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Förord 
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Sammanfattning  

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka hur pedagoger organiserar sin 

undervisning, specialundervisning och vilka möjligheter/begränsningar och visioner som finns 

i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Utgångspunkten i studien har varit tre 

specialpedagogiska perspektiv, sociokulturell teori och en skola för alla. Studien har 

inspirerats av en etnografisk metodansats och genomförandet var i form av intervju och 

observation. Intervjuerna och observationerna genomfördes med sex pedagoger och två 

specialpedagoger på en låg- och mellanstadieskola i södra Sverige. Data samlades in och 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Presentationen av resultatet har 

redogjorts tillsammans med vår tolkning av data. Resultatet är indelat i tre centrala teman, 

Undervisningens organisation, Specialundervisning och Möjligheter/Begränsningar/Vision. 

Resultatet av studien visar att undervisningen är mer eller mindre inkluderande/exkluderande 

beroende på undervisningsform. Vår slutsats av studien är att pedagogerna organiserar 

undervisningen annorlunda beroende på om de arbetar ensamma med sin klass eller om 

resurser är inblandade. Studien påvisar också att respondenterna uttrycker mer begränsningar 

än möjligheter i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Tanken med studien är att 

synliggöra pedagogers arbete med elever i behov av särskilt stöd och inspirera pedagoger att 

utveckla arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  
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Inledning 

1.1 Bakgrund  

 

I Sverige idag har var femte till var sjätte elev svårigheter i skolarbetet som kräver 

specialpedagogiska åtgärder. Elevernas olika förutsättningar för lärande ställer stora krav på 

undervisningssituationen och den undervisande pedagogen (Gillberg, 2005). I skollagen (SFS 

2010:800) påpekas det att elever i behov av särskilt stöd ska få det stöd de behöver för att nå 

målen. Men det framkommer inte uttryckligen hur stödet till eleverna ska implementeras. 

Vidare poängteras i skollagen att det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 

tillhör. Parallellt står det att stödet får vid särskilda skäl ges utanför den undervisning som 

eleven skulle ha deltagit i (ibid.). Även i läroplanen för grundskolan poängteras det ”att 

undervisningen ska anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011, s. 

8) och att ”alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 

stöd” (Skolverket, 2011, s. 14). Vidare framkommer det att eleverna ska vara delaktiga och ha 

inflytande i sitt eget lärande samt att skolan ska utgå ifrån en demokratiskt grund (Skolverket, 

2011). Ur en pedagogisk synvinkel krävs det att pedagogerna har kunnande och kännedom 

om de didaktiska förutsättningarna som behövs för att på bästa sätt kunna bemöta elevers 

olikheter. 

 

Debatten kring ”en skola för alla” har varit och är ett omdebatterat begrepp som infördes i 

samband med Lgr 80. Även från uppkomsten av Salamancadeklarationen (2006) och fram till 

idag har begreppet ”en skola för alla” diskuterats. Salamancadeklarationen är en deklaration 

som ger uppmaningar kring arbetet med specialpedagogiska åtgärder till undertecknande 

länder. Deklarationen klargör att alla elever har rätt till stöd efter sina behov och att eleverna i 

så stor utsträckning som möjligt ska undervisas i klassrummet. Det ställer stora krav på 

skolsystemets utformning och tillgång till kompetenta pedagoger, vilket innebär att 

utbildningssystemet måste utarbetas så att alla elevers behov tillgodoses inom den ordinarie 

undervisningen (ibid.). 

 

Vi vill i vår studie utifrån tre specialpedagogiska perspektiv undersöka hur pedagogerna 

organiserar sin undervisning och specialundervisning samt vilka möjligheter/begränsningar 

och visioner som finns i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. I studien kommer skolan 

som undersökningen utförs på att benämnas ”Solskolan”. Under vår utbildning saknar vi 
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erfarenhet av didaktiska implementeringar i arbetet med stödåtgärder till elever. Som blivande 

pedagoger kommer vi att möta dessa elever och vill därför öka vår kunskap om hur pedagoger 

kan ge bästa möjliga stöd för att främja elevernas lärande och utveckling. Vår förhoppning är 

att de som tar del av denna studie ska få inblick i och analys av pedagogernas arbetssätt för att 

främja lärande och utveckling till alla elever.  

1.2 Problemområde  

I en rapport från Skolinspektionen (2011) framkommer det att 495 av 1587 anmälningar som 

gjordes till Skolinspektionen 2010 handlar om elever i behov av särskilt stöd. Rapporten visar 

att i de 495 anmälningarna finns det allvarliga brister, i felaktigt eller uteblivet stöd, för elever 

i behov av särskilt stöd. Följden för eleven kan innebära att stödet blir felaktigt och får inte 

avsedd effekt. Exkluderande lösningar är vanligt och de blir ofta permanenta, vilket inte är 

överensstämmande med skollagens krav om att eleven framför allt ska undervisas i den klass 

som den tillhör. Ibland kan det vara befogat med exkluderande lösningar för vissa elever. Det 

kan inte vara en del av en standardlösning och bör regelbundet utvärderas i de fall det används 

(ibid.).  

 

I lagstiftningen som pedagoger har att förhålla sig till finns inga tydliga strategier för hur 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd ska ske. Det framkommer i skollagen att stödet till 

eleverna huvudsakligen ska ges i den ordinarie undervisningen. Men det står inte hur arbetet 

ska gå till. Dock framgår att vid särskilda skäl får elevernas undervisning ske utanför den 

ordinarie klassen. Men det står inte någonstans vad särskilda skäl innebär, utan blir en 

tolkning att göra för varje skola. I läroplanen för grundskolan påpekas det endast att 

pedagogerna ska uppmärksamma och handleda eleverna i behov av särskilt stöd men även här 

saknas strategier för hur arbetet ska gå till.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med föreliggande studie är att analysera hur pedagogerna på Solskolan arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd utifrån tre specialpedagogiska perspektiv. 

 

Arbetet utgår ifrån följande frågeställningar: 

 På vilket sätt organiserar pedagogerna undervisningen?   

 På vilket sätt är specialpedagogen involverad i undervisningen?  
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 Vilka möjligheter, begränsningar och visioner finns i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd?   

1.4 Studiens utgångspunkt 

Studien utgår ifrån ”en skola för alla”, Vygotskijs sociokulturella teori, inkludering och tre 

specialpedagogiska perspektiv. ”En skola för alla” är ett begrepp som formades i och med 

införandet av 1980 års läroplan, Lgr 80. Begreppet är en politisk vision som gäller för den 

obligatoriska skolan i Sverige. Skolan ska vara en plats dit alla barn och ungdomar är 

välkomna och där utbildningen är anpassad efter individuella förutsättningar (Egelund, Haug 

& Persson 2006). Sociokulturella teorin innebär att lärandet sker i det sociala sammanhanget 

och i interaktion mellan människor (Säljö, 2000). Inkludering handlar om att delta i helheten 

som bildas i undervisningssituationen (Persson, 2007).  

 

De specialpedagogiska perspektiven, som är analysverktyget i studien, är det kompensatoriska 

-, kritiska - och dilemmaperspektivet. Nilholm (2007) menar att senare perspektiv har vuxit 

fram som kritik av de föregående. Det kompensatoriska perspektivet innebär att pedagogerna 

ser eleven som problembärare och på så vis exkluderar dem för att de ska få den hjälp de 

behöver. Det är eleven som ska anpassas till skolan. Inom det kritiska perspektivet är det 

istället skolan som ska anpassas till eleven då olikheter ska ses som en tillgång. Det kritiska 

perspektivet sammanfattas med att specialpedagogiken bryts ner. Kompensatoriska - och 

kritiska perspektiven är för ensidiga. Dilemmaperspektivet betonar vikten av att skolan måste 

vara medvetna om den motsägelsefullhet som uppstår i verksamheten (Nilholm, 2007).  

1.5 Centrala begrepp 

För att underlätta läsningen och för att tydliggöra vad begreppen innebär i denna studie 

kommer i detta avsnitt betydelsefulla begrepp att förtydligas. Begreppen kommer senare att 

redogöras för mer ingående.  

 

Elever i behov av särskilt stöd: Det finns många olika förklaringar och tolkningar av 

begreppet. Elever som på något vis är oförmögna att delta fullt ut i undervisningen. Detta kan 

bero på psykiska, fysiska eller sociala begränsningar och olika former av svårigheter när det 

gäller lärandet som i sin tur för med sig att undervisningens organisation behöver anpassas 

särskilt.  I denna studie handlar det inte bara om elever med åtgärdsprogram utan om alla 

elever som på något sätt är i behov av stöd (Skolverket, 1998).  
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Inkludering: Begreppet blev allmänt godtaget genom Salamancadeklarationen (2006) från 1994. 

Inkludering kan beskrivas med att helheten ska anpassas till delarnas egenskaper. I skolan innebär 

detta att verksamheten ska vara organiserad utifrån alla elevers olikheter. Alla elevers har rätt att 

delta och närvara i den ordinarie klassen (Nilholm, 2006).  

 

Exkludering: Exkludering innebär att elever plockas ut ur klassrumsmiljön och därefter får 

specifik hjälp av resurs. Exkludering kan ses som en motsats till inkludering (Nilholm, 2006). 

 

En skola för alla: Eleverna ska få möjlighet till en betydelsefull skoltid genom att skolan ska 

skapa förutsättningar för att främja lärande för alla elever. En skola för alla är en riktlinje för 

skolans verksamhet (Persson, 2007).   

 

Integrering: Integrering handlar om att resurser ges till elever som anses behöva extra stöd i 

den vanliga klassgemenskapen (Nilholm, 2007).  Eleverna befinner sig fysiskt i 

klassrumsmiljön, är en del av den helhet som bildas under lektionerna och tillhör klassen på 

samma villkor som alla andra (Emanuelsson, 2007). 

2. Regelverk och tidigare forskning  

I avsnittet tar vi upp skolans styrdokument och tidigare forskning som är utförd inom det 

specialpedagogiska området. Styrdokumenten synliggörs då dessa är ramen för pedagogernas 

arbete. Avsnittet belyser lagstiftning och rapporter från Skolinspektionen, Skolverket och 

Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att öka förståelsen för problematiken som råder i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd.     

2.1 Särskilt stöd i skolans styrdokument 

Lagar, förordningar, styrdokument och deklaration tar på olika sätt upp hur skolan ska arbeta 

för att hjälpa alla elever. Arbetet sker på olika nivåer. Stat, kommun och skola - alla har ett 

ansvar för att möjliggöra att eleverna lyckas att uppnå målen i skolan. De nationella 

styrdokumenten definieras på en kommunal nivå genom skolplan, organisationen på skolan, 

undervisning och resursfördelning. Lagarna praktiseras utifrån en lokal tolkning. Internationella 

deklarationer har även påverkan för verksamheten i skolan, dock är inverkan mer politisk än 

juridisk. 
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2.1.1 Skollagen 

Skollagen (SFS 2010:800) ger tydliga riktlinjer för elever i behov av särskilt stöd inom 

skolans verksamhet. I skollagens första kapitel: 2 § står bl.a. följande:  

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.  

Undervisningen i skolan ska utformas utifrån demokratiska värderingar (SFS 2010:800, 2 §).  
 

Skollagen är till för att skapa en rättvis skola för alla elever vilket kan ge eleverna en grund att 

bygga på för fortsatta studier och yrkesliv. I skollagens 7 § poängteras att det särskilda stödet 

ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Parallellt framkommer det i skolagens 11 § att 

stödet i särskilda fall får ges utanför den undervisning som eleven skulle deltagit i (SFS 

2010:800). 

 

I Skollagen (SFS 2010:800) står det vidare att eleverna ska få stöd i undervisningen, om det 

anses att eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av det tredje, det 

sjätte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Beslut om 

särskilt stöd fattas av rektorn. Om skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller om 

det på något annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, ska 

rektorn påbörja en utredning. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, ska 

skolledaren se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Utifrån åtgärdsprogrammet ska det framgå 

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 

utarbetas (ibid). 

2.1.2 Lgr 11 

I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) framkommer det att alla som arbetar i skolan 

ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen ska främja 

elevernas kunskapsutveckling och fortsatta lärande med utgångspunkt i elevernas bakgrund 

och tidigare erfarenheter. Skolan har särskilt ansvar för de elever som riskerar att inte nå 

målen för utbildningen. Det finns olika sätt att nå målen. Undervisningen kan därför aldrig 

vara lika för alla elever. Läroplanen poängterar att utbildningen ska vara likvärdig utformad 

oavsett lokalisering. Det betonas dock att en likvärdig utbildning inte innebär att 

undervisningen ska vara utformad på samma sätt för alla elever överallt eller att skolans 
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resurser ska fördelas lika. Det framgår vidare att skolans värdegrund och uppdrag är att främja 

social gemenskap, trygghet, vilja och lust att lära (ibid.).  

  

2.1.3 Salamancadeklarationen 

Salamancadeklarationen (2006) är ett dokument för specialpedagogiska åtgärder som antogs 

av världskonferensen i Salamanca 1994. 92 regeringar och 25 internationella organisationer 

bekräftade dokumentet om åtgärder för undervisning av elever med behov av särskilt stöd. 

Salamancadeklarationen poängterar varje enskild elevs rättigheter i skolan. Varje elev ska 

utifrån sina förutsättningar och behov tillgodoses en undervisning som ska anpassas efter 

eleven. Skolan ska kunna ta emot alla elever och erbjuda alla elever en likvärdig utbildning på 

individens nivå (ibid). 

2.2 Tidigare forskning  

Skolinspektionen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten påvisar i 

undersökningar att exkluderande lösningar har ökat i Sverige för elever i behov av särskilt 

stöd (Skolverket, 2009). I en rapport från Skolinspektionens (2011) framkommer det att 495 

av 1587 anmälningar som gjordes till Skolinspektionen 2010 handlar om elever i behov av 

särskilt stöd. Rapporten visar att i de 495 anmälningarna finns det allvarliga brister, i felaktigt 

eller uteblivet stöd, för elever i behov av särskilt stöd. Rapporten är utförd på 1400 skolor, 

alltså en fjärdedel av landets skolor. En del av resultatet av rapporten visar att undervisningen 

inte anpassas tillräckligt efter elevernas behov. Det särskilda stödet ges inte i den utsträckning 

som det behövs. Vilket innebär för den enskilde eleven att stödet blir felaktigt och därmed 

inte får avsedd effekt (ibid.).  

 

I början av 2000 - talet utförde Skolverket (2003) en studie där den specialpedagogiska 

verksamheten var i fokus. Studien gjordes i 1000 svenska grundskolor och resultatet visade att 

var femte elev som är i behov av särskilt stöd inte får det. Resultatet stödjer tidigare forskning 

som visat att åtgärderna för elever i behov av särskilt stöd är förhållandevis jämt uppdelade 

mellan klasser och skolor. Olikheter i prestationer är betydelsefulla, samtidigt som skillnader i 

fördelning av särskilda stödinsatser är små (ibid.)  

 

Myndigheten för skolutveckling (2005) genomförde en undersökning som visar att brist på 

resurser är det mest förekommande skälet till att elever i behov av stöd inte får behoven 

tillgodosedda. De elever som oftast nedprioriteras vid fördelning av resurser är de svaga, tysta 
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och blyga eleverna. Dessa elever har ett behov av stöd i kunskapsinlärningen men är tyvärr 

ofta de som blir åsidosatta. De elever som lärarna framställer som ”bråkiga” får enligt 

Myndigheten för skolutveckling (2005) stöd, men inte rätt typ av stöd. Eleverna exkluderas 

för att skapa en lugnare inlärningsmiljö i klassrummet.  

 

En orsak till att den inkluderande undervisningen har mötts av ”exkluderingstendenser” i både 

Sverige och i Norge kan, enligt Haug (1998) i Skolverket (2003) vara att diagnoserna för 

neuropsykiatriska symptom har ökat enormt under 1990 - talet. Ett ytterligare skäl till varför 

den inkluderande undervisningen inte varit så lyckosam beror, enligt Haug (1999) i 

Skolverket (2003), på att skolans verksamhet fungerar helt olika i praktiken jämfört med vad 

som uttrycks i målbeskrivningar och läroplaner. Verksamheter arbetar traditionsenligt utifrån 

inkludering/exkludering och strukturen av verksamheten främjar inte förändring. Två 

inriktningar har präglat specialundervisningen från införandet: en önskan om jämlikhet och en 

förhoppning att skapa en hög kunskapsnivå i den vanliga klassen. Inriktningarna har kommit i 

konflikt med varandra och gör det även idag. I en redogörelse från Skolverket (2008a) 

fastställs det att skolledarna förespråkar att det är i den ordinarie verksamheten som det 

särskilda stödet ska ges. Argumentet till att särskilda undervisningsgrupper finns beror på att 

de eleverna som stör undervisningen ska exkluderas för att ge övriga elever arbetsro.  

 

Det finns olika policydokument som formulerar ett inkluderande förhållningssätt. Dessa 

uttrycker inte vilka som ansvarar för att följa upp målsättningarna så att de blir genomförda 

(Nilholm, 2006). Ekonomiska förutsättningar styr skolans verksamhet, genom lagstiftning och 

läroplaner, via myndigheter (Skolverket, Specialpedagogiska institutet och Myndigheten för 

skolutveckling). Kommunerna ansvarar för måluppfyllelsen. Då inkludering inte är ett tydligt 

utformat mål i läroplanen följs de inte upp som ett sådant (ibid.). 

 

Sammanfattningsvis har den tidigare forskningen uppmärksammat oss på att anmälningarna 

till Skolinspektionen ökat när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Även statistik visar att 

var femte elev inte får det stöd den behöver, vilket vi anser är ett stort problem då det 

framkommer i skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Skolverket, 2011) att alla elever har 

rätt till det stöd de behöver. Statistiken är inte en avgörande faktor för vår studie, men vår 

medvetenhet kring att problematiken finns är viktigt att ta med sig. Studier visar vidare att 

landets kommuner fördelar resurser till elever i behov av särskilt stöd olika. Resursbrist är 

således en aspekt som vi måste ta hänsyn till i vår analys.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I teoretiska utgångspunkter lyfts centrala specialpedagogiska begrepp samt 

specialpedagogiska perspektiv fram. Litteraturen vi valt berör arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. De teoretiska utgångspunkterna kommer i studien kommer att användas för att 

förtydliga vårt resonemang samt som analysverktyg.  

3.1 En skola för alla  

”En skola för alla” är ett mål där alla barn går i en vanlig klass eller grupp och där 

undervisningen är anpassad efter individen. Målet om ”en skola för alla” har ekonomiska 

aspekter - nedskärningar och mindre resurser påverkar processen (Haug, 1998). Elever i 

behov av särskilt stöd ses med ett inkluderande förhållningssätt som en naturlig avvikelse 

bland de övriga eleverna (Vernersson, 2002). Målet ”en skola för alla” har visat sig vara svårt 

att nå. En av orsakerna kan bero på att det är ett majoritetsbeslut från riksdagen och alla 

individer som medverkar ute i verksamheterna är inte av samma värderingar och 

uppfattningar (Emanuelsson, 2004). En skola för alla är där alla elever blir sedda och bemötta, 

där alla elevers erfarenheter får utrymme och undervisningen tillgodoser deras behov. I ”en 

skola för alla” undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla 

elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga att 

anpassa sig till samhället (Nilholm, 2007).  

 

Brodin och Lindstrand (2010) definierar ”en skola för alla” utifrån Emanuelssons (2003) 

beskrivning, som betonar olikheter som en resurs. Att sluta tala om normalitet och avvikelse 

är en väsenlig del av en skola för alla. En förutsättning att genomföra ”en skola för alla” är de 

attityder som finns hos allmänheten förändras samt att deras kunskaper om elever i behov av 

särskilt stöd ökar (Brodin och Lindstrand, 2010). 

 

Begreppet ”en skola för alla” är en utgångspunkt i den mångfald som kännetecknar de 

elevgrupper som finns i skolan. Eleven ska inte längre anpassas till skolan, utan skolan ska 

organiseras så att den kan ta emot alla elever (Nilholm, 2007). ”En skola för alla” kan tolkas 

på många olika sätt, men det har enligt Nilholm (2007) hela tiden varit mer eller mindre 

uppenbart att skolan inte fullt ut kunnat påstå att den varit till för alla elever. 
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Att arbeta med ”en skola för alla” är viktigt för att jämna ut socioekonomiska skillnader och 

övervinna kulturella fördomar, genom att låta eleverna samspela och lära av varandras 

olikheter. Organisationen av undervisningen är en viktig del i elevernas inflytande. Eleverna 

måste få utrymme för olika historier, traditioner och erfarenheter. På så sätt lär sig eleverna att 

respektera och tolerera varandras åsikter och synsätt (Zackari och Modigh, 2000). En skola 

för alla kan ses i samband med Vygotskijs sociokulturella teori, där lärandet i det sociala 

sammanhanget och lärandet av varandra är betydelsefullt (Säljö, 2000).  

3.2 Sociokulturell teori 

Kommunikation är ett av de viktigaste begreppen i den sociokulturella teorin tillsammans 

med interaktion och samspel. Teorin fokuserar på lärandet i det sociala sammanhanget. Den 

omgivande kulturen, interaktionen mellan människor samt språk och kommunikation är 

grundläggande för vår utveckling och vårt lärande (Säljö, 2000). Lärande är inte något som 

bara förekommer i elevens huvud utan också i den lärandemiljö som eleven befinner sig i. 

Följaktligen innebär det att både den individuella och den sociala lärandemiljön som eleven 

vistas i sammanvävs (Dysthe, 2003). 

 

I den sociokulturella teorin är Vygotskij frontfiguren. Han lanserade begreppet 

”utvecklingszon”. Pedagogens uppgift är att utmana den zon där eleven redan befinner sig i 

och koppla den till nya kunskaper. Pedagogens arbete utgår ifrån elevens vardagserfarenhet 

(det kända, redan erövrade färdigheter) och riktar verksamheten mot elevens så kallade 

proximala utvecklingszon, mot området mellan den nivå eleven befinner sig på och den nivå 

eleven är på väg mot. Vidare menar Vygotskij att i samspelet med andra människor lär vi oss 

successivt att ta oss ett steg vidare i vår utveckling. Alla människor är under ständig 

utveckling, man kan aldrig bli fullärda utan lärandeprocessen fortsätter och vi lär oss nya 

kunskaper hela livet (Egidius, 2009). Ur sociokulturell teori kommer lärande först och 

utveckling sedan. Inkludering får på så vis en både större och viktigare dimension, för att det 

är angeläget med ett samspel i ett sammanhang som bär på en gemensam kommunikation. Om 

eleven inte får finnas i detta sammanhang utan till stor del vistas ensam eller i en mindre 

grupp ges inte möjlighet till lärande i klassgemenskapen (Säljö, 2000).  

3.3 Inkludering  

Inkludering betyder att delta i helheten som bildas i undervisningssituationen. Det handlar om 

att acceptera att det finns skillnader mellan eleverna och att eleverna lär av dessa skillnader. 
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Motsatsen till inkludering är exkludering, vilket innebär att eleven inte deltar i den ordinarie 

verksamheten (Persson, 2007). Pedagogens förhållningssätt spelar stor roll om en elev i behov 

av stöd inkluderas eller exkluderas (Haug, 1998). Inkludering är viktigt att sträva efter, men 

inte i alla situationer, det är elevens förutsättningar för lärande och utveckling som styr 

(Nilholm, 2007).  

 

Enligt förespråkare för inkludering ska undervisningen ske inom ramen för den ordinarie 

klassen, den sociala gemenskapen och samvaron prioriteras högt. Skillnaden mellan barn 

accepteras och respekteras. Skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning är 

liten och i princip krävs att all lärarpersonal har tillräckliga kunskaper för att undervisa alla 

barnen (Skolverket, 1998, i Vernersson, 2002, s.23). 

 

Det är viktigt att ha ett utbildningssystem som kan ge alla elever så goda förutsättningar och 

så god kunskap som möjligt (Nilholm, 2007). Efter att begreppet inkludering skapades 

ställdes det högre krav på skolan, utbildningsväsendet och samhället. Ingen elev skulle 

exkluderas i skolans gemenskap (Persson, 2007). Skollagsstiftningen påpekar att barn i behov 

av särskilt stöd ska undervisas inom den ordinarie undervisningen, alltså i sin ordinarie klass. 

Undervisningen ska vara i den ordinarie verksamheten, det vill säga att alla elever ska i största 

möjliga mån undervisas tillsammans (SFS 2010:800). Vernersson (2002) förklarar 

inkludering utifrån Schamans (1999) beskrivning. Pedagogens attityd har stort inflytande på 

inkludering. Det är utifrån pedagogens attityd som elever inkluderas eller exkluderas. 

Attityden påverkas bland annat av skolans organisation, vilka resurser som finns att tillgå och 

utifrån vilket undervisningsmaterial som finns.  

 

Nilholm (2006) belyser olika argument när det gäller inkludering.  Författaren redogör för 

argumenten då han anser att det är viktigt att ta del av argument både för och emot 

inkluderingstanken för att belysa båda synvinklarna.  

 

Tabell 1. Argument för och emot inkludering.  

 

Argument för inkludering Argument mot inkludering 

Segregering kränker barns rätt till 

delaktighet. 

 

Genom speciella åtgärder under 

skoltiden kan barn förberedas för att bli 

mer delaktiga som vuxna.  

Få barn som hamnar i segregerande 

lösningar kommer tillbaka till det 

reguljära.  

Barn kommer tillbaka när de är mogna 

för det. 
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Barn tränas att fungera med alla 

sorters barn i inkluderande miljöer; de 

speglar hur samhället ser ut, barn lär 

sig av andra barn, dvs. de integrerade 

barnen lär sig av de andra och vice 

versa. 

Inkluderade barn har ofta en dålig social 

situation, i speciellt anpassade miljöer 

får de mer uppmärksamhet, kamrater 

och trygghet. 

 

             (Nilholm, 2006, s. 40) 

 

Det finns belägg för att inkludering i praktiken inte fungerar särskilt bra i existerande 

verksamheter, det brister i genomförandet och inte i själva inkluderingstanken (Nilholm, 

2006). Däremot påvisar Nilholm (2006) att det finns olika faktorer som är avgörande för om 

inkludering ska lyckas. Faktorerna som författarna påvisar är att det finns ett tydligt ledarskap 

med en klar vision, pedagogernas attityd, anpassat stöd och övergripande målsättningar.  

3.4 Specialpedagogiska perspektiv 

En skola för alla och inkluderingens betydelse blir olika beroende ur vilket perspektiv som är 

utgångspunkten, perspektiven är kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet 

(Nilholm, 2007). Dessa tre perspektiv kommer att användas som analysverktyg i studien.  

3.4.1 Kompensatoriska perspektivet 

Enligt Nilholm (2007) är det kompensatoriska perspektivet individinriktat. Perspektivet 

betonar åtgärder så att eleven i behov av särskilt stöd når upp till samma nivå som de andra 

eleverna är på. Svårigheterna är kopplade till elevernas egenskaper, det kompensatoriska 

perspektivet är det dominerande synsättet i skolan idag. Det optimala är att ge eleven de 

kompensatoriska hjälpmedel som behövs för att kunna anpassa sig till skolan och samhället. 

Specialpedagogen och speciallärarens uppgift är att identifiera elever i behov av särskilt stöd 

och deras behov. Därefter föreslås metoder och åtgärder för att kompensera de behov som är 

typiska för eleven och som den behöver utveckla. Det centrala inom det kompensatoriska 

perspektivet är att klargöra starka och svaga sidor hos eleven (ibid.).  

3.4.2 Kritiska perspektivet  

Det kritiska perspektivet upprättades i samband med begreppet ”en skola för alla”. Fokus 

ligger på vad samhället gör med elevers olikheter, istället för vad eleven 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). Problemen lokaliserades till samhället, där skillnader inte skulle 
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nedvärderas. Inom det kritiska perspektivet betraktas specialpedagogik som värderande och 

marginaliserande. Det är de sociala processerna snarare än elevens egenskaper som kräver 

specialpedagogiska kunskaper och åtgärder (Nilholm, 2007).  

 

Det kritiska perspektivet kritiserar det kompensatoriska perspektivet för att det pekar ut elever 

i behov av särskilt stöd. Perspektivet tar inte hänsyn till elevers förutsättning, behov och är 

inte utformad så att den passar eleven. Misslyckanden i skolan beror inte på eleven utan finns 

utanför elevens förmågor. Perspektivet ser också elevers olikheter som en resurs för skolan. 

Bakgrundsfaktorerna till skapandet, det vill säga ursprunget, av det kritiska perspektivet 

bygger på ett missnöje med specialpedagogikens verksamhet. Idén om ”en skola för alla” var 

svår att omsätta i praktiken i den svenska skolan (Nilholm, 2007).  

3.4.3 Dilemmaperspektivet  

Dilemmaperspektivet uppkom som kritik mot det kritiska perspektivet. Inom 

dilemmaperspektivet framhävas att det finns många synvinklar av den specialpedagogiska 

verksamheten. Det finns inte en definitiv lösning på de dilemman som uppstår i den 

pedagogiska verksamheten utan det kräver åtgärder och en medvetenhet från skolans sida. 

Skolan ska ge alla elever likvärdiga kunskaper och förmågor parallellt som den ska anpassas 

till elevers mångfald (Bladini, 2004). Nilholm (2007) poängterar att det finns motsägelsefulla 

aspekter i det grundläggande utbildningssystemet. Dagens skola är fylld av elevers olika 

intressen och idéer om hur tiden i skolan ska vara och hur dilemman ska bemötas. Skolans 

uppdrag är att fostra, utbilda och förbereda eleverna för framtiden (Nilholm, 2007).  

 

Kompensatoriska perspektivet betonar kategori, likhet och kompensation. Medan det kritiska 

perspektivet betonar individ, olikhet och deltagande. Båda perspektiven framhåller ensidighet. 

Dilemmaperspektivet ser problem som uppstår och tar avstånd ifrån ensidigheten. 

Ensidigheten blir motsägelsefull i skolan, då verksamheten har för avsikt att utbilda och fostra 

blivande samhällsmedborgare, på ett likvärdigt sätt för alla elever. Samtidigt ska 

undervisningen utgå från de förutsättningar eleven har och vara anpassad efter dem (Nilholm, 

2007).  

3.5 Sammanfattning 

I avsnittet teoretiska utgångspunkter presenteras begreppen ”en skola för alla”, 

sociokulturella teori och inkludering. Begreppen är betydelsefulla för studien, då de är 
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omdiskuterade i skolans verksamhet och speciellt när det handlar om elever i behov av 

särskilt stöd. Vygotskijs sociokulturella teori redogörs, då studien handlar om människor och 

på så vis kan ett socialt samspel skapas. ”En skola för alla”, sociokulturella teori och 

inkludering kommer att användas som redskap för att förtydliga resultatet av insamlad data. 

Studiens analysverktyg som är de specialpedagogiska perspektiven redogörs. Perspektiven är 

det kompensatoriska-, kritiska- och dilemmaperspektivet.  

4.  Metod 

I följande avsnitt redogör vi för hur vi har gått tillväga för att genomföra vår studie. Vi 

redovisar hur vi samlat in vårt material samt vilket urval vi gjort. I avsnittet beskrivs också vi 

har förhållit oss till de forskningsetiska principerna.   

4.1 Val av metod 

Holme och Krohn Solvang (1997) beskriver metod som ett verktyg, ett tillvägagångssätt att ta 

reda på ny kunskap. Vidare poängterar de två olika metodiska utgångspunkter: kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Syftet och frågeställningarna avgör valet av metod. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar kommer undersökningen att utgå ifrån en kvalitativ metod (Stukát, 

1993). Eliasson (2010) redogör för kvalitativa metoder som är ett tillvägagångssätt som går att 

beskriva med ord. Vid kvalitativt inriktad forskning använder sig forskaren av verbala 

analysmetoder vilket innebär att försöka tolka och förstå hur individer upplever något 

fenomen (Patel och Davidsson, 2010). De kvalitativa metoderna har fokus på att få en 

förståelse (Holm och Krohn Solvang, 1997). Det finns ett flertal metoder som är relevanta att 

använda vid kvalitativa studier. Forskare samlar in data genom intervjuer, observationer 

och/eller analys av olika texter (målbeskrivningar, kursplaner, lagar och förordningar, dag- 

eller loggböcker)( Patel och Davidsson, 2010). 

4.1.1 Studiens design  

Studien är framför allt inspirerad av en etnografisk metod. För att intervjuerna och 

observationerna av pedagogerna är utförd i deras naturliga miljö som möjligt. Metoden är 

verklighetstrogen för att förstå människors aktioner i en speciell miljö. Inom etnografin är det 

vanligt att använda sig av intervjuer och observationer för att få kunskap om människors 

handlingar och uttryck för att beskriva den sociala miljön (Nylén, 2005). En kombination av 

intervjuer och observationer är betydelsefullt för att uppfattningen inte bara finns i orden utan 
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även i ordens praktik och i visuella uttryck. Deltagande observation med protokoll är den mest 

centrala metoden i etnografiskt inspirerade studie (Aspers, 2007).  

 

Arvastson och Ehn (2009) poängterar genom att observera människor, som komplement till 

intervjuer, kartläggs vad och hur människor gör och inte endast vad de uttrycker. Det är just 

därför som vi inspirerades av etnografin i vår studie. Observatören bör veta vad som är i fokus 

under observationen i annat fall kan det vara svårt att iaktta något över huvudtaget. 

Observationerna blir betydelsefulla när forskaren tolkar och reflekterar. När forskaren tolkar 

innebär inte det att den tolkningen är rätt, andra forskare hade kanske gjort en annan tolkning. 

Vår medvetenhet kring detta bidrar till att skapa en förståelse för pedagogernas agerande, inte 

för att uttrycka vad som är rätt eller fel (ibid.).  

4.1.2 Intervjuer 

Vi har valt att intervjua enligt Gillhams (2008) halvstrukturerad intervju. Den 

halvstrukturerade intervjun är utformad efter två intervjuguider, en till pedagogerna (bilaga 2) 

och en till specialpedagogerna (bilaga 3), den innehåller samma frågor till alla respondenter 

men är anpassade efter om det är pedagog/specialpedagog som intervjuas. Avsatt intervjutid 

är ungefär lika lång. Intervjumetoden ger möjlighet till flexibilitet och struktur, vilket ger god 

kvalité av det insamlade materialet. Intervjumetoden ger den intervjuade möjligheten att svara 

utförligt på frågorna och utveckla vissa områden genom diskussion och förklaring. 

Intervjuaren har också möjlighet att ställa följdfrågor. I den halvstrukturerade intervjun blir 

det enklare att direkt jämföra svaren från intervjuerna då strukturen är tydlig. De negativa 

aspekterna med halvstrukturerad intervju är att tidsaspekten är krävande och att det ställer 

höga krav på den som intervjuar, för att uppnå goda resultat (Gillham, 2008).  

4.1.3 Observationer 

Utifrån Björndal (2005) är studiens observationer utförda av första ordningen. Vilket innebär 

att observatören har observationen som sin primära uppgift. Det bidrar till att säkerhetsställa 

en högre kvalité då observatören inte behöver koncentrera sig på flera olika uppgifter. 

Verksamheten observeras enligt Eliasson (2010) som den deltagande observatören. Det 

innebär att observatören förhåller sig overksamt till omgivningen och fokus är att observera 

och dokumentera. Är observationen otydlig eller bristfällig så deltar observatören i miljön för 

ett förtydligande. Det kan vara en fördel för forskaren att skriva ned tankar under arbetets 



15  

gång som denne kan gå tillbaka till när den slutliga analysen ska skrivas (Patel och Davidson, 

2010). 

4.2 Urval 

4.2.1 Val av skola 

Studien är genomförd på en låg- och mellanstadie skola i en kommun i södra Sverige. Skolan 

är kommunens största skola med flest antal pedagoger och elever. Skolan är bekant för oss då 

båda redan etablerat kontakt under vår verksamhetsförlagda utbildning. Patel och Davidson 

(2010) väljer att kalla detta urval för att forskaren använder sig av en ”tillgänglig grupp”. Då 

pedagogerna och eleverna är bekanta med oss sedan tidigare blir det mindre spännande och 

nytt för dem och därmed blir deras undervisning mer lik den ordinarie undervisningen utan 

vår närvaro.   

4.2.2 Val av deltagare  

Vi har valt att intervjua och observera sex pedagoger och två specialpedagoger. Pedagogerna 

representerar alla ett arbetslag i olika årskurser, 1-6. Merparten sitter även med i 

ledningsgruppen, vilket innebär att pedagogen är länken mellan arbetslaget och 

skolledningen. Specialpedagogerna representerar låg- respektive mellanstadiet. Trost (2005) 

anser att det är betydelsefullt att ett fåtal väl genomförda intervjuer är mer värda än ett flertal 

mindre väl genomförda. Urvalet av pedagoger och specialpedagoger genomförs genom ett 

strategiskt urval. Med ett strategiskt urval menas att man definierar några variabler som är 

aktuella för relevanta studien. De variabler som vi använder oss av är årskurs, 

ledningsgruppsrepresentant, kön och antal yrkesverksamma år. Därefter sökte vi pedagoger 

som passar in i de olika kombinationerna som bildas av variablerna. Syftet är att få ett mer 

varierat urval. Urvalet i denna studie är pedagoger av båda kön, men det kvinnliga dominerar. 

Pedagogerna är i olika åldrar. Trost (2005) poängterar att det är de variabler som är teoretisk 

relevanta. Dock är specialpedagogerna av samma kön, kvinnliga, då Solskolan inte har några 

manliga specialpedagoger. Specialpedagogernas ålder är olika.   

4.3 Analysverktyg 

För att klargöra vårt tillvägagångssätt av analysen när det gället delar av resultatet redogörs 

perspektivens olika inriktningar i följande tabell. Tabellen visar de olika perspektivens 

utgångspunkter.  
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Tabell 2. Specialpedagogiska perspektiv. 

 

 Kompensatoriska Kritiska Dilemma 
Undervisningen Undervisningen 

anpassas inte efter alla 

elevers förutsättningar 

och behov. 

Kompensatoriska 

hjälpmedel behövs för 

att eleven ska kunna 

anpassa sig till 

undervisningen. 

Undervisningen är 

utformad så att alla 

elevers 

förutsättningar och 

behov tillgodoses. 

Undervisningen anpassas 

i möjligaste mån efter 

elevers olika 

förutsättningar och 

behov. Ibland kan annan 

undervisning än den 

ordinarie vara nödvändig. 

Special- 

undervisningen 

Kompenserar elevens 

brister genom att 

undervisningen sker 

utanför den ordinarie 

undervisningen.   

 

Alla elever oavsett 

behov undervisas i 

den ordinarie 

klassen utan 

specialpedagogiska 

insatser.  

Specialpedagogiska 

insatser behövs men sker 

i möjligaste mån i den 

ordinarie undervisningen 

men undervisning utanför 

den ordinarie kan vara 

nödvändig. 

 

Special-

pedagogens roll 

i 

undervisningen 

Det är specialpedagogen 

som har kompetens att 

undervisa elever i behov 

av särskilt stöd i en 

särskiljande miljö.  

 

Specialpedagogens 

kompetens ses inte 

nödvändig. 

Pedagog och 

specialpedagog nyttjar 

varandras kompetenser. 

Specialpedagogen 

undervisar till stor del 

elever i behov av särskilt 

stöd i den ordinarie 

klassen. 

4.4 Genomförande 

Studiens analysverktyg, Nilholms (2007) tre specialpedagogiska perspektiv, är det som 

intervjuguiden och observationsschemat är utformat efter.  

 

Innan utförandet av intervjuer och observationer skickades ett informationsbrev (bilaga 1) ut 

till alla respondenterna. Avsikten med brevet var att ge en kort presentation av studien och de 

forskningsetiska principerna som respondenterna har rätt till.  I brevet framkom också hur 

materialet skulle användas i studien. Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en pilotstudie. 

Intervjuerna och observationerna utfördes av oss båda, Trost (2005) poängterar att det kan 

vara en fördel att vara flera som intervjuar. Då vi två är samspelta och insatta i ämnet kan 

detta medföra att informationsmängden och förståelsen ökar. Det underlättar även i analysen 

då vi upplevt situationerna båda två. Pedagogerna och specialpedagogerna som deltagit i 

studien har både intervjuats och observerats. Studiens observationer är genomförda i olika 

ämnen då det inte fanns möjlighet att observera samma ämne hos alla pedagoger. Intervjuerna 

utgick från två intervjuguider. Respondenterna fick inte möjlighet att förberedda sig innan, då 

vi inte ville ha några tillrättalagda svar.  
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4.4.1 Pilotstudie  

Vi valde att genomföra en pilotstudie för att se om frågornas svar besvarar vårt syfte och 

frågeställningar. Vi ville även se om strukturen på intervjuguiden fungerade som tänkt och om 

tiden för intervjun var lagom lång (Gillham, 2008). Pilotstudien var också ett sätt för oss att 

träna på att utföra intervjun och att bli mer bekväm i intervjusituationen. Vi hade en fråga före 

pilotstudien som vi var tveksamma till, då den kunde upplevas som vägledande och 

värderande. Frågan var utformad: Vilket sätter du först individen eller gruppen, t.ex. om en 

elev påverkar de andra eleverna negativt? Efter pilotstudiens genomförande valde vi att 

plocka bort frågan, då vi upptäckte att respondenten inte förstod frågans innebörd och svaret 

blev därmed inte relevant för vår studie. Vi valde att använda oss av samma intervjuguide 

som innan pilotstudien, med undantag från den bortplockade frågan. Svaren på frågorna från 

respondenten var tydliga och relevanta för vår studie. Tiden för intervjun var lagom lång, så vi 

resonerade att oavsett om kommande intervjuer skulle bli lite kortare eller lite längre hade 

ingen betydelse.   

4.4.2 Intervju  

De kvalitativa intervjuerna utfördes på Solskolan. Respondenterna fick själva bestämma dag, 

tid och plats för att undvika att intervjun skulle bli en stressad situation. Respondenterna valde 

att förlägga intervjuerna efter skoltid. De utfördes enskilt och på en plats där respondenterna 

upplevde att det inte fanns störande moment. Varje intervju spelades in och tog max 30 

minuter. Respondenterna informerades innan om att intervjun var anonym och deras rätt att 

avbryta när som helst. Intervjuguidens upplägg var utformat med några bakgrundsfrågor, där 

respondenterna fick möjlighet att presentera sig och sin bakgrund.  

4.4.3 Observation  

Vi samlade också in data genom observationer med ett observationsschema (bilaga 4). För att 

undersöka människors handlande i deras naturliga miljöer är observation en lämplig metod. 

När människors handlande observeras är det både handlingarna, förmågan att uttrycka sig 

verbalt och samspelet med andra som observeras (Patel och Davidson, 2010). Studiens 

observation var av första ordningen, då vår primära uppgift var att observera (Björndal, 2005). 

Som deltagande observatörer placerade vi oss längst bak i klassrummet för att få en tydlig 

överblick. Under observationerna förde vi kontinuerligt anteckningar, vilket Patel och 

Davidson (2010) anser är en fördel när observationerna senare ska analyseras. Vid ett fåtal 

tillfällen behövde vi förtydliga situationer så ett deltagande var nödvändigt.    
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4.4.4 Bearbetning och analys av material  

För att analysera vårt material använde vi en kvalitativ analysmetod, vår insamlade data 

analyserades efter delar av Gillhams (2008) innehållsanalys. Analysprocessen delas in i tio 

steg, vilket författaren poängterar skapar en struktur i presentationen av det empiriska 

materialet och den tolkning som forskaren gör. Vi började med att transkribera intervjuerna, 

varje respondent blev tilldelad en bokstav för att underlätta analysarbetet. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar och studiens analysverktyg, markerades relevanta delar efter att vi 

läst igenom materialet flera gånger. Markeringar gjordes med olika färger, en färg för varje 

perspektiv. Därefter försökte få en övergripande helhet genom att sortera data utifrån 

respondenterna utsagor. Som sedan resulterade i resultat, analys och diskussion.  

 

Utifrån respondenternas intervjuer och observationer analyserades svaren, om hur pedagoger 

arbetar och vilka perspektiv som råder, utifrån Nilholms (2007) perspektiv på 

specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. Även möjligheter och begränsningar 

kategoriserades i tid, ekonomiska aspekter och vision.   

 4.4.5 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen har varit lika uppdelad mellan oss. Processens startade med att vi sökte 

efter relevant litteratur tillsammans men läsningen fördelade vi lika. Under hela arbetets gång 

har vi gemensamt utformat textinnehållet i arbetet. Studien genomfördes tillsammans och vi 

deltog båda två under intervjuerna och observationerna. Under intervjuerna fördelade vi 

frågorna mellan oss. När dessa skulle transkriberas fördelade vi dem lika så att det blev 

ungefär lika mycket att transkribera. När vi var färdiga med transkriberingen, läste vi igenom 

varandras för att kontrollera att det stämde. Vid observationerna antecknade vi både två för att 

säkerhetsställa det vi observerade. Efteråt diskuterade vi och jämförde data vi samlat in. 

Utformningen av analysen och diskussionen gjordes även den gemensamt. I arbetsprocessen 

har vi varit lika delaktiga båda två.  

4.5 Studiens tillförlitlighet  

4.5.1 Objektivitet och subjektivitet  

Forskaren ska vara så objektiv som möjligt i sin studie. Resultatet får inte styras av forskarens 

åsikter och värderingar och forskaren får heller inte välja att plocka bort någon observation 

eller intervju (Denscombe, 2004). Eftersom forskaren utför studien inom samhällsforskningen 

är det svårt att vara helt objektivt då forskningen bedrivs i sociala sammanhang där forskaren 
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befinner sig i. Forskaren har på så vis ofrånkomligt med sig egna erfarenheter in i studien. Det 

är viktigt att forskaren är medveten om detta och inte låter detta styra studien. I etnografisk 

forskning är det forskarens tolkning av människors handlande som ger studien betydelse, 

därmed blir subjektiviteten ett verktyg (Arvastson och Ehn, 2009). Då studien kommer att 

utföras i ett socialt sammanhang är vi medvetna om att studien inte kommer att bli helt 

objektiv. Vår intention är att inte låta våra egna värderingar och åsikter påverka studien.  

4.5.2 Validitet  

Patel och Davidsson (2010) anser att validitet i kvalitativa studier handlar om hela 

forskningsprocessen.  I den kvalitativa studien är inte validiteten bara relaterad till 

insamlingen av data. Vidare menar författarna att det är betydelsefullt att vara medveten om 

att forskningsprocessen är unik och det finns inga förutbestämda regler som genererar en god 

validitet. 

 

För att öka validiteten i studien har vi valt att presentera hela studiens process. Genom att 

utföra både intervju och observation bidrar till att validiteten stärks. Att utföra deltagande 

observationer ökar validiteten då de genomförs naturalistiskt (Aspers, 2007). För att 

säkerställa en hög tillförlitlighet spelades intervjuerna in och transkriberades. Att anteckna i 

nära anslutning till observationerna och att kontrollera inspelningarna av intervjuerna efter 

utskriften ökar äktheten i studien (Eliasson, 2010). För att öka validiteten har intervjufrågorna 

och observationsschemat utformats efter de teoretiska utgångspunkterna. Inga undersökningar 

genomfördes innan vi var väl inlästa på de teoretiska utgångspunkterna och hade en 

förförståelse inom ämnet.  

4.5.3 Forskningsetik   

För att få göra intervjuer och observationer måste respondenten ge sitt godkännande (Patel & 

Davidson, 2010). Det finns etiska principer inom forskningen som Vetenskapsrådet (2002) 

har tagit fram.  Dessa principer ger riktlinjer för hur arbetet mellan forskare och respondenten 

ska utföras. Principerna består av fyra huvudkrav, informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

  

Forskaren bör informera respondenten om deras medverkan i studien och vilka förutsättningar 

som studien deltagande handlar om. Respondenterna bör informeras om att medverkan är 

frivillig och kan avbrytas när som helst. För att infria informationskravet lämnade vi ett brev 



20  

till vårt tänkta urval, där en presentation av oss, syftet med studien och innebörden av 

respondentens medverkan klargjordes. I brevet framgick också att respondentens svar skulle 

användas i analys och resultat. Samtyckeskravet uppfylldes genom att respondenten tackade ja 

till intervjun och observationen via vårt brev. Vi gjorde även ett förtydligande innan intervjun 

och observationen att deltagandet var frivilligt. All insamlad data från intervjuerna och 

observationerna märktes med fingerande namn och har förvarats så att inga obehöriga har 

kunnat ta del av det konfidentiella materialet. På så vis uppfyllde vi konfidentialitetskravet. Allt 

material från intervjuerna och observationerna har endast använts i vårt forskningssyfte och inga 

specifika personuppgifter har använts. Vi har därmed uppfyllt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002).  

4.6. Metoddiskussion  

 

I studien valde vi utifrån syfte och frågeställningar en kvalitativ forskningsmetod. I kvalitativa 

studier finns det problem med att generalisera då urvalet ofta är litet. Vårt syfte har aldrig 

varit att kunna generalisera vårt resultat, utan att undersöka hur pedagogerna ute i 

verksamheten arbetar med elever i behov av särskilt stöd.   

 

Studien är inspirerad av en etnografisk ansats, då vi genomförde intervjuer och observationer i 

respondenternas naturliga miljö. Materialet har dels samlats in genom halvstrukturerade 

intervjuer vilket har inverkat på studiens tillförlitlighet. Då både vi som forskare och 

sammanhanget har påverkan på studiens objektivitet. Vi är medvetna om att vi inte kan vara 

helt objektiva då undersökningen sker i ett socialt sammanhang och vi kan omedvetet påverka 

studien. Trots allt har vår medvetenhet bidragit till att vi har förhållit oss så objektiva som 

möjligt. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Genom att kontrollera 

varandras transkriberingar stärks tillförlitligheten i resultatet.  

 

Vi gjorde även observationer av första ordningen som ett komplement till intervjuerna. För att 

vi ville se hur pedagogerna praktiskt arbetade. Detta visade sig vara positivt i analysarbetet då 

respondenternas svar förtydligades genom handling, detta förankras i den etnografiska 

metodansatsen. Vid vissa observationer var vi den deltagande observatören då vi behövde få 

ett förtydligande av pedagogen.  

 

Under analysarbetet och framställning av resultatet har vi insett att vi även skulle behövt ha 

intervjuat en pedagog som har hand om svenska A undervisningen för att på Solskolan är det 
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många elever som ofta går iväg till svenska A. I intervjuguiden skulle frågan om möjligheter 

och begränsningar varit annorlunda utformad då resultatet främst berörde begränsningarna. 

Frågan hade behövt vara uppdelad för att respondenterna skulle vara tvungna att svara på var 

fråga för sig. Det framkom inte i pilotstudien.   

 

5. Resultat och analys  

I detta avsnitt redogör vi för vårt resultat med tillhörande analys. Resultatet är en översikt och 

tolkning av det insamlade materialet i form av intervjuer och observationer. Analysen av hur 

pedagogerna organiserar undervisningen och specialpedagogens involvering i undervisningen 

har utgått ifrån studiens analysverktyg (tabell 2). Respondenternas svar förtydligar vi genom 

citat. Studien grundar sig i lagstiftning och tidigare forskning och syftet är att analysera 

utifrån tre specialpedagogiska perspektiv, hur pedagogerna på Solskolan arbetar med elever i 

behov av särskilt stöd. I resultat och analys delen redovisas tre teman: undervisningens 

organisation, specialundervisning, möjligheter/begränsningar och vision. Rubrikerna är 

skapade utifrån studiens frågeställningar. För att studien ska vara helt anonym har vi valt att 

ge varje respondent ett fiktivt namn. Vi kommer inte att redogöra för vem av respondenterna 

som är pedagog respektive specialpedagog då det har visat sig att svaren inte utgör en 

betydelsefull skillnad. Studien har genomförts med utgångspunkt i följande frågeställningar:  

 

  På vilket sätt organiserar pedagogerna undervisningen?   

 På vilket sätt är specialpedagogen involverad i undervisningen?  

 Vilka möjligheter, begränsningar och vision finns i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd?   

 

5.1 Undervisningens organisation   

En stor del av respondenternas svar påvisar att de anpassar undervisningen i möjligaste mån 

till elevernas förutsättningar och behov. Pedagogerna menar att vid vissa tillfällen kan annan 

undervisning än den ordinarie vara nödvändig. De arbetar inte ensidigt utan kombinerar olika 

lösningar för att främja alla elevers lärande. Detta styrks genom följande citat: 

 

Arne: Man försöker använda mer än ett sinne när man har genomgångar, kan få anpassat 

material och anpassade hemuppgifter.  
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Berit: När man har genomgångar ta det väldigt tydligt och att göra det på en liten medelnivå 

för att inte tappa de duktiga och inte tappa de svaga. Men att repetera mycket och att 

återkoppla till annat som vi har gjort. 

 

Carina: Vilket arbetssätt skall jag som pedagog göra. Hela tiden växla mellan att prata, läsa, 

film och praktiskt. Jag läser och vi ritar till. 

 

Större delen av respondenterna kommer fram till att arbetssättet med eleverna måste variera 

då alla lär sig olika. Det handlar inte bara om eleverna i behov av särskilt stöd utan även de 

elever som behöver utmanas för att utveckla sitt lärande. Pedagogerna framhäver detta genom 

att de använder sig av olika arbetsformer, hjälpmedel och uttryckssätt. Respondenternas 

utsagor påvisar att det är viktigt att anpassa utbildningen efter de individuella 

förutsättningarna som finns, inte bara anpassa till de svaga eleverna utan även att utmana de 

som har kommit längre i sitt lärande. Detta kan kopplas till begreppet en skola för alla 

(Egelund, Haug och Persson, 2006). Pedagogerna uttrycker inte ”en skola för alla” men vår 

tolkning är att det är mot en skola för alla de strävar. Att man i undervisningen frångår det 

kompensatoriska perspektivet och arbetar utifrån dilemmaperspektivet främjar också ”en 

skola för alla”. 

 

I observationerna hos pedagogerna Arne, Berit, och Carina framkommer det tydligt att 

variationen av undervisningen är stor. Pedagogerna använder olika arbetssätt, de ger 

instruktioner både muntligt och skriftligt, olika arbetsschema för att eleverna ska kunna arbeta 

i sin egen takt och egen förmåga.  

 

Hedvig: Jag skriver t.ex. skrivstil i min klass, gammeldags som jag är och då är det vissa 

barn som inte gör det. 

 

Det framgår tydligt att pedagogerna använder sig av elevernas alla sinnen i sin undervisning. 

Då eleverna utvecklar sitt lärande på olika sätt är variationen betydelsefull. Kraven på 

eleverna är inte alltid lika.  

 

Gudrun: Jag förhåller mig olika till eleverna och ställer olika krav på dem.  

 

En av respondenterna resonerar kring att man lägger upp undervisningen olika beroende på 

vilken elev det är. 

 

Berit: Sen är det ju att man till viss del får ta bort vissa moment och att säga det här behöver 

du inte göra. Det är bättre att man fokuserar på det som är rimligt att kunna fixa.  
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Pedagogerna ställer olika krav beroende på vad eleven presterat sedan tidigare. Det som går 

att utläsa är att det är pedagogerna som avgör vem och vilka moment som plockas bort och 

hur undervisningen anpassas. Haug (1998) poängterar att undervisningen är anpassad efter 

individen och alla elever undervisas i klassen.  

 

Observationerna påvisade att under olika moment anpassades elevernas undervisning då 

eleverna fick möjlighet att avstå från vissa delar. I något fall plockades moment bort, då 

eleven inte ville delta. Respondenterna samtalar också om betydelsen av att det inte bara är 

viktigt att plocka bort moment utan även lägga till moment i undervisningen för att stötta och 

främja elevernas lärande. Eleven ska inte längre anpassas till skolan utan skolan ska 

organiseras för att kunna tillgodo se alla elever (Nilholm, 2007). Detta resonemang styrks i 

följande utsagor:   

 

Hedvig: En sak som jag har haft är de barn som är svaga läsare hade vi under en period, då 

började vi åtta. Så då läste vi varje morgon, då läste jag med dem här barnen på ett rullande 

schema och ett av barnen läste engelska också en av dagarna.  

 

Ellen: Man ställer ledande frågor helt enkelt så de kommer fram till ett resonemang. 

 

Hedvig: Jag har ett barn med diagnos då måste jag vara väldigt fyrkantig. Det är hela tiden 

schema på tavla och tala om varje lektion. Jag har även ett barn som är hörselskadat, som 

alltid måste sitta på ett visst håll. Det är sånt här praktiskt man måste tänka på i jobbet när 

det gäller placering och så. 

 

Några respondenter klargör konkreta tips på hur de har anpassat sin undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd. Det förekommer små praktiska tips som underlättar för eleverna och 

deras inlärning. Det framkommer dock tydligt att de olika tipsen är till olika elever, två elever 

behöver inte samma anpassning utan det krävs olika. Det handlar om att acceptera att det 

finns skillnader mellan eleverna och att eleverna lär av dessa skillnader (Persson, 2007).  

 

Doris: Jag börjar alltid med att försöka fråga eleven själv, hur tycker du att vi ska jobba, hur 

tycker du att det känns bra för dig att vi gör. Det är alltid min utgångspunkt.  

 

Pedagogen sätter eleverna i centrum och utgår ifrån dem, samtidigt som de reflekterar över sin 

egen roll och dess betydelse för att främja alla elevers lärande. Specialpedagogen och 

pedagogens attityd har stort inflytande på inkludering/exkludering. Det är utifrån deras attityd 

som eleverna inkluderas eller exkluderas (Vernersson, 2002). 
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Doris: Det är upp till mig och mina kollegor att finna olika lösningar och att finna olika 

vägar att nå fram till eleverna.  

 

Ellen: Det är bara jag själv som sätter gränserna där, våga tappa fotfästet, vad gör kaos, det 

gör ingenting.  

 

Pedagogernas medvetenhet om sin egen roll i undervisningssituationerna framstår som 

betydelsefull eftersom de reflekterar över hur undervisningen kan främja alla elever. 

Pedagogerna menar att för att kunna skapa en främjande miljö underlättar det att det finns 

hjälpmedel.  

 

Carina: Vi har smartboard, så det är ju bra. Att de barnen då som har det svårt att anteckna 

då kan jag skriva så får den då bara lyssna. Så kan jag skriva ut sen. Då måste jag ge den det 

stödet att den är redo med att hur man använder en dator.   

 

Berit: Att visa inför alla med konkret material, t.ex. i matte. Påminna eleverna att när de 

arbetar enskilt har de sin mattelåda med konkret material de kan använda.  

 

Fia: Det är för tillgång till dator och annat material som kan behövas.  

 

Hedvig: Sen har jag två barn med dyslexi, diagnos också. Då har vi varit nere på datateket, 

dom har dator, inlästa läromedel.  

 

Genom att arbeta med olika redskap kan undervisningen anpassas efter elevernas 

förutsättningar och behov. Pedagogerna framhäver att hjälpmedel underlättar elevernas 

vardagliga undervisning.  

 

Hjälpmedel som observerats är datorer, datorerna användes i samband med skrivning. 

Alfabetet med bilder användes som stöd vid bokstavsinlärning. Även konkreta mattematiska 

redskap används när pedagogerna behöver förtydliga för att eleverna ska förstå.  Pedagogerna 

poängterar att även eleverna kan vara ett hjälpmedel för varandra. Kommunikationen i 

undervisningen är en viktig aspekt enligt merparten av respondenterna. Det handlar både om 

kommunikation och samspel mellan pedagog och eleverna men även mellan eleverna.  

 

Ellen: Vi sitter oftast i par när vi skriver. Dels för att få kommunikationen mellan 

kompisarna.  Men vi arbetar även i grupper att vi sitter i fyra grupper och skriver.  

 

Gudrun: Att använda små läsgrupper, anpassade texter, små mattegrupper och enskild 

avkodningsträning. 

 

Hedvig: Vi kör mycket så som de sitter. De jobbar tillsammans. Ibland har vi perioder när de 

får sitta i grupprummet, Jag har inte några barn i korridoren, dels för att jag inte har koll då 

och dels för att det är en strid ström som går på toaletten och sånt. 
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Ett flertal av respondenterna påpekar betydelsen av att lära av varandra, detta resonemang får 

stöd i Vygotskijs sociokulturella teori där lärandet fokuserar på det sociala sammanhanget. 

Interaktionen mellan eleverna, den omgivande kulturen samt språk och kommunikation är 

grundläggande för elevernas utveckling och lärande (Säljö, 2000).   

 

En av pedagogerna förtydligar betydelsen av elevernas samlärande.  

 

Arne: Försöker skapa en kultur, de sitter just nu två och två. Att om man kör fast eller 

behöver stöttning så ska man kunna fråga om hjälp och att det är positivt att man kan hjälpa 

en kompis.  

 

Utifrån intervjuerna och observationerna arbetar merparten av respondenterna med någon 

form av samarbete eleverna emellan. De poängterar att eleverna har mycket att lära av 

varandra och ser detta som en resurs. Olikheter som en resurs poängterar även Brodin och 

Lindstrand (2010) som betydelsefullt.  

 

Alla respondenternas skildringar av undervisningen är att de arbetar utifrån 

dilemmaperspektivet, detta påvisas genom att de varierar sin undervisning efter elevernas 

förutsättningar och behov (Nilholm, 2007). Pedagogerna ser inte eleven som problembärare, 

men hjälpmedel kan inte uteslutas och annan undervisning än den ordinarie kan vara 

nödvändig.  

5.2 Specialundervisning 

Resultatet av intervjuerna och observationerna visar att pedagogerna inte är ensidiga om var 

undervisningen ska ske. Både inkludering och exkludering är förekommande i många av 

klasserna. I vissa fall arbetar man mer för inkludering. Undervisningsformen är något som 

skollagen stödjer då det framkommer att undervisningen ska vara inkluderande, det vill säga 

att alla elever ska i största möjliga mån undervisas tillsammans (SFS 2010:800). Citatet 

förtydligar respondenternas utsagor:  

 

Carina: Vi vill inte plocka ut utan vi vill att eleverna ska vara så mycket som möjligt i den 

ordinarie klassen.  

 

Doris: För mig ska eleven vara i sin klass och i sitt sammanhang så mycket som möjligt.  

 

Ovan nämnda citat är ett argument som även Nilholm (2006) belyser då exkludering kränker 

elevers rätt till delaktighet. Vidare menar respondent Arne att:  
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Arne: För det mesta föredrar jag ju att en speciallärare kommer in och att vi är två lärare i 

klassen.  

 

Medan i andra fall har pedagogerna inkludering med i tankegången men det fungerar inte 

alltid i praktiken. Nilholm (2006) poängterar att inkludering i praktiken inte fungerar särskilt 

bra. Författaren menar att det brister i genomförandet och inte i själva inkluderingstanken. 

Resonemanget belyser några respondenter då de menar att arbetssättet är önskvärt, men än så 

länge är det inte genomförbart. 

 

Berit: Så vi har försökt lite mer att specialläraren är med här vissa timmar och ibland 

plockar hon iväg för att de måste kunna prata själva och bygga och göra på annat sätt 

 

Hedvig: Lite flytande. Ibland är det barn som plockas ut så att säga, och ibland är de i 

klassrummet så det skiftar.  

 

Då inkluderingstanken inte är utförd innebär det att många av respondenterna exkluderar när 

det handlar om specialundervisningen. Då väljer respondenterna att särskilja elever i behov av 

särskilt stöd.  

Ellen: Specialpedagogen kommer och plockar barn gör hon, så de jobbar enskilt eller i 

mindre grupper.  

 

Gudrun: Det är en stor vinst för eleverna att få arbeta med sina svårigheter enskilt eller i 

liten grupp. 

 

Fia: Vi har grupprum och man har dörren öppen eller är precis intill och på så vis kan man 

anpassa efter hur mycket var elev orkar jobba och vad de gör.  

 

Berit: Små grupper har man inte direkt i undervisningen om det inte är på resurs på extra tid 

om man har kvar någon grupp eller att specialläraren tar en grupp barn eller något barn och 

jobbar lite extra.  

 

Detta kan bero på att diagnoserna för neuropsykiatriska symtom har ökat avsevärt och/eller att 

skolan arbetar traditionsenligt med exkluderande undervisning till elever i behov av särskilt 

stöd (Haug, 1998). Emanuelsson (2004) menar att orsakerna kan bero på att alla individer som 

medverkar ute i verksamheten är inte av samma värderingar och uppfattningar.  

 

Sammanfattningsvis visar studien på att merparten av respondenterna arbetar utifrån det 

kompensatoriska perspektivet när det gäller specialundervisningen. Respondenterna 

framhäver betydelsen av en till en undervisning eller undervisning i mindre grupp som gynnar 

många elever i behov av särskilt stöd. Någon respondent arbetar med specialundervisningen 
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ur ett dilemmaperspektiv då specialundervisningen sker i möjligaste mån i den ordinarie 

klassen. En viss undervisning är exkluderande men fokuseringen är på inkludering. 

Intervjuerna och observationerna stämmer inte riktigt överens då respondenterna i 

intervjuerna ger mer sken av inkludering än vad observationerna har visat. Vår tolkning är att 

respondenterna har påbörjat en tankeprocess där en mer inkluderande undervisning är 

önskvärd men tankeprocessen är svår att genomföra i praktiken. Det finns många fördelar 

med inkludering men argumenten för exkludering är viktiga att ta i beaktning. Att befinna sig 

i en stor grupp är inte för alla elever den optimala lösningen utan vill kanske undervisas i en 

mindre grupp eller ensam. Tankegången tar Nilholm (2006) upp för att belysa båda 

synvinklarna.  

 

5.2.1 Specialpedagogens roll  

Med hjälp av intervjuer och observationer har specialpedagogens roll i undervisningen 

studerats. Respondenternas utsagor påvisar att specialpedagogens roll i undervisningen är 

väldigt olika beroende på hur samarbetet fungerar och om pedagog och specialpedagog har 

samma intentioner. Utifrån resultatet visar studien att på Solskolan arbetar majoriteten av 

respondenterna utifrån ett kompensatoriskt perspektiv när det handlar om specialpedagogens 

roll i undervisningen. Vilket innebär att det är specialpedagogen som har kompetens att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd i en särskiljande miljö (Nilholm, 2007). 

Respondenterna drar nytta av varandras kunskaper men specialpedagogens delaktighet i 

planering av undervisningen är minimal. 

 

Gudrun: För tillfället har vi ingen egen specialpedagog i arbetslaget utan delar med andra 

arbetslag. Den tid vi får används till barnen och vi hinner inte planera eller utvärdera 

tillsammans. Specialpedagogen arbetar med barnen enskilt eller i grupp. 

 

 Ellen: Det är väl lite så att man inte har tiden att sitta ner tyvärr, utan det blir gärna 

korridorkontakt.  

 

I intervjuerna resonerar respondenterna kring att kommunikationen mellan 

specialpedagogerna och pedagogerna enbart är sporadiska möten. Ingen av Gudrun och Ellen, 

resonerar kring specialpedagogens roll i undervisningens planering. I observationerna är inte 

specialpedagogen närvarande i klassrummet utan arbetar på egen hand med elever särskiljt 

utanför den ordinarie undervisningen. Några respondenter framhäver att beroende på vilket 

samarbete som finns mellan specialpedagog och pedagog utformas undervisningen olika.  
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Doris: Jag skulle vilja säga att det ser väldigt olika ut. Det är helt beroende på läraren. 

Vilken läraren är och hur den läraren organiserar sin undervisning. För att det är ändå 

läraren som ansvarar för undervisningen och man har ofta ett eget sätt att arbeta sen kan 

man ligga mer eller mindre nära varandra i arbetssätt.  

 

Arne: Det är ett givande och tagande, jag har vissa åsikter och specialläraren har vissa 

åsikter.   

 

Respondenterna Carina och Doris poängterar att kommunikationen är mycket god och under 

observationen speglas samarbetet planeringen och undervisningen.  

 

Carina: Det tycker jag är väldigt nära, känns som om vi har samma tankesätt. Vi pratar hela 

tiden och inspireras av varandra.  

 

Doris: Vi kan ibland skifta roll, då är det jag som leder lektionen och läraren som tar en 

annan position i klassrummet.  

 

Hur pedagogen organiserar sin undervisning och vilken roll specialpedagogen vill respektive 

får ha, speglar både kommunikationen och samarbetet. I intervjuerna och observationerna 

framkommer det tydligt att om viljan, kommunikationen och samarbetet är väl fungerande, så 

är också specialpedagogen mer involverad i undervisningen.  

 

När det gäller specialpedagogens roll i undervisningen arbetar merparten kompensatoriskt, 

detta går att utläsa genom att det främst är pedagogerna som organiserar sin undervisning och 

specialpedagogen är enbart en resurs som arbetar utanför klassen. Det framkommer dock att 

många av pedagogerna önskar mer tid för samarbete och kommunikation. Vår tolkning blir att 

pedagogerna strävar mot dilemmaperspektivet men arbetar trots allt fortfarande 

kompensatoriskt.  

5.2.2 Sammanfattning av resultatet med analysverktyget  

Tabell 3. I tabellen nedan visas en sammanställning av respondenternas svar när det gäller 

undervisningens organisation, specialundervisning och specialpedagogens roll i 

ungervisningen.  
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Tabellen visar att när respondenterna organiserar sin undervisning utan några resurser 

placeras de utifrån sina svar i dilemmaperspektivet, vilket innebär att de i möjligaste mån 

anpassar sin undervisning efter alla elevers förutsättningar och behov. Specialundervisningen 

och specialpedagogens roll i undervisningen visar tabellen tydligt att merparten av 

respondenterna arbetar kompensatoriskt. De arbetar mycket med särskiljande lösningar för 

elever i behov av särskilt stöd och är inte delaktiga i organisationen av undervisningen.  

5.3 Möjligheter, begränsningar och vision    

I detta tema presenteras hur respondenterna ser på arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

Temat redogör för vilka möjligheter/begränsningar som finns i verksamheten samt visionen 

om hur respondenterna skulle vilja arbeta i framtiden med elever i behov av särskilt stöd. 

Frågeställningen om vilka möjligheter/begränsningar och visioner som finns, grundar sig i 

respondenternas utsagor från intervjuerna.  

 Kompensatoriska 

perspektivet 

Kritiska 

perspektivet 

Dilemmaperspektivet 

Undervisningen  

 

X Arne 

Berit  

Carina  

Doris 

Ellen 

Gudrun 

Hedvig 

Fia 

Special- 

undervisningen 

Arne 

Berit 

Ellen 

Fia 

Gudrun  

Hedvig 

 

x Carina 

Doris 

 

Specialpedagogens 

roll i 

undervisningen 

Arne 

Berit  

Ellen 

Fia 

Gudrun 

Hedvig 

 

x Carina 

Doris 
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5.3.1 Möjligheter  

I intervjuerna samtalar respondenterna om vilka möjligheter som finns i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Några respondenter framhäver att det finns hur många möjligheter som 

helst. Det är upptill de själva och kollegerna att finna lösningar. Att stärka eleverna ses också 

som en möjlighet. Detta kan knytas an till Emanuelssons (2003) beskrivning om en skola för 

alla där han betonar olikheter som en resurs. Deras resonemang förtydligas i följande citat: 

 

Doris: Det finns hur mycket möjligheter som helst, det är upp till mig och kollegor att finna 

på olika lösningar och finna på olika vägar att nå fram till eleverna.   

 

Fia: Det är fantastiskt roligt att jobba med dessa eleverna, det kräver mycket men det är 

fantastiskt roligt.  

 

Arne: Man kan göra mycket för att stärka dem som är svaga. 

 

Ellen: När jag jobbar som jag gör här nu, så är det väldigt fritt jag ser ju till hur barnen 

utvecklas.   

 

Respondent Doris, Fia, Arne och Ellen uttrycker att det finns möjligheter i arbetet med elever 

i behov av särskilt stöd. Respondenterna ser eleverna som en tillgång och att det är upp till 

pedagogerna att stärka eleverna och skapa förutsättningar för lärande. Nilholm (2007) menar 

att en skola för alla är där alla elever blir sedda och bemötta och att elever får utrymme för 

erfarenheter och deras behov blir tillgodosedda.  

 

Utifrån respondenternas utsagor framkommer det inte speciellt många möjligheter. Vår 

tolkning av detta resultat är att det är lättare att fokusera på begränsningar istället för 

möjligheter.  

5.3.2 Begränsningar  

Begränsningar i arbetet med elever i behov av särskilt stöd framhävs mer i respondenternas 

utsagor. Några av respondenterna poängterar tidsaspekten som en begränsning i arbetet.  

 

Hedvig: Du vill så mycket och känner å hjälp! Men egentligen skulle man behöva lyssna mer 

på andra, hur gör, hur löser du detta men det vet jag inte riktigt när jag ska göra.  

 

Berit: Man är ständigt frustrerad men man försöker hela tiden att små stunder och att hinna 

hjälpa dem så gott det går. Men frustrerat är det alltid att man inte hinner med.  

 

Hedvig: Det som jag tycker tar tid nu är det här med dokumentationen.  
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Arne: Blir jag lätt stressad i min förklaring att det är flera andra som inte riktigt håller 

skärpan eller som kanske behöver hjälp och så blir jag lite stressad för att jag ska vidare till 

nästa elev eller elevgrupp.  

 

Tidsaspekten reflekterar alla respondenterna över som en begränsning. Dels i form av 

otillräckligheten när det gäller att hinna med att hjälpa alla elever i undervisningen och dels 

genom allt praktiskt arbete runt omkring. Många anser att dokumentationen tar mycket tid, 

ökar i mängd och är svår att formulera.  Några respondenter reflekterar också över inkludering 

och exkluderingen som en begränsning. I vissa fall är det för många pedagoger i den ordinarie 

undervisningen vilket medför att det blir störande att ha specialundervisningen i klassrummet.  

 

Fia: Menar du utanför i grupprum så är större delen i grupprum eftersom ibland är de redan 

flera vuxna i klassen, där kan vara assistent eller fritidspedagoger som är inne i klassen som 

resurser och då fungerar inte att man är hur många vuxna som helst för då pratas det överallt 

och då stör man de intill.  

 

Medan Gudrun betonar exkluderingen som en begränsning då elevernas skoldagar kan bli 

splittrade och sakna sammanhang.   

 

Gudrun: De elever som går iväg mycket på specialundervisning och/ eller svenska a 

undervisning kan få väldigt splittrade skoldagar där det är svårt att få ett meningsfullt 

sammanhang.  

 

En aspekt som Fia anser är en begränsningen, är att för många pedagoger i klassrummet inte 

alltid är fördel då det kan störa andra elever när resursen hjälper eleverna i behov av särskilt 

stöd. För de elever som har mycket specialundervisning innebär det enligt Gudrun att de får 

en splittrad vardag i skolan. Inkludering och exkludering är enligt vår tolkning en balansgång 

mellan båda, begreppen upplevs motsägelsefulla då det ena inte kan utesluta det andra.  

 

En tredje aspekt som respondenterna framställer som en begränsning är verksamhetens 

tilldelade ekonomi. För att skapa en skola för alla är de ekonomiska aspekterna, nedskärningar 

och mindre resurser en begränsning (Haug, 1998). Ekonomin ligger till grund för 

verksamhetens ramar och påverkar i vis mån hur resurserna fördelas. En av respondenterna 

resonerar kring följande:  

 

Doris: Det finns ju alltid ramar runt en verksamhet, resurser kan ju i vis mån vara 

begränsade.  

 

Ellen: Det finns väl alltså ekonomiska ramar och sånt. 
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Vidare reflekterar ett fåtal av respondenterna att Solskolan är i behov av renovering, vilket gör 

att lokaler inte är optimala för specialundervisning.  

 

Fia: Här är det ju lokalerna, vi är väldigt utspridda och det går tid till att förflytta sig och 

man drar grejor fram och tillbaka. Det är väldigt dåligt med förvaring i klassrummen.  

 

Ekonomin poängteras av några respondenter, men vår tolkning är ändå att eftersom bara några 

respondenter tar upp ämnet upplevs det inte att pedagogerna lägger en större vikt vid att se det 

som en begränsning.  Kanske kan detta bero på att ekonomi är ett ständigt återkommande 

ämne som ofta handlar om att skolan är i behov av mer pengar och pedagogerna har för lite 

inflytande för att kunna påverka den ekonomiska situationen.  

 

Under intervjuerna samtalar respondenterna om begräsningarna som uppstår i undervisningen. 

Merparten lägger fokus på känslan av att inte räcka till, då tiden begränsar vad man hinner. 

Ambitionen hos respondenterna att främja elevers förutsättningar och behov är större än vad 

tiden räcker till.  

5.3.3 Visioner  

I intervjuerna får alla respondenterna möjlighet att uttrycka sin önskan om hur arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd ska se ut i framtiden. Respondenternas svar var entydiga:  

 

Doris: Jag skulle vilja se att så mycket av stödet som möjligt ges inom den grupp som eleven 

befinner sig och att specialpedagogen kommer in i klassen, istället för att eleven går ifrån.  

 

Carina: Jag skulle kunna tänka mig att arbeta mer där man har svenska A lärarna med och 

att eleverna är mer inne i klassrummet istället för att springa iväg.  

 

Doris och Carina vision beskrivs i Persson (2007), då författaren menar att inkludering 

innebär att delta i helheten som bildas i de olika undervisningssituationerna.  

 

Gudrun: Jag hoppas vi kan få en speciallärare till arbetslaget som kan arbeta med eleverna 

både i och utanför klassrummet då kan han/hon vara med i planerings och utvärderings 

arbete.  

 

Arne: Ser man det rent organisatoriskt så har jag alltid önskat att en stor del det vara två 

pedagoger i klassrummet så man skulle bli kunna vara väldigt flexibel. 

 

På Solskolan har inte alla arbetslag en specialpedagog och uttrycker saknaden av en. Detta 

visade sig i en undersökning gjord av Myndigheten för skolutveckling (2005) att resurs brist 

är det mest förekommande skälet att eleverna inte får det stöd de behöver.  
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6. Avslutande diskussion  

I skollagen och läroplanen framkommer det att elever har rätt till det stöd de behöver. Trots 

lagstiftningen påvisas det i tidigare forskning att anmälningen till Skolinspektionen ökar när 

det gäller elever i behov av särskilt stöd (Skolinspektionen, 2011). I lagstiftningen står det 

dock inte hur stödet ska implementeras i undervisningen.  

 

Pedagogerna på Solskolan ser och arbetar med elever i behov av särskilt stöd på ett varierat 

sätt. Klasslärarna är ensidiga i sina utsagor om att arbetet måste främja alla elevers lärande, 

något som blev tydligt i observationerna, då pedagogerna t.ex. gav både muntliga och 

skriftliga instruktioner. Resultatet av studiens undersökning när det gäller undervisningens 

organisation i den ordinarie klassen utan resurser så arbetar merparten av pedagogerna utifrån 

Nilholms (2007) dilemmaperspektiv och Vygotskijs sociokulturella teori (Säljö, 2000). En 

iakttagelse värd att notera är att ingen av pedagogernas intervjuer eller observationer visade 

på något samband till det kritiska perspektivet i undervisningen, det kan bero på att 

perspektivet är extremt och där specialpedagogiken avvisas och svårigheter ses som ett 

resultat av skolans organisation runt eleven.  

 

Pedagogernas arbete är motsägelsefullt då man i ena situationen arbetar efter 

dilemmaperspektivet men i andra situationer arbetar väldigt kompensatoriskt. Det är 

anmärkningsvärt att pedagogerna i så stor utsträckning arbetar efter elevers förutsättningar 

och behov när de är utan resurser men när det handlar om specialundervisningen är 

särskiljande lösningar den mest förekommande.  

 

Om specialundervisningen på Solskolan är inkluderande eller exkluderande har stort samband 

med hur specialpedagogens roll förhåller sig till undervisningen och hur samarbetet ser ut 

mellan dem. Om specialpedagogen och pedagogen har ett överensstämmande förhållningssätt 

har vi uppmärksammat att specialpedagogen får en större roll i undervisningen. Flertalet av 

respondenterna önskar ett bättre samarbete för att öka specialpedagogens roll i 

undervisningen. Men arbetar fortfarande kompensatoriskt, i många fall är det pedagogen som 

planerar undervisningen och enbart delegerar uppgifter till specialpedagogen som undervisar 

utanför den ordinarie klassen.  

 

Om pedagogen och specialpedagogen har ett fungerande samarbete och inkluderande attityder 

främjar detta en inkluderande specialundervisning. Vi har iakttagit ett problem som kan 



34  

uppstå när specialpedagog och pedagog inte har överensstämmande attityder eller ett 

bristfälligt samarbete då påverkar detta specialundervisningen negativt. Anmärkningsvärt är 

att Vernersson (2002) poängterar att pedagogernas attityd till inkludering/exkludering är 

avgörande och det framkommer även i studien att så är fallet. Denna aspekt blir 

motsägelsefull då det trots allt är eleven som ska vara i centrum och inte pedagogens attityd. 

Salamancadeklarationen (2006) styrker detta då de det poängterar varje elevs rättigheter och 

att anpassning ska ske i skolan.   

 

Sammanfattningsvis kan möjligheter och begränsningar ses på olika vis. Några respondenter 

uttrycker att det inte finns några begränsningar utan bara möjligheter. Trots detta framgick det 

inte av resultatet vilka dessa möjligheter är. Tiden är en begränsning som många av 

respondenterna uttrycker, dels i form av att vara otillräcklig men även att hinna med allt 

arbete runt omkring. Vår fundering är att om en förändring av prioriteringar i arbetet skulle 

kunna möjliggöra en känsla av tillräcklighet och att skapa mer tid.  

 

Vi anser inte att för många pedagoger i ett klassrum är en begränsning utan snare en enorm 

tillgång. Frågan vi ställer oss är om det är ett försvar för att inte ha en inkluderande 

undervisning eller om undervisningens är felaktigt utformad. De ekonomiska aspekterna 

nämns ytligt av respondenterna. Vår tolkning av det här är att det är ett omdiskuterat ämne 

som är återkommande både i politiken och i media och som respondenterna inte kan påverka i 

så stor utsträckning. Därav lägger de ingen vikt vid det.    

 

Vår slutsats av studien är att organisationen av undervisningen skiljer sig om pedagogerna 

undervisar med eller utan resurs. Utan resurs arbetar alla utefter dilemmaperspektivet men när 

det handlar om specialundervisningen arbetar merparten kompensatoriskt. 

Specialpedagogerna på Solskolan är inte enligt studien delaktiga i undervisningens 

organisation utan i de flesta fall att klassläraren som organiserar undervisningen.  På 

Solskolan strävar de efter att arbeta efter dilemmaperspektivet i alla undervisningssituationer 

men studien visar att det finns mycket kvar att arbeta med för att nå dit. 

6.1 Didaktiska implikationer  

Resultatet i vår studie kan inte generaliseras då undersökningen enbart är utförd på en skola. 

Dock anser vi att studien är överförbar och går att använda för pedagoger i verksamheten. 

Under studiens genomförde upplevde vi att respondenterna tidigt började reflektera och 
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ifrågasätta sin egen roll och undervisningens organisation, speciellt när det gäller arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd. Några reflekterade även kring inkludering/exkluderings 

tanken. Vi tror att denna reflektion är betydelsefull för alla pedagoger för att utveckla sin egen 

förmåga och elevernas lärande. Men även för att strävan mot ett arbete utifrån 

dilemmaperspektivet och kunna tillgodose alla elevers behov ska kunna möjliggöras.  

 

6.2  Vidare forskning  

I vidare forskning hade det varit intressant att undersöka varför pedagogerna arbetar olika, 

ensam eller med resurs.  I vår studie har fokus varit på pedagogerna, en ytterligare aspekt att 

undersöka är hur eleverna upplever och ser på hur undervisningens organisation är utformad. 

Intressant hade också varit att ta reda på om skolledningen påverkar pedagogernas sätt att 

bedriva sin undervisning och vilka konsekvenser detta får för elever i behov av särskilt stöd.   
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Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som läser vår sista termin på lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Vi 

ska under denna termin skriva vårt examensarbete (15hp) som kommer att handla om hur 

pedagogerna arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Vår förhoppning är att du vill delta 

med dina kunskaper i en kvalitativ intervju. Vi skulle också vilja observera hur du praktiskt 

undervisar. 

 

Vi har under vår tid som lärarstudenter blivit medvetna om kraven som ställs på pedagoger 

ute i verksamheten när det gäller att tillgodose alla elevers förutsättningar och behov. Vi vill 

med vår studie få förståelse för hur pedagoger arbetar med elever i behov av särskilt stöd.  

Din medverkan är frivillig och du kan avbryta när du vill. Tiden för intervjun är max 30 

minuter och är konfidentiell. Intervjun kommer att spelas in och transkriberas för att användas 

i analys och resultat och för att bli så trovärdig som möjligt. Observationen är max en 

förmiddag och kommer att användas som ett komplement till intervjun.  

 

Tack på förhand!  

 

Vänliga hälsningar  

 

Sofie Christiansson och Malin Svensson  
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide till pedagog  

 

1. Hur gammal är du och hur länge har du jobbat som lärare?  

 

2. Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

3. Vad har du för utbildning?  

 

4. Vilken årskurs undervisar du? 

 

5. Hur många elever har du? 

 

6. Finns det elever i behov av särskilt stöd i din klass? I så fall hur många?  

 

7. På vilket sätt anpassar du undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov?  

 

8. På vilket sätt organiserar du undervisningen?  

 

9.  Vilka möjligheter/begränsningar upplever du i arbetet med elever i behov av särskilt stöd?   

 

10. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för hur du ska anpassa undervisningen till elever i 

behov av särskilt stöd? (Om ja: hur har du fått kunskapen? Om nej: Vad saknar du?).  

 

11. Hur ser ditt samarbete med specialpedagogen ut? 

 

12. På vilket sätt är specialpedagogen inblandad i undervisningen?  

 

13. Skulle du vilja förändra ditt sätt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd? I så fall 

hur? 
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Bilaga 3 

 

Intervjuguide till specialpedagog  

 

1. Hur gammal är du och hur länge har du jobbat som specialpedagog?  

 

2. Hur länge har du jobbat på denna skola? 

 

3. Vad har du för utbildning?  

 

4. Vilken årskurs undervisar du? 

 

5. Hur många elever har du? 

 

6.  På vilket sätt anpassar du undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov?  

 

7. På vilket sätt organiserar du undervisningen?  

 

8.  Vilka möjligheter/begränsningar upplever du i arbetet med elever i behov av särskilt stöd?   

 

9. Tycker du att du har tillräcklig kunskap för hur du ska anpassa undervisningen till elever i 

behov av särskilt stöd? (Om ja: hur har du fått kunskapen? Om nej: Vad saknar du?).  

 

10. Hur ser ditt samarbete med klassläraren ut? 

 

11. På vilket sätt är du inblandad i undervisningen?  

 

12. Skulle du vilja förändra ditt sätt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd? I så fall 

hur? 
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Bilaga 4 

 

Observationsschema 

 

Datum:  

Tid: 

Situation:  

Årskurs:  

 

 

 

 

 

Tema   Beskrivning Tolkning 

 

 

Pedagogens anpassning i 

undervisningen efter elevernas 

förutsättningar och behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningens organisation 

(grupp, enskilt, par osv.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialpedagogens roll i 

undervisningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klassrumsmiljön  

(hjälpmedel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


