självbild och lärandet, samt självvärdering i den specialpedagogiska 

verksamheten. Det Groth (2007) kom fram till var att specialpedagogiska insatser har en 

traditionell negativ stämpel på sig och att den förknippas med problematik hos barn, 

skolmisslyckanden och att elever avviker på ett negativt sätt. Genom social interaktion och 

jämförande med andra elever, ser eleverna som får särskilt stöd ner på sitt eget självvärde och 

självbild. Groth (2007) ger exemplet att en elev med särskilt stöd får arbeta i en matematikbok 

för en lägre årskurs än den hon går i och upplever därför att hon är mindre kunnig i jämförelse 
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med andra elever. Eleverna är dock övervägande positivt inställda till det stöd de får i sitt 

lärande. 
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4 Metod 

4.1 Kvalitativ forskning 

Vi har valt en kvalitativ metod i vår forskning av flera anledningar. Dels vill vi få ett resultat 

innehållande deltagarnas upplevelser, som Bryman (2002) menar att forskaren får genom en 

kvalitativ metod. Vi vill också få fram innehållsrika fylliga svar, vilket Bryman (2002) också 

påpekar är en viktig del i kvalitativ forskning, till skillnad från den kvantitativa 

forskningsmetodens knapphändiga svar. I vår studie avser vi också att vårt insamlade material 

ska ha en ”kontextuell betydelse” (Bryman, 2002:273), det vill säga att vi vill kunna sätta in 

informanternas värderingar och åsikter i ett socialt och kulturellt sammanhang. Vidare är 

storleken på vår studie delvis begränsad eftersom det rör sig om sju informanter och inte fler. 

Detta kan relateras till det Bryman (2002) beskriver som en mikro-studie. Denna typ av studie 

kännetecknas av att kvalitativa forskare arbetar med små resurser och handskas med 

begränsade aspekter inom verklighetsbaserade miljöer (Bryman, 2002).  

Inom den kvalitativa forskningsmetoden finns en induktiv syn på hur teori och praktik 

förhåller sig till varandra. Detta innebär att en teori inte alltid är en utgångspunkt utan kan 

skapas utifrån forskarens resultat (Bryman, 2002). En annan inställning till denna metod är att 

tyngdpunkten ligger på att begripa informanternas verklighet med utgångspunkt i deras egna 

berättelser om hur de uppfattar sin reella situation. Bryman (2002) förklarar att det är svårt att 

fastslå exakt vad kvalitativ forskning är. Det beror dels på att diskussionen ibland utgår från 

skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning, vilket innebär att kvalitativ forskning 

beskrivs med egenskaper som kvantitativ forskning inte har. Variation är ytterligare en av 

anledningarna till varför en del undviker att precisera kvalitativ forskning.  

Kvalitativ forskning inrymmer flera olika metoder. De viktigaste är, enligt Bryman (2002), 

exempelvis deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, samt kvalitativ 

analys och insamlande av skrifter och dokument. Variation är ordet, menar Bryman (2002), då 

forskare inom det kvalitativa området oftast använder sig av flera metoder i samma studie. Vi 

kommer dock att enbart använda oss av en metod nämligen kvalitativa semi-strukturerade 

intervjuer. Semi-strukturerade intervjuer innebär att intervjufrågorna är indelade i teman, 

vilket gör att informanten har möjlighet att utforma sitt svar på ett personligt sätt och även får 

komma in på angränsade ämnen (Bryman, 2002). Detta leder till att forskarna fritt kan ställa 

passande följdfrågor.  

 

4.2 Intervjuguide och frågeformuleringar 

Jacobsen (1993) skriver att intervjuer som har ett vetenskapligt syfte måste ha planerade 

frågor och forskaren måste formulera ett frågeformulär på ett konkret sätt, för att dess 

kollegor ska kunna bedöma resultatet och arbetet, det vill säga undersöka trovärdigheten. Vi 

har valt att formulera en intervjuguide, vilket innebär att forskaren i förväg har bestämt att 

intervjun ska beröra ett antal teman (Jacobsen, 1993). Intervjuguiden har som syfte att se till 

att alla informanter får svara på samma frågor så att intervjusvaren kan jämföras med 

varandra (Jacobsen, 1993). En intervjuguide rekommenderas att ha fyra till sex teman. Vi har 

formulerat fem teman i vår intervjuguide. Bryman (2002) skriver att frågorna i intervjuguiden 

ska täcka de områden och teman som forskaren anser är intressanta, men att det ska ske 
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utifrån informanternas perspektiv. Utöver detta måste intervjuguiden innehålla frågor som gör 

att forskaren kan besvara sina frågeställningar. 

När det gäller de frågor som forskaren formulerar kan dessa ta lika lång tid, oberoende på om 

forskaren väljer enkät eller intervju som metod. Frågorna kan emellertid vara svåra att 

formulera eftersom de måste vara begripliga så att informanten förstår frågan. Därför 

rekommenderar Bell (2000) att man ska testa frågornas formulering i förväg på en 

försöksperson som inte är involverad i studien, för att se om frågorna behöver omformuleras. 

Viktigt att tänka på när man formulerar frågor är att se till att frågorna inte är ledande, inte 

innehåller några värderingar och inte förmedlar några outtalade villkor (Bell, 2000). Jacobsen 

(1993) skriver att det finns sju olika typer av frågor som förekommer inom vetenskapliga 

intervjuer och en av dessa kallar han för frågor om åsikter. Det är denna typ av frågor vi har i 

vår intervjuguide. Inom denna frågegenre är öppna frågor vanligt som ger stort utrymme för 

olika svar. Genom att använda denna form kan forskaren finna flera saker att bygga vidare på, 

intervjun blir sammanhängande och kan innehålla en dynamik (Jacobsen, 1993). I denna 

frågegenre undersöks informantens värderingar och uppfattningar hur han/hon ser samband 

mellan företeelser i verkligheten. Utöver denna genre har vi frågor som rör upplevelser. 

Jacobsen (1993) skriver att dessa frågor kännetecknas av att man efterfrågar informantens 

upplevelser av olika saker, exempelvis sin omgivning och vad han/hon uppfattar som viktigt. 

Vi har valt att låta våra informanter ta del av frågorna i vår intervjuguide innan 

intervjutillfällena (för att se frågorna vi skickade ut se bilaga I). Vi har också gjort en egen 

intervjuguide med exempel på relevanta följdfrågor, som vi till stor del använde oss av. 

Denna intevjuguide var enbart formulerad för vår egen skull (för att se intervjuguiden se 

bilaga II). Jacobsen (1993) skriver om detta genom att nämna att informanterna kan kräva att 

få de aktuella frågorna i förväg, men att forskaren då kan förutse vilka svar informanterna ger. 

Trots denna åsikt som Jacobsen (1993) förmedlar har vi valt att skicka ut våra frågor i förväg. 

Detta för att informanterna ska vara förberedda på de frågor vi kommer att ställa, de ska få 

möjlighet att fundera kring sina uppfattningar som vi efterfrågar och förhoppningsvis inger 

detta trygghet inför intervjusituationen. Hur mycket de personligen väljer att förbereda sig är 

upp till dem. Bell (2000) skriver att uppriktighet, tydlig information och professionellt 

uppträdande kan vara en hjälp för att informanterna ska känna sig trygga i situationen. 

 

4.2.1 Ljudinspelning 

Bell (2000) skriver att ljudinspelning av en intervju med en enskild informant är att 

rekommendera om forskaren vill veta exakt vilka ord som används under intervjun. Detta 

leder till att forskaren kan citera informanten och forskaren kan ägna hela sin uppmärksamhet 

mot det informanten säger.  

Eftersom intervjuaren förutsätts vara uppmärksam på det som sägs – han eller hon ska följa upp 

intressanta synpunkter /…/ är det bäst att inte bli distraherad av behovet att föra anteckningar om 

det som sägs (Bryman, 2002:310).  

Vi har valt att spela in våra intervjuer för att vi tror oss inte kunna anteckna allt det 

informanterna säger i den takt de talar och att kunna ägna all vår uppmärksamhet till att 

lyssna. Bell (2000) menar också att detta är en fördel när avkodningsarbetet påbörjas. Dock 

måste informanterna ge sitt samtycke till att man spelar in intervjuerna. Efter intervjuerna har 

vi transkriberat ljudintagningarna för att kunna analysera dessa och detta i sig är ett bevis på 
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att vi har belägg för vårt resultat och som Bell (2000) skriver, inte kan påstå vad som helst. En 

nackdel som Jacobsen (1993) uttrycker om ljudinspelning som redskap, är att forskaren kan 

slappna av och inte följa med i det informanten säger, samt missar att uppmärksamma 

motsägelser eller fråga vad som menas vid oklarheter.  

 

4.3 Urval 

I vår undersökning har vi intervjuat sammanlagt sju specialpedagoger/speciallärare. Enbart en 

är utbildad specialpedagog och har den anställningen. Två stycken har speciallärarutbildning 

utöver sin lärarutbildning. En av dessa har speciallärare som sin anställningstitel, den andra är 

anställd som specialpedagog. Tre andra informanter har lärarutbildning som grund och två av 

dessa har läst kurser i specialpedagogik. En av dessa tre är anställd som specialpedagog och 

de andra två har speciallärare som anställning. Endast en av våra informanter har enbart 

lärarutbildning och är anställd som speciallärare (översikt över informanterna se tabell 1). 

 

Tabell 1 Studiens informanter 

Informant Kön Anställningform Utbildning Elevgrupp Skola 

1 Kvinna Speciallärare Lärarexamen 1-3 Kommunal 

2 Kvinna Specialpedagog Lärarexamen, 

Speciallärarexamen 

1-4 Kommunal 

3 Man Speciallärare Lärarexamen 5-9 Kommunal 

4 Kvinna Speciallärare Lärarexamen, 

Speciallärarexamen 

7-9 Kommunal 

5 Man Speciallärare Lärarexamen, kurser i 

specialpedagogik 

7-9 Kommunal 

6 Kvinna Specialpedagog Lärarexamen, kurser i 

specialpedagogik 

7-9 Kommunal 

7 Kvinna Specialpedagog Fritidspedagogexamen, 

specialpedagogexamen 

Förskola - 3 Kommunal 

 

Tabell 1. Denna tabell visar en översikt av studiens sju informanter vad gäller kön, anställningsform, 

utbildning, elevgrupp som dessa möter och vilken skolform de är verksamma vid. 

 

Som vi nämnde i inledningen har våra informanter inte enbart arbetsuppgifter som 

karaktäriserar specialpedagogrollen eller speciallärarrollen. Informanterna jobbar på tre olika 

skolor, i två olika kommuner. Alla sju informanter jobbar på kommunala grundskolor och 

kommunala förskolor och de har minst fyra års erfarenhet av att arbeta som specialpedagog 

eller speciallärare. Vi valde dessa för att de alla är verksamma inom den specialpedagogiska 

verksamheten i grundskolan i dagsläget, samt att de alla möter olika elevgrupper i sitt arbete. 

Våra informanter består av två män och fem kvinnor i åldrarna 40 till 65 år. Vårt urval är ett 
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bekvämlighetsurval för att vi kom i kontakt med specialpedagogerna/speciallärarna via vår 

utbildning. Bryman (2002) skriver att ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att forskaren 

använder sig av de informanter de för tillfället har kontakt med, de informanter som är 

lättillgängliga. Bell (2000) skriver att antalet informanter styrs av hur mycket tid forskaren har 

till förfogande och har forskaren inte möjlighet att involvera många informanter, måste 

han/hon göra ett begränsat urval.  

 

4.3.1 Kontakt 

Vi kontaktade våra informanter på olika sätt. Vissa av dem frågade vi personligen i situationer 

då vi träffade dem. Andra har vi endast tillfrågat via mail. Efter den första kontakten har all 

kontakt skett via mail. Jacobsen (1993) menar att allt som händer innan intervjun, exempelvis 

när forskaren kontaktar informanten för första gången, påverkar allt som händer därefter. 

Därför är det viktigt att låta informanten veta att deras deltagande i projektet är betydelsefullt. 

Bell (2000) skriver att forskaren ska ta hänsyn till informantens önskemål och behov gällande 

tidpunkt och plats där intervjun ska ske. Platsen bör vara belägen så att intervjun kan ske 

ostört, samma sak gäller tiden. Jacobsen (1993) är av samma åsikt och menar att i största mån 

ska man låta informanten välja tid och genom detta visar forskaren dem att de är viktiga 

personer. Våra intervjuer skedde på specialpedagogernas/speciallärarnas arbetsplats på en tid 

som de önskade. Detta för att vi säkert skulle veta att intervjun skedde när de hade tid. Vi 

närvarade båda vid intervjuerna, för att båda skulle få en uppfattning om vad informanterna 

uttryckte i sina intervjuer. Jacobsen (1993) skriver att den som intervjuar informanten ska 

vara känd för denna. Det lämpliga är att den som tagit all kontakt med informanten genomför 

själva intervjun. 

 

4.4 Genomförande 

Vi bestämde oss för vilket ämne vi ville skriva om i maj och vår specifika inriktning valde vi i 

september. Då började vi även fundera på vårt syfte och frågeställningar. Därefter undersökte 

vi vilka informanter som vore passande och intressanta att intervjua. Senare under samma 

månad och i oktober tillfrågade vi speciallärare och specialpedagoger om de ville delta i vår 

studie. När examensarbeteskursen startade i november började vi med att söka, läsa och 

bearbeta den litteratur vi fann intressant. Efter detta gjorde vi en del ändringar på 

frågeställningen och vårt syfte, så att dessa blev mer specifika, eftersom många intressanta 

frågor väcktes hos oss under litteraturbearbetningen. Utöver detta skrev vi också eventuella 

följdfrågor till de öppna intervjufrågorna. Därefter utarbetade vi och skrev vår metod. Under 

veckorna 47 och 48 genomförde vi de sju intervjuerna på specialpedagogernas/speciallärarnas 

arbetsplats och parallellt med detta transkriberade vi intervjuerna. Innan vår första intervju 

provintervjuade vi en studiekamrat. Vi spelade in denna intervju för att testa 

inspelningsapparatens funktion, dess ljudkvalité och hur lättförståeliga våra öppna frågor var. 

Efter provintervjun fick vi värdefulla synpunkter av vår studiekamrat. Vid våra intervjuer 

hade alla informanter intervjuguiden med frågorna framför sig, en del hade också antecknat 

svar. Efter de två intervjuveckorna började vi vår analys av intervjuerna, som utmynnade i tre 

delar här i arbetet: resultat, analys och diskussion. Resultat- och analysdelen består av olika 

teman som också rubriceras. Vi valde dessa teman med utgångspunkt i våra frågeställningar, 

samt för att de återkom i de olika intervjuerna och var intressanta. Diskussionsdelen utgår från 

Nilholms (2007) tre perspektiv.  
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4.5 Analys 

Bryman (2002) skriver att forskaren inte ska vänta med analysarbetet av kvalitativa data, 

exempelvis intervjuer, tills att alla intervjuer är genomförda och utskrivna. Vi har 

transkriberat och skrivit ut våra intervjuer i pappersform, därefter har vi analyserat vårt 

material genom att urskilja teman i intervjuerna, teman som återkommer i flera av 

intervjuerna och som kan vara en början till svar på våra frågeställningar. Bryman (2002) 

skriver att startpunkten för kvalitativ analys är kodning. Detta innebär, enligt Bell (2000), att 

forskaren ställer sig frågor som: Vad säger informanterna att de gör? Vilket tema är denna 

upplysning ett exempel på? Den rådata forskaren får av intervjuer måste analyseras och 

tolkas. I denna process letar intervjuaren efter det som kan anses som extra viktigt, vilka 

likheter och skillnader som kan urskiljas, mönster och grupperingar i datainsamlingen. 

Jacobsen (1993) skriver att den mest traditionella metoden när det gäller att analysera öppna 

frågor, är att skriva ut svaren på enskilda papper. Detta skapar en överblick över 

frågeställningarna och forskaren kan undersöka om det finns teman som återkommer i 

materialet. De teman vi har funnit genom analysarbetet av intervjuerna är följande: 

Arbetsuppgifter, Lärarollen, Elever i den specialpedagogiska verksamheten, Inkludering och 

exkludering, En skola för alla, Dilemman och svårigheter, Elevernas syn på specialpedagogik 

och Självkänsla.   

Ett tänkbart mål med kvalitativ analys kan vara som Starrin (1994) beskriver ”att identifiera 

ännu okända /…/ eller kända företeelser, egenskaper och innebörder”(Starrin, 1994:21).  Han 

framställer den kvalitativa analysmetodens princip som ett oavbrutet snabbt samspel mellan 

iakttagelser och idéer samt mellan delar och ”den framväxande helheten” (Starrin, 1994:26).  

 

4.6 Etiska överväganden 

Vi har i våra förberedelser inför vår undersökning övervägt etiska ställningstaganden vad 

gäller informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet 

(Bryman, 2002). Våra informanters medverkan i vår studie är högst betydelsefull och därför 

har de informerats enligt de etiska överväganden som vi nämde ovan. Informationskravet 

betyder att studien syfte ska vara klart och tydligt för informanterna. De har vetskapen om att 

deras medverkan sker på frivillig basis och att de under intervjuens gång har rätt att avbryta 

om de så vill. Samtyckeskravet innebär att informanten själv får styra sin medverkan i 

intervjun. Konfidentialitetskravet betyder att informanterna inte kommer att nämnas vid 

namn, inte heller kommer deras arbetsplats att nämnas så att dessa går att identifiera i 

efterhand (Larsson, 1994). Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att deltagarna har 

underrättats om att materialet vi samlar in endast ska användas i vår studie, och att den har ett 

forskningsändamål (Bryman, 2002).  

 

4.7 Metoddiskussion 

Vi uppmärksammade att en del av de informanter vi endast har haft mailkontakt med innan 

intervjuerna betedde sig nervöst och var lite spända i början av intervjun. En informant hade i 

förväg skrivit ner svar på våra frågor, som vi hade skickat ut, och på första frågan läste 

informanten innantill. Dock slappnade informanterna av efter ett par minuter, vilket ofta 
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skedde när vi hade ställt alla så kallade lätta inledande frågor, exempelvis vad de tyckte var 

roligt med deras jobb.  

En stor fördel med intervjuer, till skillnad från en enkät, är flexibiliteten. Följdfrågor, känslor 

och idéer kan följas upp och klargöra vad och hur informanter menar med det han/hon säger 

(Bell, 2000). Vikten av följdfrågor fick vi erfara i våra intervjuer. Vidare menar Bell (2000) 

att ett skriftligt svar på en enkät inte visar informantens reaktion när han/hon läser frågorna 

och enkäten är begränsad till de frågor som finns med och möjligheten till utveckling och 

fördjupning av enkätsvaren är liten. Bell (2000) menar att en intervju kan ge ett rikt material, 

men att nackdelen med denna metod är att det är tidskrävande. Begränsningen kring intervju 

som metod består av utrymmet. I en liten studie kan forskaren endast genomföra ett fåtal 

intervjuer och det kan vara svårt att analysera den data man får från intervjuer. Vi instämmer 

med det Bell (2000) skriver om att metoden är tidsödande på grund av transkriberingsarbetet.  

Vi uppmärksammade också att informanterna hade lätt för att öppna sig för oss och 

ventilerade det de tyckte var jobbigt med sina jobb, exempelvis stress och att de brukar oroa 

sig för sina elever. En problematik vi stötte på i samband med detta var att intervjuerna blev 

långa och informanterna svävade ut till andra områden. I ett fall kom informanten in på ett 

ämne som handlade om hennes familj. En annan anledning till att intervjuerna blev längre än 

beräknat var att vi ansågs oss behöva fler följdfrågor för att vi ville ha tydliga svar på våra 

frågeställningar. Ett annat problem var att informanterna ibland kunde säga någonting riktigt 

intressant när vi hade stängt av bandspelaren och precis skulle gå, exempelvis en 

övergripande uppfattning om hur speciallärare som yrke är. Vi började våra intervjuer med 

uppfattningen om att det fanns en klar skillnad mellan specialpedagogens och speciallärarens 

arbetsuppgifter, dock märkte vi omedelbart att så inte var fallet på de skolor som våra 

informanter jobbar på. Detta visade sig när de berättade om sina arbetsuppgifter. Oavsett vad 

informanternas titel var så hade de liknande och i vissa fall samma arbetsuppgifter. På grund 

av detta gör vi ingen åtskillnad av lärarnas titel i vår text. Vi vill förtydliga att det kommande 

resultatet enbart bygger på våra sju informanters uppfattningar. Inga generella slutsatser går 

att dra om vad specialpedagoger/speciallärare anser om detta specialpedagogiska område.  
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5 Resultat 

Vårt syfte med vår studie är att undersöka hur specialpedagoger/speciallärare uppfattar sin 

yrkesroll och begreppet en skola för alla. I denna del av uppsatsen beskriver vi vad vi har 

kommit fram till i relation till vårt syfte och våra frågeställningar. I denna del ger vi alltså svar 

på våra frågeställningar. Vi belyser också det vi funnit relevant som har framgått i våra 

intervjuer, men som är ett resultat av mindre följdfrågor. Detta har vi gjort för att vi funnit 

följdfrågorna relevanta och dessa har diskuterats i alla intervjuer. Vi har delat upp våra 

resultat i teman, men temana går in i varandra eftersom resultatet utgår ifrån informanternas 

arbetssituation där alla delar hänger ihop och påverkar varandra. De teman som framkommit 

är: Arbetsuppgifter, Lärarrollen, Elever i den specialpedagogiska verksamheten, Inkludering 

och exkludering, En skola för alla, Dilemman och svårigheter, Elevernas syn på 

specialpedagogik och Självkänsla. I slutet av denna resultatdel ger vi en sammanfattning av 

vad vi kommit fram till. 

 

5.1 Arbetsuppgifter 

I vår undersökning har det framkommit att informanternas arbetsuppgifter främst består av att 

de undervisar elever i behov av särskilt stöd i små grupper, framför allt i grundskolan från år 

F till 9. En informant arbetar även i förskolan. Antalet elever i dessa små 

undervisningsgrupper varierar från tre till fjorton stycken. Dessa elever har en 

klasstillhörighet och tiden de tillbringar i den lilla gruppen varierar. Endera finns det en fast 

särskild undervisningsgrupp på skolan eller så besöker eleverna informanterna vid enstaka 

tillfällen, regelbundet eller oregelbundet beroende på hur mycket särskilt stöd eleven behöver. 

I viss utsträckning förekommer att informanterna undervisar elever enskilt. En informant 

uttrycker att det är ansträngande att sitta enskilt med en elev. 

/…/det är också väldigt ansträngande att sitta bara med en eller två elever det blir så intensivt på något sätt och 

barnen gör kanske väldigt små framsteg man själv får inte så mycket tillbaka alltid. Men roligt är det när dom 

gör framsteg just när de tar ett steg framåt då, då är ju lyckan stor både för dem och mig och det händer rätt ofta i 

alla fall (Informant 1). 

Trots att informanten ovan tycker att det är intensivt med enskild undervisning menar hon att 

det är roligt att se när eleven utvecklas. 

Oavsett hur undervisningen ser ut kommer eleven nästan alltid till ett separat 

undervisningsrum utanför det ordinarie klassrummet. Undantag förekommer i de lägre 

årskurserna då två av informanterna medverkar i den ordinarie klassrumsundervisningen och 

förskoleverksamheten för att observera elever. En av dessa informanter menar att hon arbeter 

mer i klassrummet än i en liten grupp. Några av informanterna har dessutom en 

klassföreståndarroll eller mentorskap som en del i sin tjänst samt undervisning i helklass i ett 

annat ämnesområde.  

Testarbete i de lägre årskurserna är en relativt stor del av speciallärarens/specialpedagogens 

arbetsuppgifter. Genom dessa tester kontrolleras språklig medvetenhet, bokstavskännedom, 

läsutveckling, samt stavning. Även tester som mäter läshastigheten utförs för att kontrollera 

elevens utveckling. I de högre årskurserna, det vill säga högstadiet, förekommer tester i 

svenska, matematik och engelska. Dessa tester innehåller läsförståelse, ordförståelse samt 

diktamen. Ett mer avancerat test används av två informanter där eleven utreds grundligare än 
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enbart inom det språkliga området. Genom denna kartläggning framkommer eventuella 

sociala samt neuropsykiatriska problem. Allt testarbetet ligger många gånger till grund för 

vilka elever som behöver särskilt stöd samt hur mycket stöd de kan tänkas behöva. Testerna är 

alltså till för att hitta eventuella problem hos eleven. De flesta av informanterna nämner också 

att ibland behövs det formuleras ett åtgärdsprogram för att tillgodose elevens behov på bästa 

sätt.  

I specialpedagogens/speciallärarens arbetsuppgifter ingår det att handleda kollegor i deras 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. Detta innebär att specialpedagogen/specialläraren 

och klassläraren diskuterar de behov som eleven har samt kommer därmed fram till vilka 

åtgärder som är aktuella för den specifika eleven. Det kan till exempel vara att ta fram ett 

specifikt material som eleven kan arbeta med. Även tre av informanterna samtalar med sina 

kollegor kring elever som behöver stöd. Två av dessa förklarar att de inför ett specifikt 

specialpedagogiskt projekt har handlett och instruerat involverade kollegor om projektet. 

Några av våra informanter, som har anställningen speciallärare, tar även hjälp av en utbildad 

specialpedagog på den skola de arbetar för att fråga om råd eller tyda tester de inte har tid 

med eller inte förstår.  

Vi har en specialpedagog och utbildad speciallärare också på den här skolan och hon hjälper oss 

med det här att tyda tester när vi inte hinner med eller inte förstår alla tester heller (Informant 3).  

En informant beskriver hur viktiga dessa strukturerade handledarsamtal är, speciellt i 

förskoleverksamheten där förskollärare ofta jobbar isolerat. Dels är det värdefullt att få 

respons på sina funderingar och vägledning i sitt arbete, menar informanten, och dels bidrar 

dessa till att en diskussion kring viktiga frågor tas upp, inte minst i lärarummet eller i 

arbetslaget. En av informanterna tillägger att hon även medverkar i ett kommunalt nätverk 

tillsammans med andra specialpedagoger, speciallärare och klasslärare för att själv få stöd och 

handledning i frågor kring elever i behov av särskilt stöd. Detta för att på bästa sätt kunna 

stödja den specialpedagogiska verksamheten på skolan. 

Att samtala med eleven och att upprätthålla en god kontakt samt att bygga upp elevens 

självförtroende och självkänsla ser många som deras främsta uppgift. Att se att hjälpen 

fungerar och att eleven utvecklas är stimulerande menar informanterna. Alla har erfarenheter 

av att elever lyckas i deras undervisning och det är en av anledningarna till att de vill jobba 

med denna mångfasetterade lärarroll. 

 

5.2 Lärarrollen 

Alla informanter har erfarenhet av lärararbete utöver specialpedagog/speciallärarollen och har 

därmed möjlighet att göra en jämförelse. En informant uttrycker att den så kallade vanliga 

lärarollen innebär att ta den ”gyllene medelvägen” (informant 3) för att alla elever ska kunna 

ta del av undervisningen. En annan anser att den största skillnaden är att den så kallade 

vanliga läraren har en större bredd på sina elever när det gäller kunskapsnivå. Två informanter 

instämmer i detta och menar att i den lilla gruppen finns det inga högpresterande elever som 

kan inspirera och ha en positiv verkan på de svaga. Att eleverna därför inte kan lära av 

varandra ser de som bristfälligt.  

Fortsättningsvis menar många att det i deras yrkesroll innebär att individualisera 

undervisningen. En informant uttrycker detta med följande citat: 
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Här kan man lägga sig på en gemensam lägre nivå dessutom kan man individualisera/…/ har man upp till tio 

stycken då går det, då ser man vad dom behöver hjälp med och då har ju jag en massa små tester och ett par 

datorer och så där så man hela tiden försöker täppa igen luckorna när dom kommer (Informant 3).   

De flesta av informanterna anser att deras yrkesroll är krävande och innehåller utmaningar. En 

informant förklarar varför hon tycker att hennes specialpedagogroll är mer krävande genom 

att beskriva hur hon i sin helklassundervisning får en paus från specialpedagogrollen och kan 

slappna av då hon styr undervisningen själv, som hon uttrycker det. I specialundervisningen, 

menar hon, är det eleven som styr och pedagogen måste hela tiden vara beredd på att ändra 

metod. En annan informant menar att hon upplever att hennes arbete är en stor utmaning och 

att ansvaret som ingår i yrket är tyngre jämfört med när hon tidigare arbetade som klasslärare. 

Detta uttrycker hon genom att förklara att nu är det hon som ska se till att eleverna når målen 

och det finns ingen annan hon kan skicka eleven till som hon gjorde när hon var klasslärare. 

Trots att hon känner en oro och en stress över ansvaret, uttrycker hon att det är ett roligt arbete 

hon har och att hon är väldigt fäst vid sina elever, som hon beskriver som positiva och lätta att 

arbeta med. 

En informant beskriver sin roll som den som förklarar det eleven inte tidigare har förstått. 

Några andra informanter beskriver sin roll som den som finns till för de elever som behöver 

särskilt stöd för att kunna nå målen. En av dessa förtydligar att hans fokus inte ligger på de 

elever som redan har nått målen och strävar mot högre betyg. Informanterna anser sig också 

få en närmare relation till många elever eftersom de jobbar mer relationsstyrt.  

En informant menar att eftersom hon enbart träffar elever med svårigheter glömmer hon 

nästan bort hur lätt en del elever har med lärandet. Hon menar att det känns som att hon bara 

ser problemen och inte det som är positivt med eleven.  

 

5.3 Elever i den specialpedagogiska verksamheten 

Alla specialpedagoger/speciallärare möter svaga elever som är i behov av särskilt stöd. Det 

innebär dels att eleverna har en fastställd diagnos såsom ADHD, ADD, Asperger eller 

speciella läs-och skrivsvårigheter. Det innebär också att de möter elever som har svårigheter i 

till exempel svenska eller matematik men inte har någon diagnos eller begåvningshandikapp.  

/…/ så är det ju svaga elever och dom behöver inte vara elever som har begåvningshandikapp utan dom här som 

precis trillar över men som har stora svårigheter och behöver anpassat material. Och där man behöver gå genom 

ett område på ett annat sätt, än vad man gör i klassrummet (Informant 6). 

Med uttrycket elever som trillar över menar informanten de elever som precis når målen för 

godkänt, men som ändå är i behov av särskilt stöd på grund av sina svårigheter. 

Dessutom möter en del av informanterna elever som har ett annat modersmål än svenska och 

på grund av det uppstår det svårigheter. Några informanter beskriver att de möter elever som 

är särskoleintegrerade eller befinner sig i en gråzon mellan särskolan och den vanliga skolan. 

Eleverna i gråzonen får då gå i den vanliga skolan men med en assistent och får särskilt stöd 

som hjälp för att klara av skolgången. Många av informanterna förklarar att de elever de 

möter även kan har sociala svårigheter och det är orsaken till att de är i behov av särskilt stöd. 

Flera av informanterna menar att det sällan bara är en orsak till att eleven har kunskapsluckor 

utan oftast fler, däribland sociala svårigheter i form av kamratrelationer eller svåra 

hemförhållanden. En del elever har även dubbel diagnos, förklarar en informant. Elever som 
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behöver utmaningar eller behöver ta igen förlorad undervisningstid av olika anledningar 

nämner en informant som en ytterligare kategori av elever han möter i sitt arbete. Även de 

blyga och tysta eleverna som behöver extra stöd och uppmuntran finns representerade samt de 

livliga, stökiga och utåtagerande eleverna som behöver lugn och ro i en mindre grupp. Två 

informanter har även synsvaga och/eller hörselskadade elever.  

 

5.4 Inkludering och exkludering 

Alla specialpedagoger/speciallärare förklarar att de har tillgång till ett eller flera rum där den 

särskilda undervisningen oftast sker. Undervisningsrummet finns antingen bredvid det 

ordinarie klassrummet eller i en annan del av skolan. Eleverna kommer mestadels till 

specialläraren/specialpedagogen för att få tillgång till den särskilda undervisningen. Dock är 

det två av informanterna som även ibland eller ofta är i den ordinarie klassen för att observera 

och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. En särskild undervisningsgrupp som två av 

informanterna beskriver arbetar mer i sin lilla grupp än i den stora klassen. De eleverna har till 

exempel endast slöjd och bild tillsammans med den stora klassen. Två andra informanter 

förklarar att deras mål är att inte ha fasta grupper med elever. 

En informant menar att det finns olika tankesätt när det gäller var man ska placera elever i 

behov av särskilt stöd. Ett tankesätt är att alla elever ska vara med i det ordinarie 

klassrummet, det vill säga att inkludera elever. Ett annat tankesätt är att exkludera eleven 

genom att placera eleven utanför den ordinarie klassrumsundervisningen till exempel i en 

liten undervisningsgrupp i ett separat klassrum. Sammanfattningsvis menar informanten att 

det inte handlar om att särskilja dessa tankesätt och välja det ena eller det andra utan att en 

kombination av dessa, inkludering och exkludering, är att föredra för att skapa en skola för 

alla. Detta förklarar han genom nedanstående citat. 

Ibland så måste man vara jättenoga med att inkludera elever men ibland så förstör man elever 

genom att inkludera, dom behöver exkluderas en stund för att inte skapa sig en situation som blir 

ohanterlig för dom senare (Informant 5). 

En annan informant menar att det idealiska vore inkludering. Detta uttrycker hon genom att 

säga att om samtliga elever fick hjälp i sitt eget klassrum och i sin egen klass, då skulle 

dagens skola vara en skola för alla.  

 

5.5 En skola för alla 

I vår studie framgår det att informanterna anser att en skola för alla är en skola där eleverna 

trivs och får möjligheten att utvecklas optimalt. Alla elever i skolan ska ha det likvärdigt och 

känna att de passar in och är bra på någonting. De uttrycker också att i en likvärdig skola ska 

eleverna få hjälp med det de behöver stöd i. Våra informanter menar att begreppet en skola för 

alla handlar om resurser, eftersom en likvärdig skola ska ha de resurser som krävs för att 

kunna hjälpa alla elever.  

Man skulle med mer resurser kunna göra ännu mycket mera så att det verkligen blev en skola för 

alla (Informant 2). 
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En skola för alla ska kunna ta emot alla elever. Organisationen och förutsättningarna måste 

finnas för att samtliga elever ska kunna vara i skolan, menar våra informanter. Det behövs 

pedagoger och instrument för att kartläggning av elever ska kunna ske och för att skolan ska 

kunna hjälpa dem.  

Alltså, kontentan av det hela är att man vill att alla ungar ska ha det lika bra. Men det är en 

omöjlighet för dom kommer från olika hem och har olika förutsättningar och allt det där 

(Informant 4).  

En annan informant nämner också elevernas förutsättningar och menar att i en skola för alla 

ska eleverna få lyckas optimalt men med hänsyn till sina egna individuella förutsättningar. 

Detta förklaras med metaforen att alla inte kan få Nobelpriset, utan huvudsaken är att de 

tycker att skolan är rolig. En informant uttrycker att lärarnas största och viktigaste skyldighet 

är att se till att skolan blir en miljö för alla barn. Detta för att samtliga barn ska kunna 

tillgodogöra sig undervisningen och må bra i skolan. Informanten pekar på att rättvisa i skolan 

är att göra olika utifrån elevernas förutsättningar – inte att göra lika för alla. Vidare anser hon 

att begreppet en skola för alla har blivit en klyscha, men att det är viktigt att fundera kring vad 

det betyder. 

Alla informanter förutom en tycker att dagens skola inte är en skola för alla. Informanterna 

hänvisar till de skolor där de är verksamma när de förklarar att det inte är en skola för alla 

fullt ut. Några menar att dagens skolor inte är likvärdig för alla elever eftersom det är en del 

som slås ut på grund av att eleverna inte får gå i mindre klasser och ha fler vuxna i sin 

lärandesituation, som de behöver. Dagens skola tar inte vara på elevernas förmågor och är 

därför inte en skola för alla. Den informant som tycker att dagens skola är likvärdig syftar då 

på den kommunala skolan där skolorna har möjlighet att möta och hjälpa alla elever. Däremot 

är friskolorna inte en skola för alla, eftersom endast högpresterande eleverna passar in i dessa, 

anser informanten. De andra anser att mer kan göras för att skapa denna skola, exempelvis på 

organisations- och kommunalnivå. En informant ger förklaringen till att dagens skola inte är 

en skola för alla med att berätta att lärarna inte hinner se och hjälpa alla i den stora 

elevgruppen. Det är en tuff miljö och det råder tuffa förutsättningar för lärarna i dagens skola, 

menar en informant. 

Fortsättningsvis menar våra informanter att om alla elever fick ta del av resurserna skulle det 

kunna bli en skola för alla. De starka eleverna nämns också i våra intervjuer och det som 

kommer fram är att de inte får tillräckligt med stimulans, det vill säga att resurserna satsas på 

de svaga, vilket kan leda till att de duktiga blir frustrerade.   

 

5.6 Dilemman och svårigheter 

Många informanter belyser problemet att de måste prioritera bland eleverna. De ser att fler 

behöver hjälp än vad de har resurser och möjlighet till, därför kan de inte hjälpa alla. En del 

påpekar också att även om de stödjer en elev i dennes lärande behöver eleven mer än vad den 

får och därför har en del elever inte en chans i dagens skola i jämförelse med andra, så kallade 

standardelever. Många menar att det är bara de allra svagaste som får särskilt stöd, de elever 

som får de lägsta resultaten på tester. De elever som ligger precis på gränsen eller presterar 

lite bättre, men som ändå behöver extra stöd för att nå målen, får inte den hjälp de skulle 

behöva. En annan svårighet som en informant uttrycker är när dennes åsikt är en annan än 

elevens klasslärare. En annan informant möter klasslärare som vill att de ska ta emot fler 
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elever än vad de har möjlighet till och uttrycker att en problematik är att det inte alltid finns 

en tydlig metod för hur speciallärarna/specialpedagogen ska välja ut elever som ska få särskilt 

stöd. Två informanter uttrycker att en svårighet med deras arbete är när olika elever samlas i 

samma lilla undervisningsgrupp. Exemplet de ger är när utåtagerande elever är i samma grupp 

som de svaga och stör arbetet i undervisningsgruppen.  

Dilemmat är när jag även får ta dom här som är jättestökiga ihop med dom riktigt svaga, när vi har 

det så kallade (namn på en särskild grupp för utåtagerande elever) som ska ha hand om dom som 

är riktigt utåtagerande men dom (lärarna) har inte kompetensen i alla ämnen exempelvis engelska 

/…/ där brister det lite för dom här eleverna måste få lära sig engelska också och då blir det lite 

stökigt här ibland när man har tre utåtagerande killar och så har man fem, sex små tysta tjejer som 

inte säger någonting (Informant 3). 

Med dessa ord uttrycker en informant detta dilemma och han menar att detta leder till att det 

blir en utmaning att få undervisningen att fungera. En av våra informanter tycker att låg 

lärartäthet och stora klasser är ett problem i hennes skola, det gör hennes arbete tufft och ger 

henne känslan av att inte räcka till. I och med informantens arbetsuppgifter, att observera 

situationer i skolan och förskolan, menar hon att en svårighet kan vara att förmedla till 

kollegor att det kan vara de som är problembäraren och inte barnet. Hon uttrycker att det är 

viktigt att inte se barnet som bärare av problem, utan att det är situationen som är 

problematiskt och det är där svårigheterna skapas. 

 

5.7 Elevernas syn på specialpedagogik 

Det är många informanter som menar att elevernas upplevelse av att få särskilt stöd är positiv. 

En informant försöker skapa detta genom att göra det trevligt och roligt, vilket är hennes 

uttryck, samt att hon ger eleverna klistermärken. Hon beskriver att detta har lett till en 

popularitet och elever ber henne ofta att få komma till henne. Vidare berättar våra informanter 

att eleverna uppskattar att arbeta i en liten grupp för det lugna klimatet, vilket leder till att de 

kan jobba mycket och hinna med mer. Men det kommer också fram att ett fåtal elever inte vill 

få det stöd hon ger dem, utan upplever det som jobbigt. En informant tror att det är den nära 

kontakten med en vuxen som bidrar till elevernas positiva upplevelse av att komma till 

specialpedagogens/speciallärarens arbetsrum. Vidare menar hon att den vuxna kontakt de får i 

de stora klasserna är bristfällig, eleverna blir inte tillräckligt sedda. Denna informant menar 

också att alla elever gärna vill gå till henne, därför låter hon också de starka eleverna komma 

till henne ibland, vilket också är ett sätt att motverka uppfattningen att det bara är de svaga 

som får gå till henne. En informant använder samma metod som föregående genom att välja 

ut olika elever som får komma till hennes rum. Hon uttrycker att det är negativt om det alltid 

är samma elevgrupp som får komma till henne. Vidare tror hon att elever förstår syftet med att 

de får sitta med henne i lugn och ro och arbeta. Informanten uppfattar att eleverna tycker om 

att träffa henne. Denna informant är mycket i klassrummen och där går hon runt till alla. Detta 

göra att hon upplever att eleverna uppfattar henne som en naturlig del. Ofta sitter hon med 

halva klassen i ett till klassrummet anslutande grupprum där hon kan jobba mer enskilt med 

eleverna.  

En informant menar att eleverna har stått i kö och endast haft positiva upplevelser av att få 

särskilt stöd i en liten undervisningsgrupp tills två särskoleintegrerade elever tillkom i 

gruppen. När dessa tillkom sjönk gruppens status och eleverna ville inte gå till denna grupp 

som fick ett öknamn. Däremot hade detta vänt när vi intervjuade denna informant genom att 
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betygsvarningarna hade meddelats. Detta ledde till att eleverna ville få hjälp att nå betyget 

godkänt. Vår informant som jobbar på en högstadieskola menar att de äldre eleverna som 

insett att de är där för att studera gärna vill ha särskilt stöd och att antalet som önskar detta är 

fler än vad de kan ta emot. De yngre eleverna vill inte lämna klassrummet utan värdesätter 

gemenskapen i klassen mer än att gå framåt kunskapsmässigt. På den aktuella skolan jobbar 

de medvetet med att även de som har missat undervisning vid exempelvis sjukdom får jobba 

hos skolans specialpedagog/speciallärare, så att företeelsen blir någonting normalt och inte 

konstigt. 

En annan informant menar att upplevelsen av att få särskilt stöd beror på hur eleverna har 

upplevt sin skolgång innan de får hjälp. Har eleverna känslan av att det är jobbigt och insett 

sin problematik, tycker de att stödet är positivt. Informanten berättar att gamla elever har 

berättat för henne i efterhand att de tyckte det var pinsamt att gå ut till henne men att de 

trivdes när de väl arbetade hos henne.  

Alltså jag har ju hört efteråt, jag träffar ju många, eftersom jag har varit lärare så länge, så träffar 

jag elever som jag har haft och så, och dom säger: det var pinsamt när man skulle gå till dig men oj 

vad jag trivdes när jag väl var hos dig. Så tror jag många upplever det (Informant 4). 

En informant berättar att de elever som upplever det som känsligt och obehagligt att få särskilt 

stöd, kan genom en överenskommelse mellan sina föräldrar och en 

specialpedagog/speciallärare få stöd hemma, genom att de skickar hem material. De elever 

som inte vill missa den vanliga undervisningen i sin klass kan få komma på klassens 

sovmorgon och jobba med informanten tills den första lektionen börjar. 

Informanten nämner att i en speciell permanent undervisningsgrupp är upplevelserna olika. 

/…/dom är ju tacksamma emellanåt och ibland är det jättejobbigt för det är ju vi som sätter press 

att dom ska gå framåt i olika ämnen så ibland är det jättetufft (Informant 6).  

Vidare berättar hon om andra elever som får specialpedagogiskt stöd och menar att det 

handlar om elevernas individuella processer. 

/…/ det är hela tiden processer var man är i fasen och där man i ena stunden tycker att skolan är 

helt underbar och i nästa stund /…/ vill man inte gå hit. Så det ser väldigt olika ut och det är ju från 

individ till individ, var dom är (Informant 6). 

Informanten menar med detta citat att upplevelsen av särskilt stöd är individuell. Som vi 

skriver i föregående stycke vittnar informanterna om elever som har en positiv inställning till 

stödet eller en negativ. 

 

5.8 Självkänsla 

Många informanter anser att eleverna som de möter har låg självkänsla och att deras 

självförtroende ökar genom deras arbete med dem. Samtliga tycker att det är viktigt att satsa 

på att öka elevernas självkänsla. En informant menar att det är hans största uppgift i arbetet 

med de svaga eleverna. Han berättar att många ser skolan endast som någonting negativt och 

vågar inte prata i början. Då är första steget att använda humorn för att de ska slappna av och 

därefter börja med lätta test så eleven får lyckas och uppleva att de kan. Han kritiserar 

nationella prov för att dessa raserar elevernas självförtroende som han har byggt upp. 

Förklaringen till varför det är viktigt att bygga upp elevens självkänsla är att en del elever har 
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mått dåligt under lång tid innan de får stöd. En annan informant menar att det är viktigt att 

använda andra metoder för att undvika att eleven upplever misslyckanden. Elever lär sig på 

olika sätt men kan ändå nå samma mål, menar samma informant. 

Elever blir tidigt medvetna om att de har det svårt i skolan eller ej, menar en annan informant. 

Dagens elever har stora krav på sig och dessa blir övermäktiga. Detta beror på deras ökade 

medvetenhet om hur man ska vara, vad man ska kunna, hur man ska lyckas och gå vidare i 

livet. Eleverna har prestationskrav som blir jobbiga och vår informant menar att eleverna 

måste få lära sig i sin egen takt, vilket hon förklarar nedan. 

Ja alltså jag tror att det blir krav som blir övermäktiga krav på dom här eleverna som har det 

jobbigt. För jag menar ibland… har du svårt… det är ungefär som att säga till ett barn med ADHD 

du kan bara du vill, hallå skärp dig. Alltså det är ju inte så. Har du svårt så har du, då måste du ta 

det i din takt och du kanske aldrig att nå upp till samma som dom andra, men du är bra för det…så 

(Informant 7). 

Samma informant menar därför att hon försöker öka elevernas självkänsla och självförtroende 

hela tiden. En annan informant berättar att många av eleverna hon träffar har dålig självkänsla 

och har varit utsatta för mobbning. Hon menar att genom hennes stöd lär de sig läsa och förstå 

den grundläggande matematiken, vilket leder till att de får ökad självkänsla, samt att deras 

självförtroende växer när de känner att de kan. En informant använder ett dataprogram för att 

höja elevernas självkänsla och menar att hon försöker att alltid visa eleverna deras framsteg 

för att de ska växa. Metoden att använda det aktuella dataprogrammet gör att eleverna 

upplever att de är duktiga och kan – något de inte trodde om sig själva. Vår informant menar 

att de elever som hade dålig självkänsla får nya krafter när de upplever att de gör framsteg, 

därför är det viktigt att göra dessa synliga.  

En informant poängterar att det oftast är flickor som har låg självkänsla, vilket resultat på 

tester visar. Men samtidigt menar hon att självkänslan kan variera. Elever kan ha hög 

självkänsla kring det som inte handlar om skolan, saker utanför skolområdet och låg 

självkänsla när det gäller skolarbete. 

 

5.9 Sammanfattning av resultat 

Vårt resultat av våra intervjuer visar att speciallärarnas och specialpedagogernas 

arbetsuppgifter är mångskiftande och i viss mån varierande beroende på deras arbetsplats. De 

främsta uppgifterna de har är att ha handledande samtal, utföra testarbete av elevernas 

kunskaper, ha undervisning i mindre grupper, samt medverka i ordinarie klassundervisning. 

Få av våra informanter är mentorer för en grupp elever eller har ordinarie undervisning i andra 

ämnen än de som är kopplade till specialpedagogiken. Att samtala och bygga upp en god 

relation med eleverna, samt förstärka elevernas självkänsla och självförtroende ser många av 

våra informanter som sin viktigaste uppgift. Skillnaden mellan en så kallad vanlig lärarroll 

och speciallärarrollen/specialpedagogrollen är att den så kallade vanliga läraren ska lägga sig 

på en medelnivå och ta hänsyn till alla elever i klassen. Våra informanter kan individualisera 

mer i sin lilla grupp. Alla informanter anser att de ställs inför svårigheter och dilemman i sitt 

arbete. De flesta uppfattar svårigheterna och sin yrkesroll som krävande och menar att yrket 

innebär utmaningar.  

De elever informanterna möter i sin specialpedagogiska verksamhet kan ha läs- och 

skrivsvårigheter, fastställd diagnos, svenska som andra språk eller sociala svårigheter. De kan 
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även vara särskoleintegrerade eller ha dubbla funktionshinder. De möter också så kallade 

standardelever i olika konstellationer. Informanterna menar att det sällan är endast är en orsak 

till att de ger dessa elever sitt stöd. Våra informanter möter sina elever i ett separat rum, vilket 

innebär att de allra flesta eleverna kommer till specialläraren/specialpedagogen.  Ett fåtal av 

informanterna finns också med i den ordinarie klassrumsundervisningen eller i 

förskoleverksamheten. Antingen observerar de lärandesituationer eller fungerar som en 

lärarresurs.  

I vår studie framgår det att informanternas uppfattning om en skola för alla är en skola där 

samtliga elever ska passa in, trivas och utvecklas optimalt. Alla elever ska få ta del av skolans 

resurser och det finns mycket kvar att göra för att skolan idag ska bli en skola för alla. Alla 

informanter förutom en tycker att dagens skola inte är en skola för alla. Svårigheter och 

dilemman som informanterna ställs inför i sitt arbete handlar om att resurserna är knappa och 

att de måste prioritera bland eleverna. En annan svårighet är när elever som stör varandra 

hamnar i samma grupp och när det blir delade meningar mellan kollegor. Eleverna har olika 

syn på att få särskilt stöd av våra informanter. Vissa elever tycker det är positivt, vill gärna få 

hjälp och är tacksamma för stödet de får. Andra upplever det obehagligt. Anledningen till de 

delade uppfattningarna är många men kan bottna i situationer omkring eller i elevens 

personliga åsikt. Vår studie visar att speciallärarna/specialpedagogerna anser det viktigt att 

jobba och stärka elevernas självkänsla och självförtroende. De visar på praktiska sätt som kan 

öka detta hos eleverna. 
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6 Analys 

I denna del belyser vi vårt resultat i ljuset av den tidigare forskning och litteratur vi har 

bearbetat i vår litteraturöversikt. Vi kommer inte behandla all vår litteratur och inte heller alla 

våra resultat, utan bara det vi anser vara mest relevant. De olika rubrikerna som beskriver ett 

tema visar vad som diskuteras, men viktigt är att poängtera att temana inte helt går att 

särskilja. Vi kom fram till temana genom att analysera resultatet utifrån litteraturen. Våra 

teman är: En likvärdig utbildning, Den lilla gruppen, Skolans miljö och resurser, Elevens syn, 

Självkänslans betydelse och Den specialpedagogiska yrkesrollen.   

 

6.1 En likvärdig utbildning 

I vår studie nämner informanterna elevernas förutsättningar och uttrycker att hänsyn ska tas 

tills dessa. En annan informant menar att tanken med en skola för alla är att samtliga elever 

ska ha det lika bra i skolan, men i och med deras olika förutsättningar och olika hem gör det 

omöjligt att se till att alla elever får det lika bra. Persson (2008) skriver att en målsättning med 

en skola för alla är att elever ska känna gemenskap. Han skriver också om en utmaning kring 

denna målsättning vilken är att ge elever möjlighet till utveckling och att lärandet ska ske 

utifrån deras personliga förutsättningar. Det som visas är att både Persson (2008) och våra 

informanter ser en svårighet med att skapa en skola för alla. Vidare menar Persson (2008) att 

den inkluderande miljön är viktigt för målsättning om en skola för alla. Våra informanters 

åsikter går i linje med målsättningen som Persson (2008) skriver om. Att eleverna trivs, 

känner att de passar in och kan utvecklas optimalt är exempel på vad informanterna menar att 

en likvärdig skola ska vara. En informant poängterar också att inkludering i form av att elever 

får hjälp i sitt eget klassrum är vad skolan ska sträva efter.  

Nilholm (2007) skriver att begreppet en skola för alla kan tolkas på olika sätt. Men våra 

informanter är ense om, med ett undantag, att dagens skola inte är en likvärdig skola. Nilholm 

(2007) tar upp denna fråga till diskussion och menar att det alltid har varit problematiskt att 

hävda att den svenska skolan är till för samtliga elever. Informanterna nämner att för att skapa 

en skola för alla behövs det mer resurser och åtgärder på organisations- och kommunalnivå. 

Dagens skola är en tuff miljö menar dessutom en informant. Persson (2008) skriver om en 

proposition som grundskoleförordningen (1988) vilar på. Den propositionen (Prop. 

1998/99:105) uttrycker att för att den svenska skolan i reell mening ska bli en skola för alla 

krävs det samverkande åtgärder mellan många och olika verksamheter (Persson, 2008). Det 

skulle kunna tyda på att både propositionen och informanterna menar att det behövs åtgärder, 

och att dessa åtgärder behövs på olika nivåer och i olika verksamheter.  

I vår studie uttrycker informanterna att en svårighet i deras arbete är att det saknas resurser 

och att alla elever som behöver stöd inte får detta. Groth (2007) beskriver detta med att det är 

upp till varje specifik skola och skolans resurser att organisera att elever i behov av särskilt 

stöd får stödet de behöver. Vidare skriver Groth (2007) att det betyder att utbildningen blir 

likvärdig vilket är grundskolans huvuduppgift. När inte alla elever får det stöd som 

informanterna vittnar om, betyder det utifrån det Groth (2007) skriver, att grundskolan inte är 

likvärdig. Icke likvärdig, det vill säga att grundskolan inte är en skola för alla, vilket 

informanterna också uttrycker. 
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6.2 Den lilla gruppen 

Alla våra informanter har undervisning i en liten grupp eller enskilt i lokaler utanför elevens 

klassrum. För de flesta är det dessutom den vanligaste arbetsformen i deras arbete. 

Undervisning i liten grupp är det mest traditionella och det mest förekommande när det gäller 

specialundervisning konstaterar även Isaksson (2009). Dock menar Blecker och Boaks (2010) 

att det i deras undersökning tydligt framgår att deras informanter anser att elever i behov av 

särskilt stöd gynnas av att undervisas tillsammans med övriga elever i klassrummet. Detta 

framhåller speciellt en av våra informanter då hon uttrycker att det optimala för alla eleverna 

vore om de kunde undervisas i sin egen klass i sitt klassrum. En annan informant menar dock 

att det ena inte behöver utesluta det andra utan det behövs en kombination. I vissa situationer 

behövs en exkludering av en elev från sin klass för att dennes lärandesituation ska tillgodoses 

på bästa sätt och i andra situationer behöver elever inkluderas, menar han. 

Vernersson (2007) stödjer det Blecker och Boakes (2010) skriver när hon menar att den 

särskilda undervisningen bör ske inom ramen för den vanliga klassens undervisning. För det 

är viktigt att eleven i behov av särskilt stöd känner samvaro i klassen och inte uppfattar sig 

själv som avvikande. Två av våra informanter är ute i olika klasser och ger sitt särskilda stöd i 

detta sammanhang. Två andra informanter har däremot fasta undervisningsgrupper som de 

möter i ett exkluderat rum, men detta är inte önskvärt från deras sida. Groth (2007) skriver att 

primärt ska elever få stöd i sin ordinarie klass men om det är nödvändigt kan speciella 

undervisningsgrupper skapas. Alltså kan en möjlig förklaring till varför våra två informanter 

har fasta grupper, medan de andra två kan ge sitt stöd i elevernas klass, vara behovet av stöd. 

Som resultatet visar är eleverna i behov av stöd väldigt olika, en del har dubbla diagnoser 

medan andra har språksvårigheter av olika orsaker. Blecker och Boakes (2010) skriver också 

att nyckeln till att lyckas med ett inkluderat klassrum är samarbetet mellan klassläraren och 

specialpedagogen/specialläraren, vilket även informanter i vår studie uttrycker. Detta visar att 

det kan finnas många orsaker till varför våra informanter jobbar mer eller mindre med 

inkluderande arbetsuppgifter.  

 

6.3 Skolans miljö och resurser 

Våra informanter möter olika elever i behov av särskilt stöd. I vårt resultat framgår hur viktigt 

det är att skolans miljö passar alla elever och en informant förtydligar att det är av största vikt 

att vi lärare ser till att detta eftersträvas. I en studie som Persson (2001) hänvisar till framkom 

olika synsätt på hur skolmiljön kan innehålla problem för elever i behov av särskilt stöd. En 

del av studiens informanter på högstadiet ansåg att så var fallet, medan bland informanterna 

på låg- och mellanstadiet var det bara en som menade att skolmiljön kan vara ett problem. 

Faktorer såsom arbetsformer och arbetssätt pekades ut som negativa orsaker till den dåliga 

skolmiljön.  

I vår resultatdel har även framkommit att våra informanter måste prioritera vilka elever som 

ska få extra stöd då det inte finns tillräckligt med resurser för att täcka allas särskilda behov. 

Många menar att det bara är de elever som får det allra lägsta resultatet på tester som de har 

möjlighet att hjälpa. Resterande elever räcker inte resurserna till. Detta framgår även i vår 

litteraturdel där Isaksson (2009) skriver att det inte är en självklarhet att eleven får tillgång till 

stödresurser. Kravet är, enligt Isaksson (2009), att eleven ska preciseras som avvikande och 

anses ha speciella svårigheter för att få tillgång till det särskilda stödet. Enligt 
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grundskoleförordningen (1988) ska elever som har svårigheter med skolarbetet få särskilt 

stöd. I vår litteratur har framkommit att en medicinsk diagnos kan vara ett sätt att förhålla sig 

till elevers svårigheter i skolan (Isaksson 2009). Isaksson (2009) menar att en fastställd 

diagnos ofta är anledningen till att extra resurser tillkallas för att tillgodose elevens behov, 

vilket också motiverar varför extra resurser sätts in, menar han. Detta vittnar även våra 

informanter om när de beskriver vilka elever de möter i sitt arbete. Det framkommer att 

diagnoser så som ADHD, ADD, Asperger och speciella läs- och skrivsvårigheter är en av 

många anledningar till att eleven får extra stöd i skolan.  

 

6.4 Elevens syn 

Isaksson (2009) skriver att segregerade stödåtgärder kunde upplevas både positivt och 

negativt ur elevernas synvinkel. Positivt eftersom det fanns en lugn och rofylld atmosfär i den 

lilla elevgruppen. Vår studie tyder också på att det är det eleverna uppskattar när de jobbar i 

våra informanters mindre arbetsgrupper, det lugna klimatet och att de hinner jobba mer. 

Isaksson (2009) menar att det negativa i detta är att eleven utmärker sig när den lämnar 

klassrummet. Problematiken som Isaksson (2009) belyser där är att eleven inte vill verka 

avvikande inför klasskamraterna men uppskattar undervisningsformen. Det som Isaksson 

(2009) skriver om har en av våra informanter ett praktiskt exempel på. Vår informant 

berättade att hon hade träffat gamla elever som har berättat för henne att det var pinsamt att 

lämna klassrummet för att gå till den lilla gruppen, men att när de väl var där så trivdes de. 

Groth (2007) skriver att elever i behov av stöd som har fått undervisning i sin ordinarie klass 

har haft bättre prestationer än när de var placerade i specialklasser. Vi kan se tendenser till att 

det Groth (2007) skriver motsägs i vårt resultat. Informanterna berättar nämligen att alla 

elever utvecklas och lyckas i deras undervisning och att det är en av anledningarna till att de 

vill jobba som speciallärare/specialpedagog. 

Våra informanter upplever att majoriteten av de elever de möter inom specialpedagogik är 

positivt inställda till att få särskilt stöd. Detta fann också Groth (2007) i sin studie. Det som 

framkom i vår studie var att specialpedagogerna/speciallärarna som var verksamma på 

högstadiet upplevde att elever i större utsträckning kunde tycka att det var känsligt och jobbigt 

att avlägsna sig från den ordinarie undervisningen i klassen. 

 

6.5 Självkänslans betydelse 

Groth (2007) nämner att betydelsefulla personer som till exempel lärare kan ha inverkan på en 

persons värderingar om sig själv. Ett exempel som han nämner är i läs- och skrivsituationer. 

Detta visar att specialpedagoger och speciallärare kan påverka elevers upplevelser av sin läs- 

och skrivförmåga och därmed sin självvärdering. Våra informanter är av samma åsikt och 

deras dagliga verksamhet består till stor del av att förstärka elevers läs- och skrivförmåga och 

därmed också deras självkänsla. En av de viktigaste uppgifter våra informanter anser sig ha är 

att bygga upp elevens självförtroende och självkänsla. Groth (2007) skriver att elever med 

god självbild sällan är lågpresterande och att de med dålig självbild nästan aldrig är 

högpresterande. I vårt resultat uttrycker våra informanter att många av de elever de möter i 

sina små grupper är svaga i något avseende och ofta har låg självbild. En av våra informanter 

menar att man ska minska en elevs misslyckanden. Ett sätt att undvika misslyckanden kan 
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vara att använda andra metoder, för att informanten menar att huvudsaken är att elever når 

målen. Misslyckande är också någonting som Groth (2007) varnar för eftersom upprepande 

sådana erfarenheter kan göra att eleven förlorar tron på sin egen förmåga.  

 

6.6 Den specialpedagogiska yrkesrollen 

Vi har funnit i vårt resultat att våra informanter arbetar, oavsett vilken utbildning de har, 

utifrån en specialpedagogroll, såsom Bladini (2004) beskriver att den nya 

specialpedagogrollen ska se ut sedan 1990. Det Bladini (2004) menar är att specialpedagoger 

ska arbeta på individ-, grupp- och organisationsnivå. I vårt resultat framgår att våra 

informanter arbetar med elever i liten grupp, enskilt eller som en extra resurs i det ordinarie 

klassrummet. De utför även testarbeten och kartläggningar av elever för att kunna anpassa 

undervisningen individuellt för varje enskild elev. Dessa arbetssätt skulle kunna känneteckna 

det Bladini (2004) menar med individ- och gruppnivå. Det framgår också att informanterna 

organiserar och styr upp elevers arbeten när de i handledarsamtal samtalar med kollegor. 

Detta skulle kunna vara ett exempel på det som Bladini (2004) kallar arbete på 

organisationsnivå.  

I vår litteraturbearbetning står att handledarsamtal kan ha olika fokus men att det 

övergripande syftet är att de medverkande ska kunna utvecklas och ta lärdom av samtalet 

(Bladini, 2004). Handledarsamtal är en stor del av specialpedagogens arbetsuppgifter, vilket 

även Groth (2007) konstaterar. Bladini (2004) menar att samtalen är ett specialpedagogiskt 

stöd för arbetslagets arbete och att handledare ska fungera stödjande, undervisande och 

styrande. Detta bekräftar fler av våra informanter och speciellt en informant poängterar det 

värdefulla med att få respons på sina funderingar och vägledning i sitt arbete. En av våra 

informanter deltar dessutom i ett nätverk tillsammans med bland annat specialpedagoger, 

speciallärare och klasslärare för att själv utvecklas och på bästa sätt kunna stödja den 

specialpedagogiska verksamheten på skolan. Bladini (2004) menar att handledning som 

verktyg är till för att förbättra en elevs enskilda situation och att de kan ha en betydelse för att 

en skola för alla eftersträvas. Handledning som rum för reflektion är till för pedagogen, menar 

Bladini (2004), som då får tillfälle att reflektera över sin arbetssituation och hitta nya kreativa 

inlärningsmiljöer. I vår studie har vi funnit att dessa två typer av handledning, för eleven och 

för pedagogen, förekommer i våra informanters arbete.  
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7 Diskussion 

I detta avsnitt avser vi att diskutera delar av vårt resultat utifrån det perspektiv som Nilholm 

(2007) benämner dilemmaperspektivet. Vi vill också resonera kring om vi kan se spår av det 

kompensatoriska perspektivet och det kritiska perspektivet i resultaten. Författarna vi utgår 

ifrån i denna del och som får representera perspektivens innebörd, är Nilholm (2007) och 

Bladini (2004).  

En informant uttrycker speciellt att det är vår viktigaste och största skyldighet att skapa en bra 

miljö för alla elever, för att de ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Enligt det kritiska 

perspektivet beror barns svårigheter på sociala processer i miljön runt om kring dem, inte på 

att de saknar vissa förmågor (Nilholm, 2007). Vidare ligger fokuset på vad samhället gör med 

barns olikheter, inte på vad barnen saknar. Informanten menar att det är viktigt att inte se 

elever som problembärare, utan det är situationer i skolan som skapar problematik. Förutom 

skolmiljön kan även läraren vara problembärare, menar informanten. Bladini (2004) menar att 

det kritiska perspektivet är miljöfokuserat, medan det kompensatoriska perspektivet är 

individinriktat.  

Nilholm (2007) menar att den grundläggande handlingsplanen inom det kompensatoriska 

perspektivet utreder vilka förmågor och brister eleven har. En betydande del av 

informanternas arbetsuppgifter är att utföra testarbete bland skolans elever. Det som testerna 

kontrollerar är elevernas förmågor och kunskaper. Genom avancerade tester och 

kartläggningsmetoder kan eventuella sociala och neuropsykiatriska problem upptäckas. 

Resultatet av testarbetet kan ligga till grund för vilka som anses vara i behov av särskilt stöd. 

Inom det kompensatoriska perspektivet ska specialpedagogen och specialläraren kompensera 

de brister som upptäcks hos eleven (Nilholm, 2007). Genom granskning av de tre 

perspektiven och det informanterna uttrycker ser vi testarbetet som en kompensatorisk metod, 

eftersom den undersöker den individuella elevens förmågor och brister. Testarbetet leder till 

att specialpedagogen och specialläraren kan välja en anpassad metod som kompenserar 

elevens brister och möjliggör den kunskap de inte har. 

Bladini (2004) skriver om dilemmaperspektivet och menar att ett dilemma i skolans värld är 

att alla elever ska få samma kunskap men att det ändå ska finnas en åtskillnad. Hänsyn ska tas 

till elevernas olika förutsättningar och behov. Nilholm (2007) menar att man inte kan hitta en 

lösning på detta fundamentala dilemma men att det är viktigt att skolan är medveten om 

dilemmat. Informanterna är medvetna om detta dilemma och menar att fler resurser skulle 

minska detta.  

Vi har fått uppfattningen att begreppet en skola för alla är ett dilemma. Denna uppfattning har 

vi fått utifrån intervjuerna med våra informanter. Till viss del ser vi ett samband mellan vad 

informanterna uttrycker som svårigheter och dilemman med hur de beskriver en skola för alla 

och vad som behövs för att skapa denna skola.  

Informanterna tycker att i en skola för alla ska eleverna ha det lika bra, trivas, känna att de 

passar in och är duktiga på någonting. Den idealiska skolan för alla ska vara anpassad för att 

kunna ta emot samtliga elever, så att alla får möjligheten att utvecklas optimalt utifrån sina 

individuella förutsättningar. En intressant synpunkt som en informant uttrycker är att rättvisa i 

skolan är att göra olika utifrån allas förutsättningar – inte att göra det lika för alla barn. Precis 

detta uttrycks i läroplanen där det står att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av 

olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla (Lpo94:4)”. Vad som behövs för att skapa en skola för alla är 
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enligt informanterna förändring och mer resurser, resurser i form av mindre klasser och fler 

lärare. I dagens skola hinner inte lärarna ta tillvara på elevernas förmågor och hjälpa alla 

elever, menar informanterna. Ur ett dilemmaperspektiv kan detta tyda på att informanternas 

arbetsuppgifter innehåller dilemman och övervägningar som det inte finns någon lösning på. 

Svårigheterna i informanternas arbetsuppgifter sett ur ett dilemmaperspektiv är att de måste 

prioritera bland elever som är i behov av särskilt stöd. De uttrycker att de inte har möjlighet 

att hjälpa alla dessa elever, utan måste fokusera på de som är allra svagast. Ett problem i 

skolan är även de stora klasserna och låg lärartäthet. Detta betyder att svårigheterna och 

dilemmana har sin utgångspunkt i brist på resurser. Om det inte finns några resurser kan 

skolan inte vara likvärdigt bra för alla elever, vilket leder till att det inte blir en skola för alla.  

Sammanfattningsvis uttrycker våra informanter att det i dagens skola finns elever som ligger 

på gränsen att nå eller inte nå målen och att dessa inte får det stöd de behöver. Resurserna 

måste fokuseras på de allra svagaste för att räcka till. En informant lyfter fram den kategori 

elever, som ibland kan glömmas bort, vilket är den starka gruppen av elever. Informanten 

menar att dessa inte får tillräckligt med utmaning och stimulans i skolarbetet. Om dessa starka 

elever, tillsammans med de så kallade gränseleverna och de allra svagaste, fick ta del av 

resurserna skulle målet om en skola för alla uppnås. Slutligen menar våra informanter att om 

samtliga elever fick ta del av skolans resurser skulle det bli en skola för alla. Efter arbetet 

med denna uppsats är detta också vår uppfattning om vad en skola för alla innebär. 

 

7.1  Fortsatt forskning 

Ett intressant tillägg som skulle tillföra någonting till vår uppsats är ett elevperspektiv i 
undersökningen. Detta skulle kunna ske genom elevintervjuer och att vi i dessa efterfrågar 

vad de anser om att få särskilt stöd, om de tror att skolmiljön spelar in i deras svårigheter eller 

om endast deras individuella förutsättningar påverkar. Det vore intressant att ur ett 

elevperspektiv undersöka vad en skola för alla betyder för elever och om de tycker att alla 

passar in i denna. En annan utgångspunkt skulle kunna vara att jämföra det särskilda stödet i 

de olika årskurserna i grundskolan. Exempelvis undersöka hur specialpedagogikens 

verksamhet ser ut i år 1-3 i jämförelse med år 7-9. 
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Bilaga I   

Intervjuguide 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

 

 På vilket sätt skiljer sig din lärarroll som specialpedagog/speciallärare mot 

en så kallad vanlig lärarroll? 

 

 Vilka elever möter du i ditt arbete? 

 

 Vad är din uppfattning kring hur dina elever ser på att få särskilt stöd?  

  

 Hur ser du på begreppet en skola för alla? 



 

Bilaga II 

Intervjuguide – vår version 

 Vilka är dina arbetsuppgifter?  

o Egna undervisningsgrupper? 

o Finns du som stöd i klassrummet? 

o Utför du testarbete? Vad leder detta till? 

o Har du handledande samtal? 

 På vilket sätt skiljer sig din lärarroll som specialpedagog mot en så kallad 

vanlig lärarroll? 

o Ställs du inför svåra situationer och dilemman i ditt arbete? 

 Vilka elever möter du i ditt arbete? 

o Elever med diagnoser? 

o Elever med svårigheter (elever i behov av särskilt stöd)? Vilka svårigheter? 

o Sociala svårigheter? 

 Vad är din uppfattning kring hur dina elever ser på att få särskilt stöd?  

o Positiva eller negativa uppfattningar?  

o Hur är deras självkänsla och självförtroende? 

 Hur ser du på begreppet en skola för alla? 

o Vad är det? 

o Tycker du att dagens skola är en skola för alla? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


