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Abstrakt 
 
 

Syftet med studien har varit att undersöka hur studiens elever uppfattar specialpedagogik, 

exkluderande eller inkluderande. 

Studien har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen i den mån att det är uppfattningar 

den är intresserad av. Genomförandet av studien gjordes med djupintervjuer av sex stycken 

elever på ett yrkesprogram i en gymnasieskola i södra Sverige. 

Data samlades in och analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet är indelat i tre centrala kategorier, Pedagogen och lärandet, skolan och 

undervisningen och specialpedagogik och presenteras utifrån dem. 

Resultatet visar bland annat att den viktigaste faktorn för att elever ska uppfatta sin 

studiesituation som bra är goda relationer, både med lärarna och andra elever. Även att få vara 

tillsammans, inkluderade i alla undervisningssituationer. 

Förhoppningen med studien är att den ska kunna medverka till att fler blir medvetna om vad 

som påverkar elever i behov av stöds skolsituation beroende på hur de blir bemötta av 

pedagoger, specialpedagoger och elever i deras skolmiljö. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyckel ord: Inkludering, exkludering, elever i behov av stöd, olikheter. 
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1. Inledning 

 
Inledningsvis vill jag berätta att jag, förutom att studera, arbetar som verksam lärare på ett 

yrkesprogram i gymnasieskolan. Detta skriver jag för att läsaren ska få en djupare förståelse 

för min text. 

 

Under min utbildning till lärare har jag läst kursen Inkluderande syn och arbetssätt, 7,5 hp. 

Denna kurs fick mig att ta på mig andra glasögon inom området specialpedagogik. Vilken 

människosyn har egentligen lärare? Hur ser vi, både lärare och elever på elever med olikheter 

och framför allt, hur uppfattar eleverna i behov av stöd pedagogernas bemötande? Känner de 

att det är de själva som har brister eller att det är miljön runt omkring dem som brister?  

 

I kursen Inkluderande syn och arbetssätt gjorde jag fältstudier där syftet var att göra 

fallbeskrivningar och sedan analysera dessa utifrån vilket förhållningsätt jag upplevde att 

pedagogen hade och vad det fick för konsekvenser för eleverna. När den kursen var klar hade 

jag fått en uppfattning av hur många olika vis lärare kan se på specialpedagogik och på elever 

med olika behov men inte hur eleverna upplevde det. När jag kom tillbaka till mitt arbete efter 

kursen diskuterade jag detta med mina elever och jag fick en känsla av att många upplevde 

specialpedagogiken som exkluderande och väldigt utlämnande. Eleverna i denna studie är 

elever som jag träffar i undervisning varje vecka, men eftersom jag arbetar på ett praktiskt 

program, och för att få veta hur de fungerar på de teoretiska lektionerna har jag besökt dem på 

de lektionerna. Det jag är intresserad av och vill ta reda på med denna studie är, hur uppfattar 

de specialpedagogiken? 

 

Problem som kan uppstå för elever i skolan kan handla om funktionshinder, att de har en 

medicinsk diagnos men kan även vara tillfälliga, påverkade av miljön runt omkring eleven 

och vara en anledning till att eleven hamnar i svårigheter. Detta visar på att elever i behov av 

stöd inte alltid behöver specialpedagogiskt stöd utan är beroende av att miljön runt omkring 

dem fungerar utifrån deras behov. 
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1.1 Bakgrund 

 

1.2 En skola för alla? 

 

Skolan som den är idag har i många år beskrivits som ”en skola för alla” men är den det? I en 

sådan skola ska alla individer omfattas av samma värderingar och synsätt, allas rätt till helt 

och fullt deltagande i den gemensamma utbildningen och det vet vi att det inte är överallt och 

för alla idag (Skolverket, 2008). 

 

Som pedagog i vårt utbildningssystem har man krav på sig att anpassa utbildningen efter varje 

elevs olika förutsättningar. Man måste ta hänsyn till att de ligger på olika nivåer inom olika 

område. Om man nu lyckas göra det, vilket inte är så lätt finns där något som sätter stop för 

att kunna genomföra det fullt ut. Våra styrdokument, kursplaner och timplaner är lika långa 

för alla (Persson, 2008). Där finns många faktorer som talar för att man ska vara inkluderade 

men självklart finns där klyftor som är svåra att överbygga. Det är här specialpedagogiken ska 

komma in och hjälpa till att överbygga det gap som bildas (Persson, 2008). 

 

I Salamancadeklarationen kan man utläsa att målsättningen är att skapa en skola för alla men 

man stänger inga dörrar för att utesluta speciallösningar för elever med 

funktionsnedsättningar. Tvärtom kan det vara en tillgång och bli den bästa lösningen (Svenska 

Unescorådet, 2/2006; Persson, 2008).  

 

Forskaren Nilholm (2005) problematiserar dessa olika motsättningar som kan uppstå och 

menar att det ena inte kan utesluta det andra. Han pratar om att det behövs ett sätt till att se på 

specialpedagogik och det ur något som han kallar dilemmaperspektivet. I detta perspektiv blir 

samtalen viktiga ”eftersom vi inte längre kan förutsätta auktoritativa uttalanden inom ramen 

för endast ett legitimt perspektiv”( s.136). Måste det vara svart eller vitt? Det viktiga är att 

alla får gå till en skola där de kan känna gemenskap och samtidigt lära sig något, sen behöver 

det inte vara en skola för alla, utan huvudsak är att det finns ”en skola för alla”.   
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Om man ställer sig frågan vad en skola skall vara till för, svarar alla att det är till utbildning. 

Utbildning till vad? I Sverige lever vi i en demokrati och vill utbilda våra medborgare till att 

bli demokratiska medborgare, men även att bli medvetna om det omvända och förstå 

konsekvenserna av det. Alla människor behöver kunskap, och som en elev sa på Västra Berga 

skolan ” vad kan egentligen vara viktigare kunskap i livet än den om människors olikheter 

men ändå lika värde” (Muntzing, G & Voss-Wickström, C, 2007, s. 43) Detta fastnade jag för 

och jag skulle vilja ha det som utgångspunkt i en skola för alla.  

 

 

 

 

 

1.3 Studiens syfte 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur studiens elever uppfattar specialpedagogik, 

exkluderande eller inkluderande. 

 

 1.4 Studiens frågeställning 

Mina forskningsfrågor lyder: 

 

• Hur uppfattar studiens elever specialpedagogiskt stöd? 

 

• Spelar pedagogens förhållningssätt någon roll för hur studiens elever uppfattar 

specialpedagogiken? 
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2. Specialpedagogiska, teoretiska perspektiv och centrala begrepp 

 

Under de specialpedagogiska, teoretiska perspektiven och de centrala begreppen kommer jag 

att redogöra för litteratur som berör specialpedagogik och elever i behov av stöd. Jag kommer 

även att ta upp det sociokulturella perspektivet. Dessa perspektiv kommer jag även att 

använda som analysverktyg till resultat och analysredovisning. 

 

2.1 Specialpedagogik 

 

Så fort vi pratar om specialpedagogik framhäver Ahlberg (2001) att det är synen på 

människan som är det viktiga. Här är det även viktigt att man som pedagog är medveten om 

sitt egna förhållningsätt. Hur ser jag på elever med olikheter? Tänker jag in alla, eller ska jag 

tänka bort några (Andersson och Thorsson, 2008)? Ser jag det som att de har brister som 

måste kompenseras, är det skador eller funktionsnedsättningar eller helt enkelt bara att 

människor emellan är olika och har olika förutsättningar för att lära?  

 

Men vad står då egentligen ”special” för? Är det eleverna eller våra skolor som är i behov av 

särskilt stöd? Jag skulle vilja säga att det är skolorna. Skolorna behöver ett särskilt stöd för att 

kunna hjälpa elever med olikheter. Och vad är då olikheter? I Salamancadeklarationen kan 

man läsa: 

 

”Undervisningen av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda pedagogikens 

välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den utgår från att alla skillnader människor 

emellan är normala och att inlärningen följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att 

barnet ska formas i enlighet med i förväg fastställda antagande om inlärningsprocessens takt och 

natur" (Svenska Unescorådet, 2/2006, s.17). 

 

Egentligen borde detta vara självklart när man tänker efter. Alla människor är vi olika och att 

vi ser det som normalt eller avvikande handlar bara egentligen om något som Persson (2008) 

beskriver som normalfördelningskurvan eller Gauss kurvan. I denna beskriver han olikheter 

som den normala variationen som där alltid finns i t.ex. längd, vikt och även vår kognitiva 

förmåga. Inget är egentligen onormalt, bara vanligare eller ovanligare. 
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2.2 Sociokulturellt perspektiv 

 

Utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet är vad som sker i mötet med andra 

människor. Säljö (2011) nämner den sociokulturella teorin som den teori som finns med oss 

överallt, utan att vi tänker på det. Vi har den i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen osv. Säljö 

menar att det är tillsammans med andra människor vi lär oss förstå hur världen fungerar och 

skall förstås. Han menar vidare att tänkandet och kunskaper har sitt ursprung och utvecklas i 

interaktion med andra människor. Kunskaper är inget som enbart finns inom oss som 

individer, utan även oss människor emellan.  

 

 Vygotskij (1978) beskriver något som han kallar den proximala utvecklingszonen (the 

proximal development zone) som han delar in i två zoner, den nuvarande utvecklingszonen 

och den närmaste utvecklingszonen. Han menar att i den första zonen befinner sig eleven när 

den klarar av att utvecklas på egen hand, utan hjälp från någon med mer kunskap inom 

området. I den andra zonen går eleven vidare, utvecklar en ny kunskap tillsammans, med 

hjälp av någon mer kunnig än eleven själv. Om man klarar av att efterapa andra i sin 

omgivning och kan omvandla det i nya, liknande situationer sker där ett lärande, det 

sociokulturella lärandet. 

 

 2.3 Inkludering 

 

Persson (2008) menar att skillnaden mellan specialpedagogik och den vanliga pedagogiken är 

när man får ta till andra metoder än de vanliga för att få undervisningen att fungera och när 

den ordinarie pedagogiken inte är tillräcklig. Han skriver om metodiska skillnader och det 

behöver inte alltid betyda att undervisningen ändras så att eleverna märker det men pedagogen 

besitter en fördjupad pedagogisk kompetens (Persson, 2008). Han/Hon tar hänsyn till 

elevernas olikheter från första stund och resultatet blir tillslut att alla deltar på ett bra sätt. Det 

blir en inkludering av alla, ett ”alla vi tillsammans” (Personlig kommunikation, C Lövdén, 

2011-12-12). 

För att förklara inkludering på ett enkelt sätt kan man sammanfatta det med gemenskap och 

delaktighet och att alla elever deltar i samma klassrum (Nilholm, 2006).  
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Något som Wennergren (2008) framhäver kännetecknar en god inkluderande lärmiljö är när 

eleverna får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna specifika behov, både på ett socialt och 

kunskapsmässigt sätt. Man ser på eleverna som experter på sin egen lärandesituation och 

Nilholm (2006) menar ”att skolan i sin utformning ska utgå från elevers olika förutsättningar” 

(s.4). Han anser att i den inkluderande undervisningen ser man på eleven som viktigast och att 

det gagnar den sociala sammanhållningen. Han menar vidare att arbeta på ett inkluderande vis 

bygger på vår värdegrund om att alla människor är lika värda och har lika stor rätt till att få 

delta och känna sig delaktiga i sin egen skola. 

 

Persson (2008) menar att många pedagoger ser på specialpedagogik som något man flyttar ut 

från klassrummet, som bara ett fåtal elever får ta del av i en annan miljö och som ofta ska vara 

lite annorlunda och kanske t.om mer lustfylld undervisning. Här kan man istället låta hela 

klassen ta del av den speciella undervisningen för att få med alla på samma linje. 

Alerby & Elidottir (2006) menar att läraren är den som ska organiserar undervisningsmiljön 

och aktiviteterna på lektionen så att alla elever kan lära och vara delaktiga i en gemenskap. 

 

2.4 Exkludering 

 

De pedagoger som ser specialpedagogiken som “special” känner säkert att hos 

specialpedagogen kan eleverna få en hjälp som inte de själva kan ge dem, en typ av 

kvalitetsgaranti, att specialpedagogen tar hand om eleverna i svårighet istället.  

 

Persson (2008) menar att många lärare lärt sig tänka bort specialpedagogiken och kunnat 

undvika problem som har med elevers svårigheter att göra. Det får specialister på svårigheter 

göra istället. Han menar vidare att specialpedagogiken blivit som ett parallellt system i skolan 

där bara vissa får ta del av den kunskapen som förmedlas där. Det är alltså inte bara en part 

som förlorar kunskap. Eleverna mister kunskap och lärarna förlorar kunskap om elevers 

olikheter. Det man kanske inte tänker på som pedagog i detta fall är att där kanske sitter fler 

elever i klassrummet med samma problem men som är duktiga på att dölja det och som går 

miste om den ”annorlunda” undervisningen specialpedagogeleven får istället. 
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Ekelund understryker, om man kunde lyft det pedagogiska problemet den eleven har för alla i 

klassen istället för bara några få, så mycket rikare på kunskap många säkert skulle bli 

(Personlig kommunikation Ekelund, 2011-12-20). 

 

Persson (2008) påpekar att det förebyggande arbetet utgör kärnan i specialpedagogik, och att 

försöka motverka utstötning från den ordinarie undervisningen genom att alla elever ska få 

chans att lära och utveckla sig efter sin egen förmåga och egna förutsättningar. Detta 

framkommer också tydligt i våra styrdokument.  
 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” 

(Skolverket, 2011, s.6). 

 

En fara med att flytta ut elever från ordinarie klassrums undervisning, att exkludera dem, är 

att de riskerar att bli stämplade som avvikare, fast att problemet kanske egentligen ligger hos 

pedagogen som har för lite kunskap om att möta elever i behov av särskilt stöd (Persson, 

2008)  

Exkludering kan även i dessa sammanhang handla om elever som uppträder störande i 

klassrummet och därför flyttas ut. Risken med att göra det är att de eleverna som exkluderas 

från den ordinarie undervisningen, i sin tur kan skapa egna normer och värden, som kanske 

inte alltid står för bra saker. Dessa värderingar kan helt plötsligt förstärkas för att de inte är 

inkluderade i den vanliga undervisningen tillsammans med alla elever. 

Detta är ett dilemma inom specialpedagogik, att där finns en risk att det blir legitimt att 

använda sig av åtgärder som leder till segregation och exkludering (Persson, 2008). Ahlberg 

(2001) har en liknande teori och menar att ”eleverna går i samma skola men de som har 

problem avskiljs eller segregeras från klassgemenskapen”. Det blir en segregerande 

integrering. Detta är något som jag tror elever är rädda för. Vem vill vara olik eller 

annorlunda?  

 

2.5 Självbild, självkänsla och självförtroende 

 

Zackari & Modigh (2000) skriver om hur viktigt det sociala klimatet på skolan och i gruppen 

är, och framför allt att kommunikationen mellan elever och lärare fungerar. 
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En av specialpedagogernas viktigaste uppgift är att bygga upp elevernas självförtroende 

(Persson, 2008) och att använda ett sådant förhållningssätt som hjälper till att skapa positiva 

möten mellan eleverna (Andersson och Thorsson, 2008) Även i skolverket (2009) står det om 

hur viktig relationen mellan lärare och elever är. För att eleverna ska ha en chans till att kunna 

utvecklas och lära menar Taube (2007) att det av stor vikt att deras självbild och 

självförtroende stärks. Forskaren Swalander (2009) menar att det finns ett tydligt negativt 

samband mellan dålig självbild och t.ex dyslexi. Hon menar vidare att eleven får en låg 

uppfattning om sin egen förmåga att klara av saker och kan även få en negativ bild av att 

hon/han inte kommer att kunna prestera i alla situationer som kräver att man behöver läsa. 

Om detta mönster inte bryts, om eleven inte får den hjälp hon/han behöver finns det en risk att 

eleven får en inlärd känsla av att inte vara duktig, Detta innebär att eleven får en låg 

självkänsla, sämre uthållighet och kan bli passiv i sin utbildningssituation. Sveriges 

kommuner och landsting (2011)  påvisar hur viktigt det är att eleven kan känna förtroende för 

läraren, och menar att ifall eleven kan känna sig trygg i sin undervisning ökar 

studiemotivationen och leder även till att eleven kan få bra studieresultat.  

Om eleven kan få känslan, att det här kan och detta kommer jag klara av har det ofta en 

förmåga att bli som ringar på vattnet även i andra ämnen. För att elever ska känna mening och 

sammanhang i undervisningen är det viktigt att undervisningen anpassas efter egen 

erfarenhetsvärld (Ahlberg, 2001; Göransson, 2007). 

Lindstrand och Selander (2009) beskriver meningsskapande som när någon, utifrån sina egna 

intressen och kunskaper omformar den situation de befinner sig i och som de kanske inte är 

lika orienterade i till en situation som de har kunskap om och känner sig hemma i. 

Här har eleverna även en möjlighet att få självförtroende då de redan har förkunskaper om 

området. Detta vill jag också koppla ihop med Perssons (2008) resonemang med att ge 

eleverna ”en liten puff”. Tyvärr har skolan sedan många år tillbaka varit uppbyggd på ”mer av 

samma sort”, d.v.s. fler lärare och mer undervisningstid. Undervisningen har ofta varit 

uppbyggd på att träna in kunskaper, d.v.s. att eleverna får hålla på med samma sak om och om 

igen. De elever som har haft svårigheter har dock inte blivit hjälpta av det utan hade behövt få 

lära sig på ett annat sätt istället (Ahlberg, 2001). Har man inte förstått den första gången är det 

inte säkert att man blir mer hjälpta av att repetera på samma sätt en gång till. I dagens skola är 

undervisningen ofta uppbyggd på samma typ av undervisning. 
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 Saar (2005) beskriver det som träningslogik och det är ett handlingsmönster som beskriver 

hur man ofta arbetar i skolor idag. 

Det utmärks ofta av att undervisningen byggs på reproduktion av färdiga kategorier och är 

mest inriktat på tal och skrift som kommunikationsform. Där finns inte så mycket utrymme 

för fritt skapande eller tankeverksamhet, utan styrs ofta av en förutbestämd handling och 

moraluppfattningar. När man arbetar så här utgår man inte från individens egen kunskapssyn, 

utan alla mallas in i samma fack. 

 

2.6 Elever i svårighet/elever med svårighet 

 

Inom skolans väggar är det viktigt att man granskar den egna verksamheten. Hur bedriver vi 

inte bara specialpedagogik utan även den ordinarie pedagogiken på vår skola. Detta måste ses 

som ett lagarbete där all personal tillsammans ser det som ett gemensamt ansvar. Göransson 

(2007) framhäver, för att få till en väl fungerande verksamhet inom det inkluderande synsättet 

är det viktigt att fokus ligger på att alla pedagoger har ett förhållningsätt som gynnar eleven. 

På många skolor kan det bli ett stort problem. Pedagogerna som undervisar kan ha helt olika 

syn på vad specialpedagogik är, och många av dem tänker mer exkluderat än inkluderat. 

Rektor som pedagogisk ledare kan belysa detta och få fram en diskussion om hur 

pedagogerna skulle kunna hjälpa varandra i sin undervisning. Här kan även specialpedagogen 

komma in med sin expertkunskap på elever i behov av stöd. Han/hon ska fungera som en 

rådgivare och bollplank med både pedagoger och föräldrar. Persson (2008) menar att det inte 

är eleven som behöver special pedagogik utan skolan och dess personal. 

 

Det är inte ovanligt att det kan uppstå problem i den egna arbetsgruppen pga. att man har 

olika pedagogiska synsätt. Nedan följer några beskrivningar för att lättare förstå synsätten och 

hur olika man kan se på elever som elever i eller med svårigheter. 

Elever i svårigheter kan man beskriva, att man ser på eleven som att elevens förutsättningar 

för lärande påverkas mycket av miljön runt omkring eleven och inte är individbundet.  I 

elever med svårighet ligger problemen/svårigheterna hos eleven själv, är individbundet och 

inte har med den pedagogiska miljön runt om eleven att göra (Ahlberg, 2001). 
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2.7 Segregerande integrering. 

 

Om man som pedagog delar in eleverna i homogena grupper och ser dem som elever med 

svårigheter, där svårigheterna ligger hos eleven, inte i den pedagogiska miljön och att det är 

specialpedagogens ansvar att hjälpa dessa elever, handlar man mycket utifrån ett som Persson 

(2008) kallar kategoriskt perspektiv. Här tycker ofta lärare att eleverna har så olika 

förkunskaper och att de som pedagoger får lägga mycket mer tid på de svaga och att de inte 

hinner med de elever som har det lättare för sig. Ofta tycker de att det blir lättare att ha 

eleverna i homogena grupper för enklare undervisning. 

Ahlberg (2001) talar om ett individinriktat perspektiv, som också är ett kategoriserande 

perspektiv.  

Här är mycket fokus på diagnostänk och att eleven har en avvikelse från det som kallas 

normalt. Många forskare menar att pedagogerna som har detta förhållningssätt lyfter fram 

detta för att kunna få hjälp av en specialpedagog som ska ta hand om problemen istället. 

Dessa pedagoger menar att svårigheterna ligger hos eleven, inte i deras undervisning eller i 

miljön runt eleven. Här handlar det mycket om att eleven ska anpassa sig och inte skolan. 

 

 2.8 Inkluderande arbetssätt 

 

Motsatsen till det kategoriska perspektivet är det relationellt perspektiv. Det är ett perspektiv 

där fokus ligger på vad som sker i förhållandet och samspelet med andra människor. 

Ur det relationella perspektivet ses det också att elevens förutsättningar för lärande påverkas 

mycket av miljön runt omkring eleven och inte är individbundet. Man ser alltså på elever i 

svårigheter. Med detta perspektiv kan man se elevers olikheter som en tillgång och man tar 

till vara på den heterogena gruppens styrkor och använder den i sin undervisning (Göransson, 

2007). 

 

Motsatsen till det individinriktade perspektivet är enligt Ahlberg (2001) det deltagarinriktade 

perspektivet. Här är det fokus på att alla ska delta och att man ska se det som skolans uppgift 

att försöka undanröja hinder för eleven tillsammans i hela skolans verksamhet. 

Specialpedagogiken ska då genomsyra hela verksamheten, inte bli något sid parallellt system. 

Här är det skolan som ska förändra sig och anpassas, inte eleven. 
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I båda dessa perspektiv, det segregerande och det inkluderande, gör man en differentiering 

men man använder den på olika vis (Persson, 2008). I arbetet mot ett inkluderat synsätt är det 

en stor fördel att använda sig av differentiering ur ett relationellt perspektiv, man tar tillvara 

på och använder sig av elevers olikheter (Personlig kommunikation, C Lövdén, 2011-12-12). 

I det segregerande perspektivet använder man sig utav differentiering för att skilja på elever 

med olika förutsättningar. De svaga är i en grupp och de starka i en annan. 

 

Det är av stor betydelse att man granskar samspelet mellan hela skolans verksamhet och den 

enskilde eleven ur specialpedagogisk synvinkel. Pedagogerna måste få kunskap om att alla 

bitar tillsammans spelar stor roll för hur elevens utbildningssituation kommer att bli 

(Göransson, 2007;Ahlberg, 2001). Ahlberg (2001) talar om kommunikativt relationsinriktat 

perspektiv. Hon menar att det är den specialpedagogiska verksamheten som ska ”studeras 

såväl i relation med skolans mål och styrning som till elevernas lärande och delaktighet” 

(s.21). 

Som jag skrivit innan finns det många olika synsätt på hur det ska arbetas i ett klassrum och 

hur det specialpedagogiska arbetet skall genomföras och framför allt många olika syner på 

elever i eller med svårigheter. 
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3. Metod 

 

I forskning är det otroligt viktigt att välja rätt metod för att få ut det mesta möjliga av 

undersökningen och att få bra och relevanta verktyg att använda sig utav (Larsson 1986). 

Stukát (2005) menar att det är en process att komma fram till rätt metod. Först måste man ta 

reda på vad det är man ska undersöka, precisera syfte och frågeställningar, jämföra olika 

metoder med sin undersökningsgrupp. Detta måste göras flertalet gånger för att hitta rätt 

metod att använda sig utav. 

 

3.1 Vetenskapsfilosofisk teori 

 

I detta arbete är syftet att undersöka hur studiens elever uppfattar specialpedagogik, 

exkluderande eller inkluderande och därför inspirerades jag av den fenomenografiska 

ansatsen, i den mån om att det är uppfattningar jag är intresserad av. 

Kroksmark (2007) menar att man inom den fenomenografiska ansatsen ”vill göra verkligheten 

så som uppfattad så stor rättvisa det överhuvud bara är möjligt” (s.5).  

Med det menas att jag inte är intresserad av att få fram sanningar, det finns inget som är sant 

eller falskt, utan bara individens uppfattning av ett fenomen. För den eleven som svarar på 

mina frågor är det sant. Det är den elevens uppfattning. 

 

I den fenomenografiska ansatsen menar Larsson(1986) att man inte ska ha några egna 

värderingar i det område man tänker undersöka medan Patel och Davidsson (2011) påvisar att 

ingen forskare börjar som ett tomt blad. Jag har, vilket jag nämnt innan, en förkunskap sedan 

mina studier i kursen Inkluderande syn och arbetssätt och även mina egna erfarenheter i mitt 

arbete som lärare. 

Det svåra för mig är, att inte sätta mina egna värderingar i vad jag får fram i min studie, utan 

att hela tiden försöka förstå det eleven säger och menar. Det är det jag är intresserad av, inte 

mina egna åsikter. Jag är medveten om att jag har en förförståelse och en uppfattning om detta 

område och det är viktigt, för då kan jag även förhålla mig till det. Är jag medveten om det 

kan jag i så liten grad som möjligt färga min intervju av det (Patel & Davidsson, 2011). 
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I detta arbete kommer jag bara att få fram denna studies resultat och det vill jag poängtera. I 

denna typ av studie går det inte att generalisera. Det är bara dessa elevers uppfattningar jag 

beskriver. Kroksmark (2007) påpekar att den fenomenografiska ansatsen inte påvisar hur 

något egentligen är utan är intresserad av hur just den människan uppfattar ett fenomen. Att 

man kan uppfatta samma fenomen på så många olika vis har att göra med vår kulturs 

betydelse för de uppfattningar som finns. Vilka vi är, var vi kommer från och vad vi har med 

oss i vår ryggsäck formar oss som människor och även våra uppfattningar. Säljö (2011) 

skriver att ”Vi föds mer eller mindre som tomma kärl och vi tillägnar oss beteenden genom de 

erfarenheter vi gör” (s.68).  Kroksmark (2007) menar också att allt handlar om i vilket 

sammanhang det ställs i. 

 

3.2 Datainsamlings metod 

 

Då det är uppfattningen jag är intresserad av och hur de uppfattar det har jag valt att göra en 

kvalitativ undersökning. I den kvalitativa forskningen får man fram hur människorna 

uppfattar sin omvärld (Larsson, 1986) och man vill ta reda på vad som finns bakom det 

omedelbart observerbara (Patel & Davidsson, 2011).  Larsson (1986) menar också att i den 

kvalitativa forskningen ligger fokus på att beskriva vilka skilda sätt det finns att uppfatta 

någonting. I denna studie kommer inte jag att vara intresserad av hur många som uppfattar 

specialpedagogiken på olika sätt. Hade det varit frågan hade jag valt att göra en kvantitativ 

forskning istället. I denna studie har jag valt att göra kvalitativa intervjuer, då jag har 

möjlighet att synliggöra de intervjuades uppfattningar (Larsson, 1986) och även få så 

detaljerad svar som det är möjligt. Även Stukát (2005) menar att i den kvalitativa metoden 

ligger fokus på att tolka och förstå empirin. Han menar även att i den kvalitativa 

undersökningen kan man inte generalisera, förutsäga eller förklara hur ett fenomen är.  

 
3.3 Enskilda intervjuer 

 

Jag har valt att göra enskilda djupintervjuer med sex stycken elever. Anledningen till att jag 

valde det är för att jag vill få fram deras egen uppfattning om specialpedagogik och det kan 

vara ett svårt och känsligt ämne att sitta flera stycken tillsammans och samtala om. 
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 I det enskilda samtalet är det intervju personen som är helt i fokus och där finns ingen 

påverkan ifrån andra deltagare. I den kvalitativa intervjun framhäver Johansson och Svedner 

(2001) att det är meningen att den intervjuade skall ge sin egna personliga syn på ämnet och 

även berätta hur den ställer sig till olika frågor. Ur etisk synpunkt har utmaningen varit att få 

eleverna att känna sig avslappnade och trygga i min närvaro. När det handlar om ett ämne 

som specialpedagogik är det viktigt att den intervjuade känner förtroende för den som gör 

intervjuerna. I enskilda intervjuer finns där en risk att den person som blir intervjuad kan 

känna att intervjuaren har en dominans över situationen och frågorna och det ville jag 

undvika. Johansson och Svedner (2001) menar att om intervjusituationen genomsyras av 

förtroende och tillit är det större möjlighet att få uppriktiga och ärliga svar av den intervjuade. 

Min förhoppning var även att eleverna skulle våga uttrycka och visa sitt eget synsätt, och inte 

bara ge mig de svaren som de trodde att jag ville höra. Problemet i denna situation kan vara 

att de är rädda för att säga vad de egentligen tycker eftersom att jag är en undervisande lärare 

till dem, de vet att jag kommer ha dem i min egen undervisning efter denna studie och det kan 

vara väldigt utlämnande i sig. Även att jag faktiskt är den som ska sätta betyg på dem i ett 

ämne kan försvåra denna situation. Det som ändå övervägde att jag gjorde det på mina elever 

var att det inte handlade om mina lektioner eller mina ämnen. 

 

3.4 Intervjuguide 

 

Det första jag gjorde innan jag började med att göra mina frågor, var att följa dessa elever som 

jag skulle intervjua i denna klass en dag för att lättare ha en förståelse för hur deras skoldag 

kan se ut, med en massa olika pedagoger och lika många synsätt. ”Jag gick i någon annans 

skor”. Johansson och Svedner (2001) anser att det är en bra metod för att skaffa sig ett bra 

underlag innan man gör sina frågor och genomför sin intervju. 

 

Innan jag träffade de elever som jag skulle intervjua bestämde jag mig för vilken typ av 

intervju jag ville ha. Jag valde en semistrukturerad karaktär där jag konstruerade frågeteman 

och utgångsfrågor att samtala om. Patel & Davidsson (2011) menar att i en semistrukturerad 

intervju är samtalet och ordningen friare än i en standardiserande intervju där det ska vara 

samma förutsättningar för alla deltagare, t.ex. samma tidpunkt på dagen, frågorna ska komma 

i samma ordning osv. 
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  Patel & Davidsson menar (2011) att det som är viktigt här är att inte ha ledande frågor eller 

slutna frågor. De menar också att i en kvalitativ intervju kan du inte i förväg ha skapat 

följdfrågor eller svarsalternativ då du inte har en aning om hur just den personen du intervjuar 

uppfattar sin omvärld.  

Jag försökte så mycket jag kunde göra frågor där svaren skulle bli så beskrivande som möjligt 

för att ge mer material åt min analys. För att en intervju ska bli lyckad är det viktigt med 

struktur från intervjuarens sida men där måste finnas utrymme för intervjupersonen att få 

uttrycka sina åsikter och att fritt få formulera sina tankar (Patel & Davidsson, 2011). Just 

denna del att man kan få fortsätta diskutera sina åsikter är den stora skillnaden gentemot 

enkäter och har också varit en anledning till att jag valde just denna datainsamlingsmetod.  

 

Patel och Davidsson (2011) påpekar vidden av att vara väl förberedd inför sina intervjuer. De 

menar att man behöver titta igenom sina frågor och kontroller om de täcker alla aspekter i 

frågeställningen. Vidare menar de också att det är viktigt att kunna vara kritisk mot sina egna 

frågor och fråga sig själv om alla frågor behöver vara med och att de berör de område de är 

avsedda att beröra. 

 

Jag gjorde en testintervju, (Patel & Davidsson, 2011) för att kontrollera om mina frågor var 

relevant utifrån mitt syfte och frågeställning och för att få reda på om jag verkligen 

undersökte det jag tänkt undersöka, att intervjun höll en god validitet (Stukát, 2005).  

Johansson och Svedner (2001) menar att om man gör det upptäcker man ofta hur svårt det är 

att ställa de rätta uppföljningsfrågorna och även att vara lyhörd inför vad den intervjuade 

svarar. Ofta sitter man som intervjuare och koncentrerar sig på vad nästa fråga ska bli. Här var 

det viktigt att kunna släppa det. För att det skulle vara möjligt valde jag att spela in 

intervjuerna. Fördelen med denna metod är att respondenternas svar registreras exakt och då 

kunde jag slappna av för jag visste att jag kunde gå tillbaka och lyssna och inte vara rädd för 

att missa något viktigt som de sagt. Patel och Davidsson (2011) anser att nackdelen däremot 

kan vara att respondenterna känner att de måste svara förnuftigt och mera logiskt än om man 

bara hade ett fritt samtal utan inspelning. Detta märkte jag under mina intervjuer, speciellt i 

början, sedan kunde de slappna av mer efterhand som intervjun fortskred. 

Efter min testintervju upptäckte jag att vissa frågor och diskussionsområde var svårare än 

andra för eleven att förstå och därmed fick jag revidera dem. 
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3.5 Genomförande 

 

För att eleverna skulle känna sig trygga och avslappnade valde jag att göra intervjuerna på en 

plats de känner till väl. Denna plats blev deras vanliga undervisningsrum. För att ändå göra en 

skillnad mot att det inte var en vanlig lektion, fanns frukt och dricka för att stämningen skulle 

bli mer avslappnad och trivsam.  

 

3.6 Urval av intervjupersoner 

 

Denna studie genomförde jag på sex stycken elever som går på hantverksprogrammet på en 

kommunal gymnasieskola i södra Sverige. Eleverna kommer från alla tre årskurserna och är 

strategiskt utvalda, för att de som Kvale (1992) menar har mest kunskap inom området jag ska 

undersöka. 

De elever som jag intervjuat är elever där några av dem varit elever i behov av stöd, dock inte 

alla. De elever som jag nämner som elever i behov av stöd har någon form av stödinsats i 

skolan. Några av dem har mer och några mindre. Där finns elever som har grava 

funktionshinder i sitt skolarbete men eleverna i min undersökning tillhör de eleverna som har 

mer allmänna skolsvårigheter. Att jag valde just denna grupp av elever är för att visa att det 

inte spelar någon roll om man är en elev med stora hinder eller små, där finns ett behov av 

stöd i skolan i vilket fall som helst.  

 

Från början ville jag inte bestämma vilka och hur många jag skulle ha med i min intervju, 

därför frågade jag 12 stycken olika elever om de kunde tänka sig att eventuellt ställa upp på 

en intervju. Först samlade jag alla och gick igenom vilket syfte intervjun hade. Patel och 

Davidsson (2011) menar att det är viktigt för att man ska få med sig respondenterna och 

klargöra att just deras medverkan är viktig för studien. I detta fall ville jag inte välja ut elever 

med specifika skolsvårigheter utan jag ville ha en blandning av olika elever. När jag hade 

genomfört sex olika intervjuer tyckte jag att jag hade fått tillräckligt med bra material att 

arbeta och analysera vidare på. Kvale (1997) kallar det teoretisk mättnad när man inte får 

fram några nya eller annorlunda svar. I denna grupp av elever kände jag att jag fick en 

mättnad men inte tillräckligt för att kunna generalisera studien. 
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Jag anser att dessa elever representerar en bred grupp av elever i den mån att de har olika 

erfarenheter av specialpedagogik. Det som kan göra att gruppen känns smal är att det bara är 

kvinnliga respondenter. Hade det funnits med manliga respondenter i studien är det möjligt att 

svaren på deras uppfattningar hade skilt sig åt mer. På detta program går det enbart tjejer så 

där fanns ingen annan valmöjlighet om jag fortfarande ville göra det med dessa elever och det 

ville jag. Detta är något jag kommer ta upp i förslag för vidare forskning. 

 

Innan jag började med intervjun fick eleverna presentera sig kort för mig om deras bakgrund 

inom området special pedagogik. Dessa frågor har jag valt att kalla förförståelsefrågor. 

 

• Har du någon diagnos, t.ex. ADHD, dyslexi osv, och iså fall när fick du den? 

• Har du varit i kontakt med specialpedagogik i grundskolan eller gymnasiet eller både 

och? 

 

Dessa frågor valde jag för att jag vill kunna se om där finns någon skillnad på svaren på 

elevers uppfattning beroende på om de har en diagnos eller inte. Det var även intressant för 

mig att få svar på om det spelade någon roll på hur man såg på specialpedagogik beroende på 

om man hade varit i kontakt med det själv någon gång eller bara stått bredvid och observerat 

det utan att själv varit utövare av det. Johansson och Svedner (2001) beskriver att det kan vara 

lämpligt att använda sig utav personer med olika erfarenhetsbakgrunder för att få fram bra 

materiel till sin undersökning. Larsson (1986) menar också att man i den fenomenografiska 

ansatsen arbetar mot att de intervjuade ska representera en så stor bredd som möjligt av olika 

uppfattningar. Detta är något som jag tycker är bra, då min uppgift är att få fram likheter men 

även skillnader, beroende på vem man frågar. 

 

3.7 Etiska övervägande  
 

I detta arbete har jag fått ta hänsyn till forskningsetiska aspekter. Patel och Davidsson (2011) 

skriver att det är viktigt att forskning, även i små skalor som uppsatsarbete innefattar ett visst 

skydd mot “otillbörlig insyn i individers livsförhållande” (s.62). 
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Jag har utgått från de fyra huvudkraven som är framtagna av vetenskapsrådet. 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Patel & 

Davidsson, 2011). 

 

Informationskravet 

Jag informerade de berörda eleverna om syftet med studien och vad den skulle handla om. 

 

Samtyckeskrav 

I samband med att jag informerade dem om vad studien gick ut på berättade jag för dem att 

det var frivilligt att medverka och att beslutet låg hos dem. Detta upprepade jag även innan jag 

påbörjade intervjun. 

 

 

Konfidentialitetskravet 

Jag upplyste respondenterna om att jag i min undersökning skulle använda mig av fiktiva 

namn, så att deras identitet inte går att urskilja. Intervjun ska vara konfidentiell, vilket betyder 

att jag vet vem som svarat vad, men det är bara jag som har tillgång till de uppgifterna. 

 

Nyttjandekravet 

Jag informerade studiens elever om att den information jag får fram enbart kommer att 

användas i denna studie. Allt material, såsom de inspelade intervjuerna raderades så fort jag 

transkriberat dem. 

 

3.8 Bearbetning av rådata  

För att kunna analysera mitt material valde jag att använda mig av en kvalitativ 

innehållsanalys. I den kvalitativa innehållsanalysen arbetar man med att analysera den 

transkriberade texten och ta ut viktiga övergripande kategorier ur sitt material (Gillham, 

2008). 

Gillham (2008) beskriver analysprocessen i tio steg. Dessa menar han hjälper forskaren att 

lättare skapa struktur i det transkriberade materialet, och de har jag använt mig av i viss mån. 
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Mina intervjuer varade i ca 40-50 min per elev och var alla inspelade med bandare. 

Alla intervjuer transkriberades ordagrant, förutom hummande och pauser och blev ett material 

på ca 35 sidor. Detta material läste jag först igenom en gång för att se så att alla dela kommit 

med. I inspelningarna framgick det vad respondenternas namn var, och det valde jag att 

plocka bort i mina transkriberingar. Istället för deras egna namn valde jag att använda mig 

utav siffror, ex elev 1 osv. Även uppgifter som kom fram om vilken skola, klass de tillhörde 

valde jag att plocka bort i detta skede. 

 

Där efter gick jag igenom varje transkription för sig och markerade de väsentliga, gripbara 

delarna. Här i detta skede markerade jag ganska mycket text för det var svårt att veta hur 

mycket jag behövde. 

När jag hade gjort det med alla mina transkriberingar läste jag igenom dem, allihop för att få 

en känsla om jag markerat för mycket eller för lite och reviderade de efterhand som jag läste 

dem. 

Nu gick jag tillbaka till min första transkription och började för varje fråga att sätta en 

kategori för vad just den frågan handlade om. Detta gjorde jag på alla mina transkriptioner 

tills inga nya kategorier tillkom eftersom respondenterna sa liknande saker. 

Efter detta satte jag alla kategorier på vars ett papper och började tilldela dem olika citat, mina 

markeringar, som respondenterna sagt. Detta arbete gjordes manuellt. Alla respondenter hade 

blivit tilldelade en siffra, ex elev 1, elev 2 osv. Likadant gjorde jag med mina understrukna 

citat. Under en rubrik kunde det därför stå, 1.4. Då menades det med att det var elev 1 som 

hade sagt citat nr 4. Varje citat satte jag enbart under en kategori. Vissa av kategorierna visade 

sig betyda samma sak och några kände jag blev överflödiga till mitt material och då valde jag 

att plocka bort dem. 

Tillslut efter mycket analyserande hade jag fått nio olika kategorier som alla belyste faktorer 

som påverkar elevers uppfattningar om specialpedagogik. En kategori blev t.ex 

meningsfullhet. Dessa nio, som blev underkategorier i mitt resultat och analys gick jag igenom 

på samma vis som innan och delade in dem i tre stycken huvudkategorier som övergripande 

handlar om Pedagogen och lärandet, skolan och undervisningen och specialpedagogik. 
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Detta arbete är väldigt omfattande. Larsson (1986) påpekar hur viktigt det är att flertalet 

gånger läsa och reflektera över vad det egentligen är respondenterna säger. Allt detta för att 

finna likheter och skillnader i kategorierna. 

Efterhand som mitt resultat blev klart fick jag fylla på med mer material i min teoretiska 

genomgång för att kunna redogöra över alla kategorier senare i mitt resultat och analys. 

 

I en sådan här studie kommer det fram mycket material som man inte använder. Det blev 

ibland svar som inte hade med mina frågeställningar att göra, och de har jag valt att plocka 

bort.  

 

3.9 Studiens tillförlitlighet  

 

När man gör en undersökning är det viktigt att ställa sig frågan: 

- Hur tillförlitlig är den genomförda undersökningen? Håller den en god reliabilitet?  

 

Svaret på den frågan kan se lite annorlunda ut när man gjort en kvalitativ undersökning. 

Anledningen till det är för att i den typen av undersökning kan du aldrig gå tillbaka helt och 

hållet och upprepa intervjun, eftersom verkligheten ständigt förändras. Hade jag ställt samma 

frågor till samma elever fast i ett annat sammanhang hade kanske svaren blivit helt 

annorlunda. Patel och Davidsson (2011) menar att det kan vara till fördel att spela in det som 

sker, att ”lagra verkligheten” (s.104) så som jag gjorde för att kunna gå tillbaka så många 

gånger man vill för att verkligen försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt. Detta för att 

hålla en god reliabilitet. 

 

I denna studie har jag varit tydlig med att påpeka att svaren bara gäller denna studie, den går 

alltså inte att generalisera. Det är bara dessa elevers uppfattningar jag beskriver. Det är inte 

orimligt att tro att dessa svar skulle kunna bli liknande med andra elever på en annan skola 

men det är bara en spekulation, ingen forskning. Min uppgift med denna studie har varit att få 

fram studiens elevers uppfattningar. Inte elevers överlag. 
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- Har jag då undersökt det jag tänkt undersöka? Håller min undersökning en god validitet? 

 

Jag gjorde en testintervju, s.k. pilotstudie (Patel & Davidsson, 2011) för att kontrollera om 

mina frågor var relevant utifrån mitt syfte och frågeställning och för att få reda på om jag 

verkligen undersökte det jag tänkt undersöka, att intervjun höll en god validitet (Stukát, 

2005). Detta med validitet är inte något som man bara tar till i slutet av sitt arbete och tittar 

över utan är något jag har försökt förhålla mig till under hela forskningsprocessen. Under alla 

olika delmoment i denna studie har jag försökt att redogöra för mina tankar och 

tillvägagångssätt och hela tiden haft mitt syfte klart och tydligt för mig. 

 

3.10 Metod kritik 

Denna studie grundas på uttalande från ett begränsat urval av respondenter. Den kritik jag har 

mot min forskning är att där inte finns med några manliga respondenter. Även att det är mina 

egna elever jag intervjuar. Jag har ett maktförhållande gentemot dem och fast att jag är 

medveten om det vet jag inte hur mycket det påverkar dem och deras svar. Hade jag ställt 

samma frågor till andra elever i ett annat sammanhang hade kanske svaren blivit helt 

annorlunda.  
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4. Resultat och analys 

 

Under mina intervjuer diskuterade jag tillsammans med respondenterna kring olika 

gemensamma frågor som rörde området specialpedagogik på något vis. Svaren på deras frågor 

resulterade senare fram till att jag i min bearbetning av rådata, fördjupade mig i det och fick 

fram tre olika kategorier. Dessa kategorier har jag valt att kalla Pedagogen och lärandet, 

skolan och undervisningen och specialpedagogik, och det är resultatet på dessa jag kommer 

att redovisa nedan i min resultatredovisning. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Nedan följer en kort presentation av studiens elever. 

Namnen på respondenterna är fiktiva. 

 

Marie är en elev som är högpresterande i skolan. Hon har aldrig själv varit i kontakt med 

specialpedagogik, varken på grundskolan eller gymnasiet. 

 

Linn är en elev som har allmänna skolsvårigheter. Den enda kontakt hon har haft med 

specialpedagogik är igenom mattestugan, som är en extra träning och hjälp för matte. 

 

Therese är en elev med lättare problem i matte. Den enda kontakt hon har haft med 

specialpedagogik är igenom mattestugan. (se ovan) 

 

Malin är en elev med diagnosen dyslexi. Hon har varit i kontakt med specialpedagog både i 

grundskolan och på gymnasiet. 

 

Linda är en elev med diagnosen dyslexi. Även hon har varit i kontakt med specialpedagog 

både i grundskolan och på gymnasiet. 

  

Vera är en elev med allmänna skolsvårigheter. Hon har aldrig själv varit i kontakt med 

specialpedagogik, varken på grundskolan eller gymnasiet. 
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4.2 Redovisning av resultat 

Nedan följer det resultat i kategorierna som framkom genom arbetet med de transkriberade 

intervjuerna. Jag har valt att presentera dessa utifrån studiens frågeställningar.  

 

• Hur uppfattar studiens elever specialpedagogiskt stöd? 

• Spelar pedagogens förhållningssätt någon roll för hur studiens elever uppfattar 

specialpedagogiken? 

 

4.2.1 Pedagogen och lärandet 

 

Under denna rubrik kommer svaren på mina frågor som rör elevernas relation till sina lärare 

och hur de uppfattar att dennes förhållningssätt påverkar dem och deras lärande. 

 

4.2.1.1 Relationen 

 

På frågan om hur viktig relationen var till sin lärare svarade eleverna: 

 

Jag tycker det är jätte viktigt att ha en bra relation med sin lärare, det spelar ingen 

roll vilket ämne det är. För mig är det viktigt att läraren vet vem jag är och att den ser 

när jag kommer in i klassrummet. För mig är det viktigt i alla fall, att känna sig sedd 

och så. (Linn) 

 

Det är jätteviktigt, annars funkar det ju inte alls, eller det funkar väl men man kan inte 

få den hjälp man vill ha, läraren kanske inte förstår en då, utan bara ger en bok och 

säger att du ska läsa, alltså man vill ju ha en dialog med läraren. ( Therese) 

 

En lärare som är bra, alltså den bryr sig om, den kan se om man mår dåligt och man 

kan prata med läraren om allt (Linda) 

 

Dessa tre elever i studien var rörande överens om att relationen med läraren var av yttersta 

vikt. 
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 De menade att om man inte hade en bra relation var det svårt att få det att fungera med 

undervisningen. De menade även att en dålig relation kunde göra så att man inte ens ville gå 

till lektionerna.  

 

Malin tyckte också att det var viktigt men hon menade att på vissa lektioner spelar det ingen 

roll, man bara gör det man måste. 

 

 Man sätter sig och skiter i vilket om hur läraren är, det finns ju de lektionerna med. (Malin) 

 

På frågan om de tyckte att deras undervisande lärare idag hade kontroll på vad just deras 

behov var för att lära sig som bäst var de alla överens om att det hade de inte. 

 

Nej, det tycker jag inte. De känns väldigt opersonliga, men det är klart de har ju 

väldigt många elever också, men nä jag, alltså, nån lite mer än någon annan men jag 

känner inte dem och de känner framför allt inte mig. De har liksom inte, de är bara 

där för att upplysa känns det som. De har man ingen personlig kontakt med liksom. 

(Linn) 

 

Nä, inte alla. Vissa säger att jag själv får ta tag i det och sånt här men vissa lägger 

ner mer energi och hjälper en och så här. (Linda) 

 

Det känns inte så i alla fall. De vet i alla fall inte vad jag behöver och vad jag kan och 

inte kan. (Malin) 

 

 

Även Therese uttrycker sin oro. 

 

Det känns som att hon har liksom inte riktigt koll på vem jag är, alltså hon vet knappt 

vad jag heter, och då blir det, det förstår man ju själv att de inte kan ha koll på hur 

bra jag är eller hur dålig jag är (Therese) 
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Många av eleverna nämnde hur viktigt det var att läraren förstod en för att de skulle kunna 

hjälpa dem att nå sina mål. På frågan om det var bundet till ämnet eller läraren om ett ämne 

var svårt svarade de flesta att läraren, även här hade stor betydelse för hur man klarade av 

kunskapsinhämtningen. De menade att lärarens sociala kompetens var av största vikt för att få 

till en bra relation. Många av eleverna uttryckte att om man har en bra relation med sin lärare 

kan den få en att tycka om ett sedan tidigare tråkigt eller svårt ämne.  

Zackari & Modigh (2000) skriver om hur viktigt det sociala klimatet på skolan och i gruppen 

är, och framför allt att kommunikationen mellan elever och lärare fungerar. De pratar även om 

att eleverna behöver känna att lärarna tar dem på allvar, att de ser dem som individer och att 

de känner att de blir sedda och det märker man i min studie att dessa elever också tycker är 

viktigt. 

Även i Sveriges kommuner och landsting (2011) skriver de hur viktigt det är att bygga på att 

få förtroendefulla relationer med eleverna. De menar att det handlar om att visa eleverna att 

man respekterar vilka de är och var de kommer ifrån, att man även har förmågan att kunna 

känna med eleven, att man förstår hur den upplever sin situation och att den får 

uppmärksamhet, att eleven känner att den syns. De menar vidare att om eleven kan känna 

förtroende för läraren, och om eleven kan känna sig trygg i sin undervisning ökar 

studiemotivationen och leder även till att eleven kan få bra studieresultat.  

I Skolverket (2009) skriver de om vikten av att läraren äger andra förmågor än just de 

pedagogiska, t.ex. socialkompetens. Eleverna i min studie uttryckte hur viktigt det var att få 

ett hej av läraren när man träffades, att de kände sig sedda.  Eleverna menar precis som de 

skriver i Skolverket (2009) att om läraren ska kunna hjälpa dem i sin kunskapsinhämtning är 

det en förutsättning att det finns en nära relation dem emellan. De menar att läraren behöver 

ha kunskaper om deras behov, hur de fungerar i olika sammanhang och vad som är deras 

styrkor och svagheter. Ahlberg (2001) understryker hur viktigt det är att man som pedagog 

har en helhetssyn på eleven och dess behov för att kunna hitta orsakerna till det som är 

svårigheter för eleven. 
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4.2.2 Skolan och undervisningen 

 

4.2.2.1 Skolans betydelse 

 

För alla elever i min undersökning var skolan en viktig plats för dem.  

De menar att skolan inte bara är till för att förmedla kunskap utan att det är där man träffar 

andra och utvecklar kompetenser som man kanske inte gör på lektionerna, kompetenser man 

inte kan läsa sig till. 

 

Sen är ju skolan också socialt för mig, kompisar, lärare, alltså tänk om man inte hade 

gått i skolan, då hade man ju inte, kanske varit så social på det sättet som att man haft 

hemundervisning istället, då hade man ju inte träffat andra på det sättet. Det är också 

ett slags lärande att träffa andra. (Linn) 

 

Skolan är ju att man ska lära sig saker, man träffar ju nya kompisar och sånt. 

Kompisarna är jätte viktiga, man blir rätt själv och konstig om man sitter själv hemma 

och är bara för sig själv. Sen kommer man själv ut och ser hur andra är och då blir 

man lite mer öppen, tycker jag. (Malin) 

 

Här märker man att eleverna i intervjun tyckte skolan var viktig, mycket på grund av att man 

fick vara tillsammans med andra och att det är ett lärande i sig.  

Dessa svar visar på att elever vill vara tillsammans, inkluderade i en grupp. De förstår även att 

de utvecklar ett lärande tillsammans med andra. Detta vill jag koppla till Säljö (2011) som 

nämner den sociokulturella teorin som den teori som finns med oss överallt, utan att vi tänker 

på det. Precis som Säljö (2011) skriver, att vi har den i hemmet, i skolan, på arbetsplatsen osv, 

menar studiens elever också. Säljö menar vidare att det är tillsammans med andra människor 

vi lär oss förstå hur världen fungerar och skall förstås. Han menar vidare att tänkandet och 

kunskaper har sitt ursprung och utvecklas i interaktion med andra människor. Kunskaper är 

inget som enbart finns inom oss som individer, utan även oss människor emellan. Detta visar 

starkt på hur viktigt det är att elever får vara tillsammans, inkluderade för att få möjlighet att 

förstå hela världen. Inte bara den speciella undervisningsgruppen, den homogena grupp de 

befinner sig i. 
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4.2.2.2 Kunskapsinhämtning 
 

Linda menar att det är hur läraren lär ut som avgör hur det går på lektionerna. Hon hade även 

egen erfarenhet från att ha haft det svårt i ett ämne till att en lärare hjälpte henne att vända på 

det.  

 

Jag hade jättesvårt för matte i sexan och sen så fick vi en bra lärare, en mattelärare 

på högstadiet, så det har helt försvunnit nu. Hon var jättebra, hon lärde ut jättebra. 

Sen hade alla respekt för henne så man, det blev inget flams på lektionerna och alla 

gjorde det de kunde och hon förklarade bra när man inte förstod och sånt. (Linda) 

 

Vera hade också en egen erfarenhet av detta fast för hennes del var det precis tvärtom. 

 

Jag tänker att när vi hade matte, så hade vi en lärare från ett annat land, och hon är 

säkert jättebra på att lära ut, eller, hon är säkert bra på matte och kan säkert det 

jättebra men hon var inte bra på att lära ut för man förstod inte, och hörde inte vad 

hon sa och där var det ju inte bra för, alltså jag kunde ju lika bra skippa de 

lektionerna för jag satt ju som ett frågetecken varje lektion, och även om, hur mycket 

jag än bad om hjälp så fick jag ingen, för jag förstod ju inte. Jag blev inte hjälpt av att 

bli hjälpt av henne. Jag förstod ju inte vad hon sa. (Vera) 

 

Här ser man att det ibland kanske finns andra saker än just det pedagogiska som stör. I detta 

fall var det kommunikationssvårigheter som gjorde det svårare för eleven att förstå. Eleven 

hamnade i svårigheter. 

Överlag var de överens om att lärarens pedagogiska kunskaper var viktigare än att man från 

början tyckte om ämnet. Många av eleverna menade att en bra pedagog kan vända ett svårt 

eller tråkigt ämne till att bli ett bra och ett som man förstår och även vice versa. Detta vill jag 

koppla till Skolverket (2009) som påvisar att det är viktigare för elevernas studieresultat att 

lärarna kan undervisa varierat än att de är ämneskunniga.  

Även Hattie (2003, refererad i Myrberg, 2009) skriver att den absolut viktigaste byggstenen i 

skolans värld är att arbeta med att höja på lärarkompetenserna. Forskaren Pressley (1998, 

refererad i Myrberg, 2009) skriver så här om duktiga pedagoger: 
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“De var mästerliga i att hantera klassrumssituationen, dvs. uppfatta vilka elever som behövde 

deras hjälp, förstå vad eleverna inte förstått, uppfatta flödet av diagnostiska signaler i 

klassrummet som indikerar såväl framsteg som uteblivna framsteg hos enskilda elever osv”. 

(s.345) 

 

Han menar vidare att dessa lärare som har denna kompetens visar en mycket stor pedagogisk 

närvaro i lektionssalen. Eleverna vet hela tiden vad som förväntas av dem men även vad de 

kan förvänta sig av läraren.  

.  

4.2.2.3 Meningsfullhet 

 

Eleverna menar att det finns många saker som kan påverka kunskapsinhämtningen och hur 

man upplever lektionen. De menar att innehållet är viktigt, att man förstår vad man ska 

använda sin kunskap till. Detta med att känna meningsfullhet var det flera av eleverna som tog 

upp. Att känna och förstå vad man skall ha sina kunskaper till är en stor och viktig bidragande 

anledning till att kunna lära sig.  

 

Jag tycker det är stor skillnad vilken lärare man har, t.ex. kemi har jag alltid haft 

jätte, jätte svårt för och på högstadiet verkligen inte förstått någonting, och så nu 

tycker jag ändå att man förstår det och det är kanske för att man kopplar ihop det med 

frisör, med hår, som något man är intresserad av, men det blir liksom lättare. 

(Therese) 

 

På vissa lektioner ser jag ingen mening med att gå dit överhuvudtaget, jag får inte ut 

någonting av det, på något sätt liksom. De säger bara att man ska göra så och så, och 

så fattar man ändå inte veta vad man ska ha det till. (Linn) 

 

Även Marie menade: 

 

När man är ute i salongen, att man ändå får leka som att man är frisör och att man 

jobbar och sådär, man förstår vad man ska ha allt till. Det blir liksom på riktigt. Att 

man använder verktyg och så här alltså. (Marie) 
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Eleverna i min studie kände ofta att de inte visste vad, hur och när de skulle använda sig utav 

kunskapen de fick på de teoretiska lektionerna. För att de ska få en ökad kunskapsbildning, 

vill jag påstå att deras lärare skulle, precis som Ahlberg (2001) menar, försöka forma sin 

undervisning så att eleverna känner mening och kan se ett samband med när de ska kunna 

använda den kunskap de tillägnar sig under lektionerna, precis som respondenten Therese 

menade med kemi lektionerna. Ahlberg (2001) menar vidare, för att eleven ska få en kunskap 

som är bestående, är detta av största vikt och det vill jag hålla med om. 

 

 

4.2.2.4 Erfarenhetsvärld 

 

På frågan om vad som kunde underlätta kunskapsinhämtningen svarade många att det var 

lättare om man kunde anknyta den nya kunskapen med gammal kunskap, gärna inom ett 

område man själva valt eller hade kunskap om tidigare. Att få arbeta och utvecklas utifrån sin 

egen erfarenhetsvärld. 

 

Nu i matten när vi räknar, alltså då tar ofta hon fram våra grejor härifrån frisör och 

jämför med. Vi får räkna ut procent och sånt med våra varor och då fattar man ju vad 

man ska ha det till mycket lättare än att bara sitta och räkna rätt upp och ner liksom. 

Sen tycker man det blir mycket roligare också. ( Malin) 

 

Ja, alltså det är till stor fördel för ofta är det kanske något man har i sin vardag och 

då kan man ju redan det och då är det lättare att fatta det andra också. Sen om det är 

något man gör ofta kanske man kan lära sig det utan att tänka på att man lär sig, 

alltså nästan utantill. (Linda) 

 

Här förstår man att eleverna i min studie kände att det underlättade att få arbeta med ett nytt 

område genom ett område de redan hade kunskap om.  

Ahlberg (2001) menar för att elever ska känna mening och sammanhang i undervisningen är 

det viktigt att undervisningen anpassas efter egen erfarenhetsvärld. Här har eleverna även en 

möjlighet att få självförtroende då de redan har förkunskaper om området. 
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  Även Lindstrand och Selander (2009) beskriver meningsskapande som när någon, utifrån 

sina egna intressen och kunskaper omformar den situation de befinner sig i och som de kanske 

inte är lika orienterade i till en situation som de har kunskap om och känner sig hemma i. 

Göransson (2007) skriver om detta och menar att man ska försöka utgå ifrån verkliga problem 

för eleven precis som det respondenten Malin beskrev med att räkna procent. Göransson 

(2007) menar också att arbeta ämnesöverskridande, att eleverna får en möjlighet att applicera 

sin kunskap i olika sammanhang, gärna med olika möjligheter för att redovisa sin förståelse 

t.ex. i estetiska arbetssätt. Detta för att frångå de vanligaste redovisningsformerna som ofta 

består i att läsa eller skriva. Detta vill jag koppla ihop med Saars (2005) träningslogik, vilket 

utmärks av att undervisningen byggs på reproduktion av färdiga kategorier och är mest 

inriktat på tal och skrift som kommunikationsform. Där finns inte så mycket utrymme för fritt 

skapande eller tankeverksamhet. När man arbetar så här utgår man inte från individens egen 

kunskapssyn, utan alla mallas in i samma fack. Många av eleverna i denna studie menade att 

ordet skola stod för att man arbetade med att läsa och skriva, och att det ofta stod för den 

tråkiga och jobbiga delen av skolarbetet, och även den delen som man inte visste hur och när 

man skulle använda den. 

 

Marie, uttryckte sig: 

Skola för mig är alltså om jag bara säger skola då menar jag bara typ att man sitter med 

block och penna och skriver och en lärare. Eh, det är nog många som ser så på en skola. 

 

 

4.2.3 Specialpedagogik 
 

Området specialpedagogik, är för många ett avgränsat område som bara vissa får ta del av. 

Som jag nämnt ovan är mitt urval av elever de som kontinuerligt har kontakt med 

specialpedagoger men även elever som aldrig varit i kontakt med det. Detta, för att få fram 

hur man uppfattar specialpedagogiken men även vad man tänker om elever som behöver 

specialpedagogisk hjälp. Vilka uppfattningar har studiens elever om specialpedagogik? 
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4.2.3.1 Föreställningar 

 

När jag kom in på ämnet specialpedagogik, och frågade eleverna vad det var, vad det betydde, 

var de samlade uttrycken, hjälp, svårt och att man har något slags behov. 

 

Då tänker kanske jag att man har svårt för någonting, att man får extra hjälp kanske, 

eh, och jag har jättesvårt för matte, då har jag hjälp för det, och det är väldigt bra att 

det finns, tycker jag (Linn) 

 

Att man då har något slags behov att man behöver hjälp t.ex. då om man har svårt att 

läsa, dyslexi eller vad som helst, att man behöver extra hjälp med det. Att det finns 

någon som hjälper till. (Marie) 

 

Att de hjälper mig. De gör så att jag får den hjälp jag behöver, som typ en dator, det 

tycker jag är stort för mig. (Malin) 

 

Här var de alla överens om vad det betydde. Jag frågade vidare om hur de tänker om elever 

som behöver specialpedagogisk hjälp. 

 

Det kan ju också kännas som att de blir nedtryckta, ja för att jag har ju känt att här på 

denna skola att de liksom kan trycka ner dem lite, att inför hela klassen kanske, väldigt 

mycket liksom förnedrande och alltså så lite utlämnande inför hela klassen. Om man 

då vet att man har problem, som då vissa kanske har som har lite svårare för det och 

som behöver sån där specialhjälp, det hjälper liksom inte att bli ännu mer nedtryckt. 

(Marie) 

 

Marie uttryckte att hon trodde de kunde känna sig nedtryckta. Detta är något som Linn 

förstärker när hon säger att man måste vara modig och stark för att klara av att få 

specialpedagogisk hjälp. 

 

De tänker inte på vad andra tycker. ( Linn) 
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Malin uttryckte det som att man inte var lika populär i skolan om man behövde 

specialpedagogisk hjälp. 

 

Jag var en person som tog emot all hjälp, och jag hade en annan i min klass som inte 

ville ha någon hjälp, och då såg på den att den egentligen behövde men vågade inte 

för den ville vara populär, eller vad man ska säga. Så jag tycker det är synd att de inte 

vågar stå för det, eller vad man ska säga. Alltså man kan väl vara populär ändå men 

där finns ju vissa som tänker så, alltså. (Malin) 

 

Att analysera någons föreställningar är svårt men eleverna uttryckte att specialpedagogik står 

för hjälp, svårt och att man har något slags behov. Många av dem pratade även om att man 

säkert kände sig nertryckt och sämre p.g.a. att man inte var lika duktig som andra. Persson 

(2008) menar att specialpedagogiken ska komma in och hjälpa till att överbygga det gap som 

bildas mellan den ordinarie undervisningen och de speciella behov som elever i behov av stöd 

behöver. Många av eleverna som är i behov av stöd får kanske inte rätt hjälp direkt och därför 

känner de en sämre tillit till sin egen förmåga. Forskaren Swalander (2009) menar att det finns 

ett tydligt negativt samband mellan dålig självbild och t.ex. dyslexi. Hon menar vidare att 

eleven får en låg uppfattning om sin egen förmåga att klara av saker och kan även få en 

negativ bild av att hon/han inte kommer att kunna prestera i alla situationer som kräver att 

man behöver läsa. Om detta mönster inte bryts, om eleven inte får den hjälp hon/han behöver 

finns det en risk att eleven får en inlärd känsla av att inte vara duktig, Detta innebär att eleven 

får en låg självkänsla, sämre uthållighet och kan bli passiv i sin utbildningssituation. Detta är 

något som förstärks av studiens elever. Många av dem pratade om att de kände sig nertryckta 

och att man inte var lika populär om man var en elev i behov av stöd.  För att eleverna ska ha 

en chans till att kunna utvecklas och lära menar Taube (2007) att det av stor vikt att deras 

självbild och självförtroende stärks och att använda ett sådant förhållningssätt som hjälper till 

att skapa positiva möten mellan eleverna (Andersson och Thorsson, 2008) och här tror jag att 

mycket av arbetet bör ligga. Även att man upplyser alla elever om vad det innebär att ha olika 

behov. Alla kan inte vara duktiga eller prestera bra i allt. Ser man dåligt har man rätt till 

glasögon, har man astma har man rätt till medicin. Få elever att förstå att alla kan hamna i 

svårighet beroende på vilka hjälpmedel som används eller inte används.  

Dina svårigheter ger dig rätt till hjälp! (Personlig kommunikation Ekelund, 2011-12-20). 
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4.2.3.2 Hjälpcentral 

 

När jag frågade vidare hur det känns, eller hur de tror att det känns att gå till en hjälpcentral, 

typ mattestuga, skrivarverkstad eller ett resurscentrum märkte man inga stora skillnader 

beroende på om de var brukare eller inte. 

 

Det kanske ligger centralt att om man går in där och sätter sig och behöver hjälp så 

kanske man känner sig lite nedtryckt alltså så kanske man inte är lika duktig som alla 

andra för de behöver ingen hjälp som jag behöver och så. (Marie) 

 

Typ pinsamt, tycker jag, för att om man går dit då kanske man inte är så jätte bra, då 

kanske man är lite dåligare. Egentligen så har det kanske ingen stor roll men man 

tänker lite så ändå. (Malin) 

 

Ibland så är det jobbigt och så här, alltså man får lägga ner mer jobb och det tar 

extra mycket energi, flera timmar och sitta och bara så här, med en lärare som hjälper 

en, men sen är det ju också bra. Alltså, ibland när man går dit känner man sig rätt så 

trög, för man kan ju inte lika mycket som alla andra och man fattar inte lika lätt. 

(Linda) 

 

 

Therese tycker det känns bra eftersom de kan få mer hjälp där än på den ordinarie lektionen. 

 

Jag tycker att det känns bra. Då vet man att när man är på mattestugan så är där 

kanske 10 stycken elever, och oftast lärare som går runt hela tiden och hjälper, så det 

tycker jag känns jättebra, när det finns sånt på en skola. (Therese) 

 

Eleverna i min studie menade att man kände sig lite sämre och mindre duktig än sina 

klasskamrater när man gick till specialpedagogen. De menade också att de ofta fick lägga ner 

mycket mer tid på sina studier än vad de andra eleverna behövde göra. Först sitta på 

lektionerna och kämpa och ha svårt för att följa med, sen gå till specialpedagogen för att 

överhuvudtaget ha en chans att kunna lära sig.  

 

36 



!

 

Detta vill jag koppla ihop med Perssons (2008) resonemang om att det förebyggande arbetet 

utgör kärnan i specialpedagogik, och att försöka motverka utstötning från den ordinarie 

undervisningen genom att alla elever ska få chans att lära och utveckla sig efter sin egen 

förmåga och egna förutsättningar. Detta framkommer också tydligt i våra styrdokument.  
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (skolverket, 2011).  

 

Eleverna i min studie tyckte det var bra att det fanns extra hjälp men även att det var jobbigt. 

Många av dem gick till specialpedagogen eller t.ex. mattestugan för att kunna hänga med i 

samma tempo som sina klasskamrater. Detta visar tydligt på att undervisningen inte var 

anpassade efter deras behov eller förutsättningar. Många lärare idag har fullt upp med att följa 

läroboken och dess kapitel mer än att följa sina elever och deras behov. Jag vill även koppla 

ihop detta till Ahlbergs (2001) individinriktat perspektiv, som är ett kategoriserande 

perspektiv. Här är mycket fokus på diagnostänk och att eleven har en avvikelse från det som 

kallas normalt. I detta perspektiv är det vanligt att eleverna får gå ut till specialpedagogen och 

få specialhjälp istället för vanlig klassrumsundervisning. 

Ofta tror jag att pedagogerna gör detta för att kunna få hjälp av en specialpedagog som ska ta 

hand om problemet istället. Ahlberg (2001) menar att i detta perspektiv ser man att 

svårigheterna ligger hos eleverna, inte i pedagogens undervisning eller i miljön runt eleverna. 

Här handlar det mycket om att eleven ska anpassa sig och inte skolan. 

 

 

4.2.3.3 Specialpedagogens medverkan 

 

Specialpedagogen är en pedagog som eleverna kan träffa vid sidan av 

klassrumsundervisningen eller också kan denna vara inkluderad i den ordinarie 

undervisningen. Detta att specialpedagogen gör sig till känna i klassrummet är något som 

eleverna hade starka åsikter om. 

 

De kommer in hela tiden och de går ju till specifika bord så här hela tiden, det blir så 

tydligt att där är något annorlunda med dem hela tiden, att de blir mer nedtryckta 

eller så. ( Marie) 
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Alltså då känner jag att det är inget problem, alltså om specialpedagogen hjälper alla, 

men om det kommer in en specialpedagog och pekar ut någon som vill ha hjälp, eller 

tar med någon då är det ju, det tycker inte jag känns bekvämt alls, för då ser ju alla 

andra i klassen att, aha hon behöver hjälp, alltså och tar ut den personen ur 

klassrummet och pratar med den, nej, jag tycker inte att man ska göra så, iså fall att 

man kanske tar det när man är ensamma, eller så.  

(Linn) 

 

Ibland känns det obehagligt för att då kommer de alltid och frågar- hur går det nu då? 

Men det är ändå bra att veta att man kan få extra hjälp, då kallar man bara hit den. 

Jag tycker det är bättre att träffa specialpedagogen vid sidan om men det beror på vad 

man har för lektion, som typ engelska. Då tycker jag det är bra att man får gå ut och 

prata där istället, för jag skäms, eller nej inte skäms men är nervös för att prata 

engelska inför klassen och då tycker jag att det är lättare. (Malin) 

 

Alltså det är kanske inte så kul så här i början och så men om man känner alla i 

klassen och alla vet om det så, då, då bryr man sig inte (Linda) 

 

Under min intervju kom många av eleverna in på hur utlämnade och sårbara de kunde känna 

sig när de var i kontakt med specialpedagogiken, speciellt i förhållande till att de andra 

eleverna var med.  

När specialpedagogerna går fram till eleverna i den ordinarie klassrumsundervisningen känner 

de ofta en väldigt avig inställning till att de kommer fram till dem och de kände att de 

utstrålade att de inte ville ge sig till känna som en elev som behöver ”special hjälp”. Persson 

(2008)  menar att detta är ett dilemma inom special pedagogik, att där finns en risk att det blir 

legitimt att använda sig av åtgärder som leder till segregation och exkludering. Ahlberg 

(2001) har en liknande teori och menar att ”eleverna går i samma skola men de som har 

problem avskiljs eller segregeras från klassgemenskapen”. Det blir en segregerande 

integrering. Återigen märker man att de inte vill ge sig till känna som några som inte är som 

alla andra. Detta är något som jag tror elever är rädda för. Vem vill vara olik eller annorlunda? 
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4.2.3.4 Olikheter 

 

På förra frågan kommer eleverna in på olikheter i den mån att de inte vill visa andra att de är 

olika och kan olika saker. På min fråga till eleverna om hur de tänker om andra människor 

som inte är som de, och hur deras människosyn är svarar de flesta att de tycker att alla 

människor är lika mycket värda osv. När jag sedan frågade vidare om det innebar alla 

människor och hur de tänkte var svaren mer betänkta. 

 

 Linn och Vera menar att man lätt tittar på utseendet. 

 

Alltså man tar mycket på utseende, man dömer efter utseende och när man väl pratar med den 

personen så kanske det inte alls var så som jag tänkte. (Linn) 

 

Ofta går man efter det man ser, utseendemässigt, åh, alla människor är ju lika mycket 

värda men det kanske finns grejor de har gjort som man tvivlar lite mer på och så 

(Vera) 

 

Linda, hon tycker också att man går mycket på utseendet och hon har sin teori om  

varför man gör det. 

 

Jag tänker, eller jag försöker tänka att alla är lika mycket värda men ändå så dömer 

man folk efter hur de ser ut, så bara e det. Det har säkert att göra med vad man har 

varit med om, asså, jag vet inte, kanske hur man är uppväxt och så. (Linda) 

 

Therese menar på att alla är vi olika och att alla har vi olika behov.  

 

Man har ju en syn på hur människor ska vara eller så, och allt som är utanför det, har 

man ju åsikter om och tankar om det, man ser väl ner lite på det, även om man inte 

ska göra det. Det blir väl så. Alltså jag själv strävar efter att vara på ett visst sätt, och 

 de som är utanför det, de har typ gjort fel eller vad ska man säg, alltså det känns ju 

som det men, det är ju inte det, men det är så man tänker. (Therese) 
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Malin tycker det är bra om vi är lite olika. 

 

Alla är väl lika mycket värda. Alla är ju inte likadana och det tycker jag är bra, det 

hade varit tråkigt om alla hade varit som en person, det är bra om det kan vara lite 

blandning om man kan säga så (Malin) 

 

Många av eleverna uppfattade det som att de hade lätt för att döma andra människor och det 

tror jag har att göra med erfarenhet om vad de själva har varit med om. Vad de har upplevt i 

sitt liv. Helt klart påverkar det deras uppfattning om människor och olikheter. Här skulle jag 

vilja koppla ihop med vad Persson (2008) skriver om olikheter och varför vi bör ta tillvara på 

varandras olikheter. 

”Å ena sidan är vi människor lika varandra i en rad avseende, vilket motiverar att vi är 

tillsammans. Å andra sidan är vi olika varandra, vilket också motiverar att vi är tillsammans 

för att få ta del av de erfarenheter som variationen och mångfalden ger ”(s.165). 

 

I läroplanen för gymnasieskolan står där att utbildningen ska förmedla  

 

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor” 

.(Skolverket 2011, s.5) 

 

Det är en del av skolans uppdrag. Tanken bakom att ha en skola för alla är att man ska 

överbygga skillnader människor emellan och att olika kulturer ska kunna mötas, lära och 

utvecklas tillsammans. Zachari & Modig (2000) menar att det handlar om hur vi kan möta och 

känna medkänsla med andra människor.  Jag tycker att man som pedagog, i sin undervisning, 

måste försöka lyfta fram sådana kunskaper för där finns inga speciella kurser som utvecklar 

detta.  Vidare påpekar de att man behöver bli medveten om att det är ett förhållningssätt och 

det vill jag hålla med om. I skolan idag måste man avsätta tid för sådana samtal, där man tar 

tillvara på elevernas egna erfarenheter, men även att man lyfter fram deras okunskaper och 

fördomar mot olikheter. Båda är lika viktiga för att lära eleverna vad det betyder och vad det 

innebär att vi människor är olika. Vi måste lära eleverna vad demokrati är. Det är skolans 

demokratiska uppdrag!  
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De talar också om att elever (och vuxna) tror att man har rätt värderingar som står för bra 

saker, men när det väl kommer till kritan är det inte säkert att man ansluter sig till det man 

stått för.  Zackari & Modigh (2000) diskuterar om de demokratiska värdena, vår värdegrund 

och menar att det är inget som en gång för alla är beständigt, utan något som hela tiden måste 

arbetas med och lyftas upp och diskuteras. Och det märker man i min studie också. Eleverna 

säger att de tycker att alla människor är lika värda till att börja med men när man frågar vidare 

vad det väldigt många som kom utanför det värdet. 
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5. Diskussion 

 

Resultatet av denna studie är att eleverna uppfattar specialpedagogiken mer exkluderat än 

inkluderat men deras önskan är att få vara tillsammans i en gemenskap, inkluderade. Nedan 

följer en diskussion av mina resultat. 

 

I denna studie har jag kommit fram att den absolut viktigaste byggstenen för alla elever, inte 

bara elever i behov av stöd är lärarna. Att elever och lärare har en bra och fungerande 

relation, att eleverna känner att deras lärare ser dem, vet vem de är och vad som är deras 

styrkor och svagheter. Även att man som lärare, tillsammans med andra undervisande 

kollegor försöker att se elevens lärande och ha fokus på det och inte så mycket på eleven som 

att den är si eller så som person. Det är vårt ansvar som pedagoger att skapa goda relationer 

som kan leda till bra studieresultat för våra elever. 

 

I min studie har jag även kommit fram till att elever gärna vill ha specialpedagogisk hjälp. 

Det viktiga är på vilket vis de får den hjälpen. Många av de elever som jag intervjuade 

menade att de inte ville ha specialpedagogen i klassrummet enbart för deras skull. Det blev en 

segregerande integrering. De kände sig väldigt utlämnade och blottade inför sina 

klasskamrater. 

 

Det andra alternativet var att få gå iväg själv till specialpedagogen, vid sidan om den 

ordinarie undervisningen. Många av eleverna upplevde det som ganska ok. De kunde göra det 

när det passade dem och ingen annan behövde märka eller veta vad de diskuterade eller 

arbetade med hos specialpedagogen. Det som uppfattades som negativ av eleverna var att de 

fick lägga ner så mycket mer extra tid än de andra eleverna. Först sitta på lektionen och ändå 

inte förstå för att sedan behöva gå till specialpedagogen för att få hjälp för att kunna förstå och 

hinna ifatt sina kamrater. 

 

Som jag har tolkat eleverna i min studie så tror jag att det hade behövts mer resurser i form av 

specialpedagoger. De ska vara ett naturligt inslag i undervisningen och komma in med sin 

expert kunskap på elever i behov av stöd.  
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Han/hon ska fungera som en rådgivare och bollplank med både pedagoger och föräldrar.  

Persson (2008)menar att det inte är eleven som behöver special pedagogik utan skolan och 

dess personal och det vill jag hålla med om. 

 

 Inom skolans väggar är det viktigt att man granskar den egna verksamheten. Hur bedriver vi 

inte bara specialpedagogik utan även den ordinarie pedagogiken på vår skola. Detta måste ses 

som ett lagarbete där all personal tillsammans ser det som ett gemensamt ansvar. För att få till 

en väl fungerande verksamhet inom det inkluderande synsättet är det viktigt att fokus ligger 

på att alla pedagoger har ett förhållningsätt som gynnar eleven. Detta måste lyftas fram och 

diskuteras mer än vad det gör på många skolor idag. Att kunna ifrågasätta hur vi jobbar idag, 

lära sig att se olikheter som något som kan berika undervisningen och då även 

kunskapsinhämtningen.(Ahlberg, 2001) 

I min studie känner jag att det är ett problem. Pedagogerna som undervisar dessa elever har 

olika syn på vad specialpedagogik är, och många av dem tänker mer exkluderat än inkluderat. 

 

5.1 Didaktiska implikationer 

 

För att få till en bra undervisning och möjlighet för alla elever att klara av sin skolgång är det 

viktigt att undervisande lärare tillsammans får kunskap om olika kommunikationsprocesser 

som hela tiden finns i skolan och att man vågar lyfta fram problem och möjligheter för de 

elever man undervisar. Det är av stor betydelse att man granskar samspelet mellan hela 

skolans verksamhet och den enskilde eleven ur specialpedagogisk synvinkel. Pedagogerna 

måste få kunskap om att alla bitar tillsammans spelar stor roll för hur elevens 

utbildningssituation kommer att bli (Göransson, 2007;Ahlberg, 2001). Ahlberg (2001) talar 

om kommunikativt relationsinriktat perspektiv. Hon menar att det är den specialpedagogiska 

verksamheten som ska ”studeras såväl i relation med skolans mål och styrning som till 

elevernas lärande och delaktighet” (s.21). Detta är alltså inget undervisande lärare klarar av 

att genomföra på egen hand utan måste vara något som sker i hela skolorganisationen, att man 

tillsammans arbetar mot att få en samstämmighet om vad det betyder att arbeta mot en 

inkluderande undervisning. Rektor som är ytterst ansvarig och pedagogisk ledare ska skapa 

förutsättningar för att kunna göra det möjligt (Wennergren, 2008; Skolverket, 1999). 

 

 

43 



!

Som skolledare är det viktigt att man kan få sina pedagoger att känna trygghet i arbetsmiljön, 

att de vågar ge sig på att prova nya arbetssätt för ett förändrat arbetsklimat och att kunna styra 

dem mot nya klara mål (Göransson, 2007). Andersson och Thorsson (2007) menar att för att 

kunna lyckas med att få en hel skola eller arbetslag att arbeta mot ett inkluderande arbetssätt, 

är det deras människosyn, vilja och ambition att se alla barn som barn med olika 

förutsättningar som är roten i det hela. 

 

En annan viktig punkt som jag tror skolor bör arbeta med mer idag är den om människors 

olikheter men ändå lika värde. Eleverna i min studie ville gärna ha en god människosyn och 

det vill nog de flesta. Men när det väl kommer till kritan kan man inte alltid stå upp för de 

man uttryckt sig för att tycka. Mycket av detta bottnar nog i våra erfarenheter i våra liv. Detta 

vill jag helt klart koppla till det sociokulturella perspektivet. 

Vilka vi är, var vi kommer från och vad vi har med oss i vår ryggsäck formar oss som 

människor och även våra uppfattningar. Säljö (2011) skriver att ”Vi föds mer eller mindre 

som tomma kärl och vi tillägnar oss beteenden genom de erfarenheter vi gör” (s.68). Låt 

elever ta del av människors olikheter. Låt dem få träffas och prata om det för att kunna lära 

sig och acceptera skillnader människor emellan. Jag tror även att mycket av acceptansen mot 

elever i behov av stöd hade kunnat förändras till det positiva om vi kan få våra elever och 

även lärare att bli medvetna om att det är ett förhållningssätt. Jag kan gärna ha mina fördomar 

bara jag är medveten om dem och förstår konsekvensen av mitt handlande utifrån dem. 

 

5.2 Avslutande ord 

 

När jag började läsa kursen inkluderande syn och arbetssätt fick vi frågan om hur vår 

människosyn var? Jag försökte verkligen vara ärlig, men jag kom på mig själv att jag också 

hade tänkt att mycket av problemen låg hos eleven, alltså elever med svårigheter, inte i 

svårigheter. Jag har med detta arbete lärt mig att miljön runt dessa elever spelar större roll än 

jag kunde ana för hur deras situation ter sig. Att det är skolan och inte eleverna som ska 

anpassas för att få till en inkluderande undervisning. Alla människor vill känna sig delaktiga 

och tillhöra en grupp och det får vi aldrig glömma. Ingen vill vara annorlunda eller utanför. 

På specialpedagogik har jag fått en helt annan syn än vad jag hade innan. Jag kan ärligt säga 

att för mig var en specialpedagog en lärare som gjorde ”speciella saker” med ”speciella 

elever”. 
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 Efter min undersökning har jag blivit medveten om hur viktigt det är att specialpedagogen får 

möjlighet att arbeta som en resurs, inte bara för eleverna utan även för mig som pedagog. 

Han/hon ska kunna arbeta tillsammans med pedagogerna för att alla elever ska kunna få en 

ökad kunskapsbildning i en inkluderande miljö. Något som jag tar med mig är att försöka se 

varje specialpedagogisk förändring som något som ofta gynnar hela gruppen. 

Som avslutning på mitt arbete vill jag avsluta med hur viktigt det är att skapa goda relationer 

med eleverna. Att få dem att våga tro på sig själva och inte se sig själva som någon med 

svårighet. Försöka hjälpa eleverna att ta fram och bygga på deras styrkor och få dem att förstå 

att det inte är något att skämmas över att man har olika förutsättningar för att lära. 

Deras svårigheter ger dem rätt till hjälp! 

 

5.3 Vidare forskning 

 

För att kunna forska vidare inom detta ämne, och få fler svar som inte jag har fått ut av denna 

studie finns där två olika alternativ. Det skulle det vara intressant att genomföra en studie med 

dessa elever fast i deras praktiska ämnen och se likheter och skillnader med denna studie. Ett 

annat alternativ är att genomföra denna studie på ett annat yrkesprogram med övervägande 

pojkar i studien för att se om där finns några skillnader i flickors och pojkars uppfattningar 

om specialpedagogik. 
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Bilaga 1.  
 
Intervjuguide 
 
 
Förförståelse frågor/allmänna frågor 
 

• Har du någon diagnos, t.ex. ADHD, dyslexi osv, och i så fall när fick du den? 
• Har du varit i kontakt med special pedagogik i grundskolan eller gymnasiet eller 

både och? 
 
Huvud frågor 
 

• Vad/hur är din människosyn? Hur ser du på människor? Tänker du in alla eller 
väljer du bort några? Är alla människor lika mycket värda för dig? 

• Hur ser du på lärande? Vad är lärande för dig och när uppstår det lärande? När lär 
du dig som bäst? 

• Vad är din syn på skolan? Vad betyder skolan för dig? Vad ska en skola vara till för? 
 
Vidareutvecklingsfrågor 

 
• Hur viktigt är det för dig att bli sedd av läraren? T.ex. ett hej, hur är det idag innan 

lektionen, arbetspasset börjar. 
• Är det till en fördel eller nackdel med en öppen, tydlig planering inför varje 

lektion? t.ex. punkter på tavlan vad som skall göras, vad som kommer hända under 
lektionen 

• Är det viktigt för dig att läraren kan vara på samma nivå emellanåt som du är? 
T.ex. skatta åt något tillsammans, diskutera något personligt, utanför ämnet 

• Är det till en fördel eller nackdel att ibland få undervisningen anpassad efter sin 
egen erfarenhetsvärld? T.ex. att få arbeta med ett nytt område genom ett tema i ett 
område du redan har kunskap om. 

• Är det till en fördel eller nackdel med många olika variationer på övningar under 
en och samma lektion? Blir det oroligt och ser du det som ett störande moment eller 
kan det bli som ett komplement i undervisningen. Har du någon gång känt att där varit 
någon övning som underlättat inlärandet av någon annan uppgift? 

• Vid grupparbete, är det viktigt vem man får arbeta med? Hur är känslan? Vilka 
faktorer är det som styr om det blir ett bra arbete eller inte? T.ex. snäll kompis, 
ämneskunnig, bra på att förklara för mig, eller rolig att vara med, gör allt det jobbiga 
och jag kommer undan lättare. 

• Hur känns det att fråga läraren om man inte förstår inför hela klassen? Är det 
lättare och iså fall varför, att fråga någon annan?(kompis) 

• Hur känns det att gå till en hjälpcentral? Typ mattestuga, skrivarverkstad, 
resurscentrum? 

• Hur ser du på elever som behöver special pedagogisk hjälp? Tänker man att de är 
lite sämre eller bara att de behöver hjälp med just det ämnet bara? 

• Är det till en fördel eller nackdel att specialpedagogen gör sig till känna och 
medverkar i klassrummet. Känns det tryggt eller obehagligt? Vill man hellre träffa 
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han/hon själv vid sidan av klassrumsundervisningen eller inkluderad i den ordinarie 
undervisningen? 

• Känner du att dina lärare har koll på vilka som är dina primära behov för att du 
ska få ut så mycket som möjligt av undervisningen? Vet de vad du behöver för att 
lära dig som bäst? 

• Hur känner du dig på en lektion när ordet repetera dyker upp? Blir du alltid hjälp 
av att repetera? 

• Om det inte fungerar för dig i något ämne, kopplar du det till att det är du som 
har svårt att lära eller att det är din lärare som har problem med att lära ut? Är 
det du eller läraren som behöver specialpedagogik? 

• Känner du att din skola, mentor, undervisande lärare har hjälp dig i din 
studiesituation? Har de följt upp om där varit några problem eller svårigheter för dig i 
undervisningen, kanske skrivit ett åtgärdsprogram, hjälpt dig att hitta strategier för att 
du ska klara din utbildning eller dina mål. 

• Känner du att de olika organisationerna, t.ex. rektor, skolsköterska, kurator, 
specialpedagog, mentor, undervisande lärare, på skolan arbetar för dig, åt samma 
håll? att det finns ett samarbete mellan dessa, för att du ska få en utvecklande och bra 
skolgång? 
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