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Abstrakt

Syftet med studien var att få en förståelse av några vuxnas upplevelser av specialpedagogiska 
insatser utifrån möjligheter och hinder. Genom kvalitativa intervjuer med nio vuxna, har vi 
fördjupat våra kunskaper om hur dessa uppfattar sina upplevelser av att ha varit elever i en 
specialpedagogisk verklighet. Som teoretisk utgångspunkt för vår studie valde vi 
socialkonstruktionismen. Resultatet av den kvalitativa studien analyserades och tolkades 
utifrån en hermeneutisk ansats, vilket innebär att samband och mönster tolkas. Resultatet 
visade att alla respondenter hade många olika upplevelser. Några av respondenterna upplevde 
de specialpedagogiska insatserna som positiva, eftersom de fick lugn och ro i en liten grupp, 
samt att de fick den hjälp de behövde och slapp räcka upp handen. Andra respondenter 
upplevde en stigmatisering samtidigt som deras självbild påverkades. Vår bild är att 
respondenternas upplevelser har påverkat dem i vuxen ålder. Några av respondenterna har valt 
att inte fortsätta studier på högre nivå.

Nyckelord: upplevelser, specialpedagogiska insatser, självbild, social interaktionism



Förord
Vi vill tacka de vuxna som villigt har ställt upp för intervjuer. De har delat med sig av sin tid 
och sina upplevelser och gett oss viktig information. Vi riktar även ett stort tack till vår 
handledare Dennis Groth för hans stöd och konkreta och värdefulla råd. 

Maj 2009

Elisabeth Jönsson          Marit Karlsson
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Inledning

Elever har rätt till en bra utbildning och till stödinsatser för att få bästa möjliga utbildning. Det 
är viktigt att reflektera över vilken betydelse och vilket värde de specialpedagogiska 
insatserna har, och hur de påverkar eleven. Beroende på i vilka sammanhang och i vilken 
verklighet eleven befinner sig, kan individens självkänsla försvagas eller förstärkas. Det krävs 
en förståelse av hur upplevelsen av de specialpedagogiska insatserna är. Detta är viktig 
kunskap för alla pedagoger i skolans verksamhet. Genom att lyssna på elevers egna 
upplevelser kan vi få en förståelse av hur viktigt det är att ta hänsyn till den enskilda 
individen.

Vi fann att det fanns lite forskning gjord ur ett vuxenperspektiv och då speciellt 
vuxenintervjuer. Enligt Persson (2001) är det svårt att genomföra studier om vilka effekter 
specialpedagogiska insatser får på individnivå. Relativt bra beskrivningar har kommit fram 
vid studier i mindre skala och då ur elevperspektiv.  Detta innebär enligt honom, att fortsatta 
studier av hur elever upplever sin skolsituation med specialpedagogiska insatser bör ske 
framledes. 

Detta arbete handlar om några vuxnas upplevelser av de specialpedagogiska insatser som de 
fick som elever, och om vilka hinder och möjligheter som de upplever att de 
specialpedagogiska insatserna gav. Genom att intervjua några vuxna som har fått 
specialpedagogiska insatser vill vi försöka nå en förståelse för dessa vuxnas upplevelser. 

Studiens disposition
Studien börjar med några definitioner av betydelse samt en historisk tillbakablick på 
specialpedagogisk verksamhet. Därefter följer en beskrivning av olika perspektiv på hur 
specialpedagogiken ser ut idag. Sedan följer ett eget avsnitt där vi beskriver det teoretiska 
perspektivet. Efter detta redogör vi för tidigare forskning. Syfte följer härefter och därefter 
kommer metoddelen. I metoddelen tar vi upp val av metod, genomförande, hur materialet har 
bearbetats samt undersökningens tillförlitlighet, validitet, reliabilitet och etiskt 
förhållningssätt. Resultatet av intervjuerna redovisas under en egen del. Som avslutning av 
studien förs en diskussion då resultatet knyts ihop med tidigare forskning, teoretisk 
utgångspunkt utifrån syfte och frågeställningar. Vi ger även förslag på fortsatt forskning som 
kan vara intressant.

Bakgrund

Några definitioner av betydelse för undersökningen
Genom hela vår studie kommer vi att använda oss av begreppet specialpedagogiska insatser 
när vi menar olika stödformer som erbjuds elever med svårigheter. Det finns många olika 
benämningar på specialpedagogiska insatser, såsom specialundervisning samt särskilda 
stödinsatser. Det kan vara svårt att dra en gräns mellan vad som är vanlig undervisning och 
vad som är specialpedagogiska insatser. Persson (2001) definierar skillnaden mellan 
specialpedagogiska insatser och vanlig undervisning som att när den vanliga undervisningen 
inte räcker till sätts specialpedagogiska insatser in. Att veta var denna gränsdragning finns kan 
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vara godtyckligt från lärare till lärare, skola till skola. De vuxna som vi kommer att intervjua 
har säkert sin egen gränssättning av vad specialpedagogiska insatser är.  Nedan kommer vi att 
referera till vad några forskare säger om specialpedagogiska insatser. I Pedagogisk 
uppslagsbok (1996) ses stödinsatser som ett samlingsnamn för flera olika åtgärder inom 
grund- och gymnasieskolan. En form av särskilt stöd är stödundervisningen i grundskolan,
som kan ges om det befaras att eleven inte kommer att nå de mål som är uppsatta i läroplanen. 
Den kan anordnas istället för utbildningen enligt timplanen eller som komplement. Samma 
syn på särskilda stödinsatser märks hos Vernersson (2007) som skriver att de särskilda 
stödinsatserna som är möjliga att vidta finns angivna i grundskolelagen, exempelvis 
hemspråksundervisning, stödundervisning, särskild undervisning och anpassad studiegång.

Historisk tillbakablick på specialpedagogisk verksamhet

År 1842  - 1920-talet 
Skolans historia har dels präglats av en differentiering och dels av strävan mot 
sammanhållning. Specialpedagogiken har vuxit fram i den svenska skolan som en del av 
samhällets demokratiseringsprocess (Persson, 2001). 

Vid folkskolestadgans antagande, år 1842 fick de flesta barnen tillträde till det allmänna 
skolväsendet. Det var inte alla barn som gick i folkskolan till att börja med. För vissa barn, 
framförallt de barn som var fattiga och inte kunde delta i undervisningen under en längre tid, 
och de barn som hade det svårt att ta till sig de kunskaper som undervisningen erbjöd, fanns 
det möjlighet att läsa en ”minimikurs” i skrivning, räkning, kristendom och kyrkosång 
(Skolverket, 1997). Att läsa minimikurs innebar att eleverna inte placerades i separata 
klassrum utan alla elever gick i samma klassrum. Det enda stöd som gavs var att 
kunskapskraven som ställdes var lägre (Brodin & Lindstrand, 2004) När läraren ansåg att de 
lärt sig ”kursen” var de godkända och fick sluta skolan. Minimikurserna försvann år 1909 till 
förmån för hjälpklasser. Informellt var tanken att höja effektiviteten i de vanliga klasserna 
samt att de elever som gick i hjälpklassen fick en undervisning som var anpassad för dem 
(Persson, 1997). Hjälpklasserna innehöll, enligt Bladini (1990), elever som intellektuellt, 
socialt och ofta moraliskt betraktades som avvikare och vars inlärningstakt var långsammare. 

I början av 1900-talet såg vi tydliga tecken på ett paradigmskifte. Från att det hade varit 
teologin som var avgörande blev det nu den medicinska vetenskapen. Det medicinska 
normalitetsbegreppet blev dominerande. Den pedagogiska psykologin började nu komma in 
på arenan. Nu började psykologerna testa barnen för att se om de var ”normala”. De testade 
barnen enligt gängse metoder som exempelvis kunde vara Binéts intelligenstest, vilket 
innebar att man identifierade barn som var i behov av särskilt stöd i skolan.  Användandet av 
bland annat Binéts intelligenstest medförde att det skedde en ökning av de elever som gick i 
hjälpklass. Testen, som tog fasta på vissa egenskaper som individen saknade, kom att bli ett 
argument för särskiljande av elever (Skolverket, 1997). Detta skapade förutsättningar för att 
ge elever som behövde, särskild omsorg samtidigt som undervisningen för de normala 
eleverna underlättades (ibid.). Systemet kom att ifrågasättas av lärare eftersom de ansåg att 
det ledde till en sortering av vad som var normalt när det gäller barns begåvning, vilket kunde 
leda till segregering (ibid.). Enligt Persson (2001) förekom åsikter som framhöll att dessa barn 
med avvikelser straffades av de vuxna genom att bli utestängda från skolan. Med den 
moraliska aspekten menade författaren att barn tidigt lärde sig att avvikelse från det normala 
straffas av de vuxna genom uteslutning (ibid.).
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Frågan om vad de speciella klasserna för svagbegåvade skulle kallas diskuterades redan under 
1900-talets första årtionde. Det gällde att använda ett språkbruk som inte var nedsättande, 
vilket kunde verka motbjudande för de föräldrar som skulle sätta sina barn i dessa klasser. I 
utredningar, propositioner, artiklar fram till 1940-talet diskuterades frågan om hur 
undervisningen för barn och unga med funktionshinder på bästa sätt borde bedrivas. Enligt 
Persson (1997) talas det inte om specialpedagogik, specialundervisning eller någon annan 
särskild pedagogik som skulle kunna inrymma den kunskap som behövdes för att möta dessa 
barns särskilda behov. 

År 1920 – 1940-talet 
Under 1920 -30-talet fanns ett ökat intresse för arvs och rashygien vilket gav en ambition om 
differentiering.  Det synsätt som kom att dominera var det medicinska-biologiska tillsammans 
med det sociala, i och med att familjen och fattigdomen ofta sågs som en orsak till 
problemens uppkomst. Detta ledde i praktiken till en utstötning och isolering (Skolverket, 
1997). 

Under 1930 – 40-talet kom specialundervisningen att utvecklas inom det obligatoriska 
skolväsendets ram. Olika testinstrument togs fram, exempelvis intelligensmätning som gjorde 
att man kunde bestämma ett barns utveckling i förhållande till andra (Pedagogisk 
uppslagsbok, 1996). Enligt Vernersson, (2002) fanns ett utvecklingspsykologiskt synsätt och 
med det menar författaren att varje individ utvecklas individuellt samtidigt som det finns en 
”normal” utveckling. Enligt Pedagogisk uppslagsbok (1996) fanns den pedagogiska tanken att 
den homogena klassen var en garanti för god undervisning. Detta medförde att skolväsendet 
byggde upp en organisation av specialklasser av olika slag, exempelvis hjälpklasser för elever 
med lindrigare inlärningssvårigheter. Även skolmognadstester kom att utvecklas. 

En av de utredningar som tillsattes efter andra världskriget, 1946 års skolkommission (SOU 
1948: 27), såg positivt på specialundervisning som ett alternativ till den allt vanligare 
kvarsittningen. Kommissionen förordade en individualiserad undervisning inom klassens 
ramar. Här kan vi se en tydlig riktningsförändring mot en ”skola för alla”. Samtidigt var 
kommissionen tvetydig enligt Persson (2001) eftersom den ansåg att en fortsatt och utökad 
satsning på hjälpklasser för de svagt begåvade barnen var en önskvärd utveckling. Dessa barn 
kunde förväntas få en mer harmonisk skolgång i sådana grupper.

År 1950 – 1970-talet 
Under 1950- talet kom den särskiljande och differentierade skolan att växa fram i och med att 
1957 års skolberedning (SOU 1 961:30) föreslog en differentierad specialundervisning. Detta 
till följd av ett fokus som innebar att orsakerna till elevers skolsvårigheter i hög utsträckning 
ansågs ligga hos eleven själv (Persson, 2001). En kontrast till detta synsätt som kan nämnas är 
det ekologiska som kom att influera specialpedagogiken under 1970-talet. Vernersson (2002) 
menar att under senare delen av 1950 talet kom ett inlärningspsykologiskt synsätt att ta över. 
Specialundervisningen kom att organiseras i skolkliniker, där en elev kunde få hjälp med just 
de problem som eleven hade (Pedagogisk uppslagsbok, 1997). Efter genomgången 
skolmognadstest blev många föräldrar rekommenderade att låta barnet vänta ytterligare ett år 
med skolstarten, så att barnet hann bli skolmoget (Maltén, 1991).

I 1955 års undervisningsplan talades det om olika slags klasser, hjälp -, läs-, observations-, 
hörsel-, cp- klasser med flera. Syftet med specialpedagogik var att skydda eleven och 
systemet. En misstro växte fram mot verksamheten eftersom man ansåg att olikheter mellan 
eleverna ökade eller konserverades (Persson, 2001). 
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I och med införandet av 1962 års läroplan ökade specialundervisningen drastiskt. För detta 
ändamål kom resurserna att fördubblas under en tioårsperiod, vilket medförde att antalet 
elever med specialundervisning kom att uppgå till en tredjedel av alla skolbarn (Skolverket, 
1997). Persson (1997) och Brodin och Lindstrand (2004) menar att införandet av den nya 
läroplanen förändrade bestämmelserna för specialundervisningen, som innebar att 
specialundervisningen skulle bedrivas i specialklasser eller genom särskild 
specialundervisning exempelvis ”klinikundervisning”. Klinikundervisning innebar att 
jämsides med den vanliga undervisningen kunde elever med svårigheter få arbeta med olika 
ämnen hos klinikläraren. Olika former av kliniker organiserades, exempelvis läs- och 
skrivkliniker, obskliniker, talkliniker. Målsättningen var att minimera olikheterna mellan 
eleverna. För att nå målet arbetade man dels utifrån normalisering som innebar att göra miljön 
för eleven i svårighet så lite avvikande som möjligt från den normala, och dels kompensation 
som innebar systematisk träning i klinik eller klass (ibid.). 

Under 1960-talet började segregeringen av elever att kritiseras i många av de nordiska 
länderna. Man oroade sig för att det kunde leda till stämpling. Det har också visat sig att de 
flesta som har gått i specialklasser har känt sig stigmatiserade (Egelund et al, 2003).

Vid införandet av 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) förordades en ökad integration 
av elever med olika former av handikapp, i de vanliga klasserna (Persson, 2001). 
Utgångspunkten var eleven och arbetssättet samt utveckling av det pedagogiska arbetet. 
Specialundervisning bytte namn till samordnad specialundervisning för att markera att 
klassläraren och specialläraren skulle samordna insatserna (ibid.). Samma tankar finner vi 
även hos Maltén (1991). Alla barn skulle tas emot inom klassens ram vilket innebar att
specialundervisningen skulle ske i de ordinarie grupperna (Persson, 1997). 
Specialundervisningen växte snabbt och den kritiserades för att den inte lyckades skapa en 
tillfredsställande miljö för alla elever (Elowson, 1995). 

1970 tillsatte regeringen en utredning som fick namnet skolans inre arbete (SIA – SOU 
1 974:53) vars uppgift var att utreda skolans arbetsmiljö, exempelvis frågan om åtgärder för 
elever med särskilda svårigheter och skolans organisation och undervisning. Orsak till 
utredningen var att trots utökade resurser till specialundervisningen hade skolan inte lyckats 
med att förverkliga en miljö för elever med särskilda svårigheter samt en vilja att åstadkomma 
en skola för alla. Utredningen rekommenderade en förändring av specialundervisningen. 
Tyngdpunkten flyttades från ”elever med svårigheter” till att handla om en skola med 
undervisningsproblem. (Persson, 1997) Hela skolan måste vara med i analysen av elevens 
svårigheter. ”Då det gäller att komma tillrätta med skolsvårigheter måste en avvägning ske 
mellan kurativa och förebyggande åtgärder, det vill säga mellan individinriktade och 
miljöinriktade åtgärder” (SOU 1974:53, s. 225). 

Maltén (1991) skriver att den bästa formen var samordnad specialundervisningen som ställde 
krav på samplanering mellan klasslärare och speciallärare. De elever som var i behov av 
särskilt stöd skulle integreras i vanlig klass och få extra hjälp via specialpedagogiska åtgärder 
i sitt klassrum (ibid.).  

1980 och framåt
De tankar som syns i 1980 års läroplan, Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980), tydliggör en starkt 
förändrad syn på elever med särskilda behov av stimulans och stöd.  I centrum ska elevers 
möjligheter finnas, inte elevens begränsningar. Enligt Persson (2001) tonas skillnaderna 
mellan specialundervisning och vanlig undervisning ned och specialundervisningens 
viktigaste mål blir att motverka alla barns svårigheter i skolan (s. 16). Dessutom betonas 
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vikten av att alla barn som får specialpedagogisk hjälp så fort som möjligt skall få återgå till 
vanlig undervisning (ibid.) 

Enligt läroplanen ska de övergripande målen för grundskolan vara desamma för alla barn som 
kommer till skolan.

Alla skall, oberoende av kön, geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 
förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i grundskolan. Skolstyrelsen bör verka för 
att eleverna grupperas så att en så allsidig social sammansättning som möjligt uppnås i 
klasser och arbetsenheter (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 14).

Vidare är begreppet handikapp relativt i Lgr 80.  Oberoende av de svårigheter som en elev får, 
beror det också på hur miljön är utformad och på de krav som tillåts gälla i den miljön

Skolan skall söka motverka att elever får svårigheter i skolarbetet. Den måste därför 
utforma sitt innehåll, sitt arbetssätt och sin organisation, så att den smidigt kan anpassa 
sig till olika elevers individualitet (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 52).

Den senaste läroplanen (Lpo 94) visar enligt Brodin och Lindstrand (2004) en tendens mot 
mer konkurrens och tävling i stället för mot samarbete och samlevnad, vilket enligt författaren 
innebär att vi får en skola som inte är ”en skola för alla”. Vidare menar de att i läroplanen 
saknas uttryck för att det även i framtiden kommer att finnas elever som av olika anledningar 
inte kommer att uppnå de mål som finns i styrdokumenten (ibid.).

Specialpedagogik- idag
Specialpedagogik utgår från ett helhetsperspektiv. Specialpedagogik är en tvärvetenskap som 
hopfogar kunskaper från filosofi, sociologi, psykologi, medicin och pedagogik. Den 
filosofiska värdegrunden handlar om förhållningssätt och paradigm. I ett sociologiskt 
perspektiv påverkas skolan av t ex omgivningens attityder, missbruksproblem, arbetslöshet 
och samlevnadsproblem och detta påverkar barnens utveckling. Inom psykologin finns 
kunskaper om utvecklingsteorier, hur kontakt och kommunikation kan utvecklas i 
vardagslivet och hur detta kan ligga som grund för att bearbeta negativa beteenden och 
blockeringar. Medicinsk vetenskap, som ger kunskap om orsaker till och innebörder av olika 
avvikelser, är viktig kunskap för att vardagslivet ska fungera. Pedagogisk vetenskap bygger 
på fostran, utbildning, undervisning och personlig utveckling. När specialpedagogiken är som 
bäst ger den bidrag till ett vidgat synsätt på undervisning och skapar en förståelse för en 
individs hela utveckling i ett långsiktigt perspektiv. Inom specialpedagogiken är man 
intresserad av barnens utvecklingsmöjligheter och de svårigheter, som kan uppstå om barnens 
omgivning inte är positiv för deras utveckling (Danielsson & Liljeroth, 2001). 

Persson (2001) skriver att specialpedagogik ingår som en del i den vetenskapliga disciplinen
pedagogik. Även om specialpedagogiken har en kort historia så har frågor med karaktären av 
specialpedagogik alltid haft en given plats inom pedagogiken. Perspektiven har skiftat över tid 
och rum.

När den vanliga pedagogiken bedöms som otillräcklig skall pedagogiska insatser sättas in. 
Persson (2001) skriver vidare att: 

Den specialpedagogiska vetenskapen är dels ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 
hämtar sin teori från discipliner som psykologi, medicin m, fl. Dels är 
specialpedagogiken politisk – normativ eftersom den handlar om hur samhället och dess 
medlemmar uttrycker hur människor med avvikelser av olika slag skall ha det nu och i 
framtiden (Persson, 2001, s.22).
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Brodin & Lindstrand (2004) beskriver specialpedagogiken på ett liknande sätt. ”De åtgärder 
som sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att barn skall kunna tillgodogöra 
sig undervisningen på samma villkor som andra skolbarn” (s.84).

Persson (2001) påpekar att problematiken med att definiera specialpedagogiken har flera 
anledningar, dels att ämnet är tvärvetenskapligt och dels att specialpedagogiken är politisk-
normativ. Vidare anser Persson har den politiska-normativa basen sitt ursprung i 
specialpedagogikens nära koppling till sociala processer och det hänger samman med den 
politiska viljan att hjälpa utsatta grupper. Utsatta grupper är enligt Persson (ibid.) starkt tids 
och situationsberoende men samtidigt frågar sig Persson vilken inverkan dagens svenska 
samhälle har på utsatta grupper, avvikelser och specialpedagogisk verksamhet. Vidare visar 
Persson hur politiska beslut, exempelvis målstyrning påverkar specialpedagogiken.

Detta visar på hur ett politiskt beslut – att alla skall nå samma mål vid samma tidpunkt –
kommer att avgränsa den grupp som blir specialpedagogikens ”klienter”. Det är givet att 
den specialpedagogiska teoriutveckling som tar sin utgångspunkt i sådana förhållanden 
blir annorlunda än den som har en annan utgångspunkt, t ex i ett annat skolsystem. Det 
förefaller alltså som om specialpedagogiken även framledes kommer att få leva med 
svårigheter att definiera sin egen teori (Persson, 2001, s. 33).

Nilholm (2003) strukturerar specialpedagogik utifrån tre olika perspektiv (presenteras under 
rubriken specialpedagogiskt perspektiv) som belyser hur specialpedagogiken kan tolkas som 
forskningsområde, och därigenom ger en förståelse för hur specialpedagogiken har 
konkretiserats ur ett historiskt perspektiv. Vidare gör författaren skillnad mellan 
specialpedagogik som verksamhet och som område för forskning. Reflektionen som innefattar 
metod, teorier och vetenskapliga frågeställningar utgör likheten mellan dessa två.  En 
institutionaliserad aktivitet med samhälleligt definierade syften och särskilda deltagare med 
olika funktioner, utgör den specialpedagogiska verksamheten medan forskningen kan 
betraktas som en reflektion över specialpedagogiken som verksamhet. Nilholm (2003) 
urskiljer även förhållandet specialpedagogik gentemot pedagogik som verksamhetsområde. I 
det sammanhanget blir specialpedagogik till något speciellt i jämförelse med det normala. 
Specialpedagogik kan även, enligt författaren ges en negativ definition, vid definition av vad 
den inte är.

Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och är 
således intimt förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den 
vanliga undervisningen. Skolan står ju inför det faktum att barn är olika i flera 
avseenden. Att specialpedagogiken skulle ha en negativ definition understryks också av 
det faktum att vi har svårt att se vad som är gemensamt för de olika grupper som är 
föremål för specialpedagogik, mer än att de anses avvikande från någon form av 
normalitet (Nilholm, 2003, s.10).

Persson (2001) och Brodin & Lindstrand (2004) menar att specialpedagogiken dels ska 
fungera välgörande och dels ska göra livet i samhället drägligt för individen som bedöms vara 
i behov av särskilt stöd.

Ahlberg (2007) anser att specialpedagogik ofta förknippas med skolans verksamhet och med 
elever som är i behov av särskilt stöd. Att begränsa specialpedagogiken till att handla om 
åtgärder för elever i behov av särskilt stöd är alltför snävt. Författaren anser att 
specialpedagogik ska ses i ett vidare perspektiv som förutom individperspektiv, även ska 
omfatta, samhälls-, organisations – och didaktiska perspektiv.

I lärarutbildningskommitténs betänkande (SOU 1 999:63) står det skrivet att: 
Specialpedagogik ska ses som ett självständigt kunskapsområde där utbildningspolitiska mål 
utgör en väsentlig grund för specialpedagogikens normativa inslag (s. 163).
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Enligt Pedagogisk uppslagsbok (1996) är specialpedagogik ett begrepp som kan ses ur olika 
aspekter exempelvis kan begreppet syfta på de svårigheter en grupp elever möter i sin 
utveckling, Begreppet specialpedagogik kan även syfta på den särskilda verksamhet och de 
metoder som ges till elever i behov av särskilt stöd som kan riktas till individ, grupper, skolan 
och till inlärningsmiljö.

Lika betydelsefullt är att specialpedagogiken har en mängd funktioner att fylla i samhälle och 
skola. Negativt laddade begrepp med innebörden separation, fragmentisering och avvikelser 
karakteriserar den specialpedagogiska terminologin. Idén med specialpedagogik är att den ska 
fungera välgörande för individen och att livet i samhället skall bli så drägligt som möjligt för 
den som bedöms vara i behov av särskilt stöd. Sålunda är specialpedagogiken de åtgärder som 
sätts in där den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig för att alla barn ska kunna tillgodogöra 
sig undervisningen på likvärdiga villkor (Brodin & Lindstrand, 2004; Persson, 1998).

Lärarutbildningskommittén (SOU 1 999:63) menar att specialpedagogiska åtgärder bör ses 
som ett kvalificerat komplement till skolans allmänpedagogiska verksamhet och användas där 
denna kompetens inte räcker till. I betänkandet betonas att en av specialpedagogikens mest 
angelägna uppgifter är att bidra till att all personal i skolan och förskolan kan möta den 
naturliga variationen av elevers olikheter. Specialpedagogik är i dagens skola ett nödvändigt 
kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av skolans pedagogiska arbete. Det handlar 
då om varje individs rättighet att få utbyta erfarenheter och kunskaper om förutsättningar och 
behov. Hur ska då skolan möta elever som är i behov av särskilt stöd? 

I en rapport angående det statliga stödet för elever med funktionshinder, tar Heimdahl-
Mattson (2001) upp specialpedagogisk kunskap som två delar. Den ena är en mer generell 
specialpedagogisk kompetens, som handlar om hur skolan ska organiseras och verka för att 
anpassa sig efter elevers olika förutsättningar. Denna kunskap ska motverka utslagning och 
segregering och minska skillnaden mellan elevens förutsättningar och skolans krav. Den 
andra delen handlar om specifik specialpedagogisk kompetens och består av kunskap, som
inte en lärare kan förväntas ha. Den kan tänkas röra elever som har mycket komplicerade 
pedagogiska behov. Från omgivningens sida krävs då mycket specifika kunskaper för att ge 
ett adekvat bemötande och anpassning av läromedel och hjälpmedel. Dessutom krävs att 
personalen behärskar speciella undervisningsmetoder. Heimdahl-Mattson (2001) menar att 
rektorer ofta talar om mål, organisation och genomförande som gäller merparten av elever 
men dock inte alla. Dessa mål och metoder faller inom ramen för allmänpedagogik och 
sträcker sig kanske i bästa fall till generell specialpedagogik, vilket inte räcker för att 
tillgodose behoven för samtliga elever, påpekar Heimdahl-Mattson. 

Specialpedagogiskt perspektiv
Nilholm (2003) menar att begreppet perspektiv innebär på vilket grundläggande sätt en 
verksamhet studeras. Som exempel nämner författaren att det kan vara uppgiften som 
specialpedagogiken har, dess historia och relation till andra vetenskaper. Utvecklingen av 
specialpedagogik som kunskap och forskningsområde har medfört att det relationella och 
kategoriska perspektivet har utvecklats. Dessa två modeller kan enligt Persson (2001) ses som 
ett hjälpmedel som gör det lättare att förstå verkligheten.  Enligt Nilholm (2003) finns det 
även ett annat sätt att se på specialpedagogiken. Författaren menar att det finns tre perspektiv 
på specialpedagogiken och att dessa perspektiv är helt avgörande för hur man ser på det som 
har med specialpedagogik att göra. De tre perspektiven är: det kompensatoriska perspektivet, 
det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet
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Det kompensatoriska perspektivet
Det kompensatoriska perspektivet, som ibland även kallas för det kategoriska perspektivet är 
det traditionellt och helt dominerande perspektivet inom specialpedagogiken (Engström 
2003).

Nilholm (2003) menar att den grundläggande idén är att försöka kompensera de brister och 
problem som finns hos eleven. Sökandet efter psykologiska och neurologiska förklaringar är 
av central betydelse. Diagnostisering, tester och studier blir betydelsefulla eftersom man 
försöker identifiera olika typer av problemgrupper. Efter detta skapas metoder för 
kompensation. Att definiera problemgruppen och att göra en avgränsning inom 
problemområdet för att rätt stöd ska kunna ges, är utgångspunkt inom det kompensatoriska 
synsättet. 

Persson (2001) skriver att i det kategoriska perspektivet ses individen som elev med 
svårigheter. Eleven anses vara upphovet till svårigheterna som antingen ses som medfödda 
eller på annat sätt individbundna.

Persson (2001) menar att det kan handla om hörselskadade barn, barn med nedsatt syn eller 
blinda, barn i problematiska lärandesituationer med mera. När problemet är kartlagt hos 
eleven skapas situationer som är anpassade till elevens problem. Träningsprogram kan 
utarbetas eller medicinsk behandling kan sättas in. Eleven blir i fokus för den 
specialpedagogiska insatsen och det blir specialpedagogen som ges uppgiften att kompensera 
elevens brister. Vidare menar Persson (2001) att den specialpedagogiska traditionen återfinns 
i detta perspektiv och även om vi har fått nya styrdokument så finns mycket av dagens 
förståelse av specialpedagogiska problematiken här.

Enligt Groth (2007) segregeras eleven oftast från klassen i det kategoriska perspektivet. 
Eleven blir särskild från klassen och får arbeta i en mindre grupp för att dennes behov bättre 
ska tillgodoses enligt speciallärarna och skolan

Enligt Haug (1998) så vill skolan kompensera eleven för hans/hennes svårigheter genom 
specialpedagogiska åtgärder, och det är elevens svårigheter som ligger till grund för 
diagnosen. Vidare menar författaren att elevens svårighet inte försvinner utan istället leder det 
till att eleven blir särbehandlad och segregerad. Haug menar också att barn som fått 
specialundervisning hamnar i en stigmatiserad och marginaliserad position för resten av 
skoltiden.

Det kritiska perspektivet
Engström (2003) menar att i det kritiska perspektivet, som även kallas det relationella 
perspektivet måste orsaker till skolmisslyckande för elever sökas utanför eleven, eftersom 
skolans uppgift är att vara en god miljö för lärande och där mångfalden hos eleverna tas 
tillvara. Nilholm (2003) menar att det kritiska perspektivet har en ideologisk inriktning som 
kritiserar grunderna för specialpedagogik. Vidare menar Nilholm att alla de fyra 
grundläggande utgångspunkterna i det kompensatoriska perspektivet kritiseras.  Det kan bland 
annat vara att diagnoserna som används inte är objektiva, beroende på vilka kriterier som 
krävs för en diagnos och hur bedömningar ska göras. Själva diagnosen kan vara till nackdel 
för eleven men kan enligt författaren ses som en fördel för skolsystem som inte behöver 
förändra sitt sätt att arbeta. Nilholm (2003) kallar perspektivet för det kritiska perspektivet 
och menar att diagnostisering är oviktig sett ur detta perspektiv. Vidare skriver författaren att 
de pedagogiska konsekvenserna blir en inkludering av elever med olika behov, i den vanliga 
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verksamheten, eftersom pedagogiken kommer att anpassas efter elevernas behov. Då blir 
specialpedagogiken näst intill onödig.

Dilemmaperspektivet
Dilemma perspektivet har vuxit fram ur en kritik av det kritiska perspektivet (Clark, Dyson & 
Millward, 1998) och författarna talar om ett tredje perspektiv. De kallar det för det 
”alternative percepective” (s. 166). Vidare anser författarna att forskningen idag till stor del 
går åt till att kritisera olika teorier vilket inte leder framåt. Kraften borde istället läggas på att 
utveckla specialpedagogiken och dess synsätt. Alla elever borde ses som individer och bli 
bemötta utifrån detta. Samtidigt går det inte att möta alla elever individuellt, vilket 
oundvikligen leder till kategoriseringar. Enligt författarna är det inte önskvärt eller 
oundvikligt och det innebär att de barn som behöver stöd på olika sätt, även i framtiden
kommer att behöva specialpedagogiska insatser. Nilholm (2003) har valt att kalla detta 
perspektiv för dilemmaperspektivet och ett centralt antagande är att det moderna 
utbildningssystemet står inför vissa grundläggande dilemman, motsättningar som i egentlig 
mening inte går att lösa men som kräver ställningstaganden. 

Vidare menar Nilholm att det kompensatoriska perspektivet kan kritiseras utifrån ett 
dilemmaperspektiv. Nilholm nämner följande dilemman i utbildningssystemet: individ contra 
kategori, brist kontra olikhet och kompensation kontra deltagande. Nedan följer en förklaring:

I det första dilemmat, individ kontra kategori, finns flera problem. Ett problem kan vara 
kategoriseringens utpekande och stigmatiserande effekter, ett annat problem kan vara om 
diagnosen verkligen ger någon ytterligare vägledning om vilka pedagogiska åtgärder som ska 
vidtas. Det andra dilemmat som författaren nämner är synen på olikhet, ska elevers olikheter 
ses som en tillgång, eller hur ska de värderas. Nilholm (2003) menar att i praktiken värderas 
olikhet på något sätt, alla konkreta utbildningssystem som vi känner till premierar vissa sätt 
att vara (s. 72).

Det tredje dilemmat handlar om kompensation kontra deltagande. I det kompensatoriska 
perspektivet finns en bristtanke, vilket innebär att eftersom bristen finns hos individen måste 
åtgärder sättas in. Eftersom fokus ligger på den enskilde elevens brist så läggs alltför liten vikt 
vid frågor som är centrala inom pedagogiken, nämligen demokrati och didaktiska val. 

Som tidigare nämnts kritiseras det kritiska perspektivet inom dilemma perspektivet. I denna 
kritik är dekonstruktionen av specialpedagogiken viktig. Härigenom har det skapats nya ideal 
för den pedagogiska verksamheten. Dessa ideal är oberoende av tid och rum och empriska 
iakttagelser förefaller att vara sanna. Nilholm nämner Clark med flera som menar att 
värderingar är komplexa ”dels genom att olika värderingar kan stå i motsättning till varandra, 
dels genom att en viss värdering har olika dimension” (s. 65).

I skolan kan det finnas värderingar som till viss del står i motsatsställning till varandra. 
Samtidigt som skolans styrdokument, Lpo 94, säger att varje elev ska bemötas som individ, 
sägs att vi bör undvika gruppindelning. Nilholm (2003) menar att kategorisering av elever 
alltid kommer att finnas.

Specialpedagogik med avseende på begreppen integrering -segregering-inkludering 
En likvärdig utbildning förutsätter ett särskilt stöd till de elever som av olika anledningar har 
svårt att nå målen för utbildningen (Skolverket, 1998). Lagstiftningen ger elever som behöver 
särskilt stöd rätt till hjälp. Begreppen integrering, segregering och inkludering förekommer i 
diskussionen om stödets utformning.  
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Engström (2003) skriver att specialpedagogik är en fråga som rör hela skolans verksamhet. En 
skola för alla, en inkluderande utbildning, bygger på demokratisk deltagande och lika värde.  
Även om en elev har en funktionsnedsättning ska eleven garanteras delaktighet i skolans 
gemenskap som andra elever. I sin rapport hänvisar Engström (2003) till Haug (1998) som 
understryker att om skolan ska nå idealet som innebär att alla elever är inkluderande då krävs 
det något mer än att göra en organisatorisk förflyttning av elever. En organisatorisk 
förflyttning, innebär enligt Haug att elever förflyttas från grupper och specialklasser in i 
klassrummet i grundskolan. Vidare menar Haug att detta inte löser några problem. Risken är 
att inkludering blir liktydigt med osynliggörande av och avsaknad av individualisering. Det 
kommer alltid att finnas elever med olika behov som behöver undervisning som är anpassad 
till deras förutsättningar och förmåga.

Enligt Westling Allodi (2005) har begreppet inkludering utvecklats ur begreppet integrering. 
Författaren skriver ”Från att ha benämnt elever i behov av stöds deltagande i skolan med 
integrering har under senare tid begreppet inkludering blivit vedertaget” (s. 4). Enligt henne 
får begreppet inkludering betydelsen att skolan anpassas för att ta emot alla elever, medan i 
den integrerade skolan är det eleven som anpassas till skolan. Enligt Vernersson (2007) kan 
integrering se olika ut, exempelvis kan eleven bo i sitt hem och gå i sin vanliga skola med 
stöd av undervisning som ges enskilt eller i grupp. Vidare skriver författaren att segregering 
ofta handlar om ett avskiljande från undervisningsgrupp där elevens funktionshinder inte kan 
tillgodoses av olika anledningar. Så kallade särskilda undervisningsgrupper för elever med 
funktionshinder (särskoleklass) eller grava koncentrationssvårigheter, kan vara ett exempel på 
både integrering och segregering. De kan finnas som integrerade grupper i den vanliga skolan 
men kan också betecknas som segregerade grupper

Som kontrast till inkludering använder sig Westling och Allodi (2005) av begreppet 
differentiering och menar med detta att en differentierad skola prioriterar teoretiska kunskaper 
och ser kompetens som något som inte förändras nämnvärt. Detta kan för elevens skull leda 
till en kategorisering till en specifik grupp. Samtidigt påpekar författaren att eleven riskerar att 
bli ignorerad i en vanlig grupp samt att eleven även kan få svårt att få stöd och att bli 
accepterad som han är (ibid.). Attityd hos läraren kan ses som avgörande för om eleven i 
realiteten inkluderas eller exkluderas (Vernersson, 2007).

Teoretiskt perspektiv
Som utgångspunkt för vår studie har vi valt ett socialt konstruktionistiskt perspektiv. 
Interaktion med omgivningen är grundläggande för individers verklighetsskapande. Studiens 
teoretiska bas är synen på upplevelse av verkligheten i relation till omgivningen. Vårt 
beteende styrs till stor del av vår självbild. 

Symbolisk interaktionism
Vi har valt att studera några vuxnas upplevelser av specialpedagogiska insatser utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv.

George H Mead anses vara det dominerade namnet inom den interaktionistiska teorin som har 
sitt ursprung från början av 190- talet.  Mead, som anses ha sina rötter inom pragmatismen, 
var till yrket socialpsykolog och socialfilsof. Meads socialpsykologiska filosofi har mänsklig 
utveckling och handlande utifrån social interaktion som fokus. Han menar att det är i samspel 
med andra som den biologiska varelsen blir människa.
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I det mänskliga samspelet blir människan observerad och värderad. I skolan blir en elev 
kontinuerligt värderad och bedömd av lärare och även av kamrater. Detta benämner Mead 
(1976) som symbolisk interaktion. Det centrala inom den symboliska interaktionen är att 
uppfattningen om mig själv skapas genom de tolkningar jag gör av andras uppfattningar och 
värderingar av mig. Skaalvik & Skaalvik (1996) menar att avgörande betydelse för hur 
personen betraktar sig själv, är hur andra personer betraktar personen. Samtidigt konstaterar 
författarna att om en person som är viktig och betydelsefull för oss uttalar sig så berörs vi mer 
av det än om en person som upplevs som mindre viktig uttalar sig Vi försöker ofta få den bild 
som vi har av oss själva bekräftad. Vi människor försöker både nå en så hög framgång som 
möjligt, och dels försöker vi undvika misstag. I samspelet med andra människor skapas den 
bild som en person har om sig själv (ibid.).

Symbolisk interaktion innebär att genom samspel med andra människor, blir vi de människor 
vi blir. Våra möten med andra människor och deras bemötande ger oss det Mead (1976) kallar 
det, ett jag (engelskans ”self”). Mead anser att vi inte kan utveckla en identitet i ett samhälle 
utan andra människor. 

En person är en personlighet för att han tillhör ett samhälle, eftersom han tar över 
institutionerna i detta samhälle i sitt eget handlande. Han tar dess språk som ett medium 
genom vilket han får sin personlighet och sedan genom en process i vilken han tar de 
olika roller som alla de andra erbjuder då kommer han att få samma attityd som 
medlemmarna i samhället (Mead, 1976, s. 125).

Det är, enligt Mead (1976) genom interaktionen (socialt samspel) med omgivningen som vårt 
jag och vårt medvetande byggs upp. Genom interaktionen lär vi oss, omedvetet och medvetet, 
hur andra ser på oss, på samhället och på varandra. Vi bygger upp vårt jag och vår 
medvetenhet när vi internaliserar det vi lärt oss av andra. Mead (1976) beskriver ”Jaget” på 
följande sätt: ”organiserandet av jaget är helt enkelt den individuella organismens 
organiserande av uppsättningen attityder gentemot sin sociala omgivning – och gentemot sig 
själv från den omgivningens synpunkt” (s. 81). Detta innebär att jaget blir det vi har tagit in 
om hur andra ser på oss, varandra, samhället och världen och just detta att vi kan sätta oss in i 
en annan människas situation, gör att vi kan sätta oss in i hur hon ser på oss. Att kunna se oss 
själva med andras ögon kallar Mead (1976) ”ett objekt för oss själva” (s.110-111). 

Von Wright (2000) skriver att för att mening ska uppstå behöver jag inta en attityd som jag 
förmodar att den andre har och det innebär att jag sätter mig in i den andres situation. För att 
vi ska bli medvetna om mening måste vi ställas inför situationer där våra vanemässiga 
handlingar blir avbrutna, där vi ställs inför problem som gör att vi uppfattar flera möjliga 
meningar. Om vi ser på undervisningssituationen som en intersubjektiv meningsskapande 
process så ställer den krav på att läraren uppfattar sig som delaktig i den meningsskapande 
processen och blir varse om att den handlar om en ömsesidig kommunikation.

Vidare menar Mead (1976) att vi även är beroende av våra möten med andra för att utveckla 
ett själv. Även medvetande skapas genom att vi får förmågan att se oss själva ur andras 
perspektiv. Genom att vi kan göra detta, skapas ett reflekterande självmedvetande. ”Vi uppnår 
självmedvetenhet endast när vi tar, eller finner oss stimulerande att ta, andras attityd. ”Då får 
vi tillfälle att reagera inom oss själva på den andras attityd” (Mead, 1976 s. 145). Att ha ett 
självmedvetande, där individen kan se sig själv som andra gör kallar Mead för ”den 
generaliserade andre” och det är i interaktionen med andra som individen blir medveten om 
andras attityder. Vi lär oss bedöma oss själva i förhållandet till vår grupps attityder och 
normer och i och med det utvecklar vi en moral. Den generaliserande andre innebär att 
individen handlar utifrån hur andra ser på honom/henne. I interaktionen måste det finnas 
kommunikation, hur ska annars finnas ett jag eller någon medvetenhet? Vidare menar 
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författaren att möjligheten att få uppleva delaktighet i ett socialt sammanhang är förmågan att 
kunna kommunicera.

Människor använder sig av gester för att påverka andra, alltså är gester sociala handlingar som 
leder till attitydförändring hos någon annan. Det finns olika slags gester dels den icke 
signifikanta gesten och dels den signifikanta. Den icke signifikanta är när gesten inte är 
planerad för att påverka andra, trots att den gör det. Den signifikanta gesten påverkar andra 
(ibid.). Konversation med gester leder till att individer ömsesidigt kan anpassas till varandra, 
ett ögonkast eller ett speciellt kroppsspråk är utmärkt att använda för att kommunicera. Vidare 
menar Mead (1976) att det finns mening utan medvetande i och med att mening uppstår 
genom att en individ försöker förstå en annans perspektiv. En individ kan förstå en sak ur två 
olika perspektiv nämligen sitt eget och andras. Det måste finnas en gemensam begrepps- och 
erfarenhetsvärld, som skapas tillsammans genom kommunikation inom den sociala gruppen, 
för att vi ska kunna förstå denna mening. Som vi förstår det kan ett exempel på mening som 
skapas i interaktion med andra vara hur vi förhandlar fram våra och andras bilder av oss själva 
och varandra, vilka vi är och vilka andra är. Ett annat exempel kan vara hur en elev med 
svårigheter blir bemött av sin omgivning, exempelvis kan eleven bli kallad dumskalle. 

Stämplingsteori
Goffman (1972) liksom Foucault (1986) byggde vidare på att antalet avvikare i ett visst 
samhälle blir så stort som man vill ha det. Den förra hävdade att ”de sociala avvikarna” blir 
utnämnda som sådana utan att de önskar det. Genom det samhälleliga trycket accepterar de 
utnämnda avvikarna så småningom den tilldelade rollen - de blir stigmatiserade. Ursprunget 
för stigma (från grekiskans brännmärkning) markerade en social relation snarare än en 
egenskap. Därigenom reducerades den avvikande människans integritet, och ofta tillskrevs 
hon även andra fel och brister än dem hon ursprungligen ”utnämnts” för. Goffman (1972) 
påpekar också en uppmärksamhetsnivå då han skriver att vi i vårt umgänge med människor 
med något funktionshinder låter ”interaktionen gravitera kring handikappet” (ibid., s 27). 
Foucault hävdade att varje samhälle och varje historisk epok har definierat sina speciella 
avvikare. Dessa har varit av olika schatteringar men det verkar som om ”de normala” har ett 
behov av att utse, och jämföra sig med, från normerna avvikande personer. Normerna 
statueras alltid av den ”normala majoriteten” och avvikarna får finna sig i att bli utdefinierade 
på olika sätt. Brodin & Lindstrand (2004) menar att det ur ett historiskt perspektiv går att 
urskilja olika försök att åtgärda och stödja de elever som riskerade att falla ur ramarna för det 
som var godtagbart. Det godtagbara utgick från det som ansågs vara det normala. Författarna 
menar att gränsen för det normala definieras av dem som gör anspråk på att vara normala och 
att det som anses vara normalt vid en viss tid och/eller situation inte behöver betraktas som 
normalt i en annan (ibid.).

Enligt Goffman (1972) finns det olika typer av stigman. Det kan vara exempelvis ett fysiskt 
handikapp, (kroppsliga missbildningar) eller olika typer av sociala handikapp som fläckar på 
den personliga identiteten. Det kan också vara gruppstigman (ras, religion) I många fall 
försöker bäraren att dölja stigmat. Den sociala miljön avgör vilka människor som passar in 
och vilka som inte uppfattas som normala och därigenom kan bli stigmatiserade. Den karaktär 
vi tillskriver en person via våra egna intryck kan benämnas hans eller hennes virtuella sociala 
identitet. Sedan har han eller hon också en faktisk social identitet. 

Termen stigma används som en benämning på en egenskap som är misskrediterande. Det 
handlar om relationer. En egenskap kan vara ett stigma i en grupp människor, men i en annan 
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grupp visar det bara på att personen verkligen passar in i gruppen genom till exempel klädsel, 
uppförande eller språk (ibid.).

Grekerna, som tydligen höll mycket styvt på visuella hjälpmedel, skapade termen stigma för 
att beteckna kroppsliga tecken avsedda att påvisa någonting ovanligt eller nedsättande i en 
persons moraliska status. Tecknen skars eller brändes in i kroppen och gav tydligt vid 
handen att bäraren var slav, brottsling eller förrädare, en utstött person, en rituellt 
pestsmittad, en som man måste undvika, speciellt på offentliga platser. (Goffman, 1972, 
s.11)

Goffman (1972) anser att den avvikande antingen försöker anpassa sig till omgivningen eller 
helt enkelt lär sig att acceptera att han är annorlunda och utstött. Om personen har burit med 
sig det i hela sitt liv är det däremot något naturligt för den personen. Många gånger glömmer 
omgivningen bort att en person har ett handikapp eller annat stigma och hon blir helt 
accepterad när de har lärt känna personen i fråga. 

Däremot kan det användas mot personen i till exempel en konfliktsituation. Eftersom 
människan vill kategorisera är det svårt att undvika stigmatisering. Den virtuella sociala 
identiteten och den faktiska sociala identiteten skiljer sig åt. Goffman (1972) säger att 
människor som först som vuxna blivit stigmatiserade, till exempel genom ett fysiskt 
handikapp känner sig mer annorlunda eftersom de tidigare har varit ”normala”.

Social konstruktionism
Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) har socialkonstruktionismen sina rötter i fenomenologin, 
men har även relaterats till postmodernismen. Socialkonstruktionismen är ett mycket brett och 
mångfacetterat perspektiv. 

Berger & Luckman (1979) benämner den sociala konstruktionismen som det vardagliga livets 
verklighet. För människan framträder vardagslivet som en subjektivt tolkad verklighet, som är 
meningsfull för individen. Vardagsvärlden har sitt ursprung i de vanliga 
samhällsmedlemmarnas tankar och handlingar Den tas också för given som verklighet under 
det subjektivt meningsfulla liv som de lever. 

Det finns många olika verkligheter enligt Berger & Luckman (1979). Det kan vara lekens, 
konstens, drömmens, musikens och så vidare. Den mest betydelsefulla verkligheten är för 
människan vardagslivets verklighet och kan därmed sägas vara den dominerande 
verkligheten. Människan är också mest uppmärksam i den vardagliga verkligheten. 
Uppmärksamheten i det vardagliga livet bestäms utifrån vad jag gör, har gjort och planerar att 
göra i den. Språket hjälper individen att objektifiera verkligheten i den ordning som den har 
betydelse för individen. Det som är mest intressant för individen är de objekt som tillhör 
hennes/hans dagliga sysselsättning. 

Vardagslivet ter sig som en intersubjektiv värld som jag delar med andra. Vardagslivets värld 
är lika verklig för mig som för andra och jag kan inte existera utan att ständigt interagera och 
kommunicera med andra. Commonsense-kunskap är den kunskap som jag delar med andra i 
vardagslivet. Det dagliga livets verklighet är självklar och kräver inte ytterligare verifikationer 
(ibid).

Vidare skriver Berger & Luckman (1979) att för en skolelev så kommer skolan och det eleven 
erfar där att påverka det eleven gör och kommer att göra, och det bidrar till elevens 
vardagsvärld i hög grad. Författarna menar att individen uppfattar den andres subjektivitet 
genom dennes uttryck. Här handlar det om en intersubjektivitet där den andre är påtagligt 
verklig och påverkande och därigenom starkt knuten till vardagsvärldens objektivitet i nuet. 
Den andra är mer verklig för individen än individen själv och den andre kommer att påverka 
personen i mycket hög grad när det gäller individens aktivitet i vardagslivet. Om någon i 
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omgivningen bryter den problemfria vardagsverkligheten kan problem uppstå som innebär att 
commonsense-kunskapen sätts på prov. 

Prototypen för social interaktion är face-to-face det vill säga ansikte mot ansikte. Det är då 
den viktigaste upplevelsen äger rum. Den andre är närvarande för mig i ett levande nu som vi 
båda delar. Följden blir ett fortlöpande utbyte av uttrycksrörelser oss emellan. Här kommer 
den andres subjektivitet verkligen nära en. Denna verklighet ingår i vardagens totala 
verklighet och är kompakt och betvingande (ibid.).

Vardagslivets verklighet omfattar typifieringsscheman enligt vilka andra uppfattas och 
behandlas vid face-to-face-sammanträffanden. I face-to-face-situationer är dessa scheman mer 
känsliga för påverkan från hans sida än vid avlägsnare former av interaktion. De är dessutom 
ömsesidiga, och fortlöpande förhandlingar sker. Typifieringarna i den sociala interaktionen 
blir alltmer anonyma ju längre bort från face-to-face-situationen som de befinner sig.

Berger & Luckman (1979) beskriver att språket uppstår ur och hänsyftar på vardagslivet och 
framför allt på den verklighet jag upplever vid fullt medvetande. Språket domineras av det 
pragmatiska motivet, det vill säga den kluster av betydelser som direkt hör samman med 
nuvarande eller framtida handlingar. Språket typifierar också erfarenheter så att jag kan 
sammanfatta dem i allmänna kategorier genom vilka de får mening både för mig själv och för 
mina medmänniskor.

Enligt författarna är giltigheten av kunskapen om vardagslivet ofta förgivettagen av mig själv 
och av andra, till dess att ett problem uppstår som inte kan lösas med hjälp av kunskapen om 
vardagslivet.  Det sociala kunskapsförrådet har som helhet sin egen relevansstruktur.

Vidare menar Berger & Luckman (1979) att den mänskliga organismen fortfarande utvecklas 
på det biologiska planet samtidigt som den står i ett visst förhållande till sin miljö. Den 
process varigenom barnet blir människa äger rum i ömsesidigt samspel med en miljö. 
Människans utveckling som organism är underkastad fortlöpande socialt bestämd påverkan.

.

Självbild 
Taube (1995) skriver att det finns en rad olika beteckningar för självbegreppet, bland annat 
självuppfattning, jaguppfattning, själ, jaget och självbild. Självbegreppet är ett hypotetiskt 
begrepp med många olika namn och begreppsförvirringen är stor. Ett annat begrepp som ofta 
används är självvärdering men författaren menar att betydelsen är ungefär densamma som i 
självuppfattning. I begreppet självvärdering har dock värderingsaspekten en tydligare 
framtoning (ibid.).

Vidare skriver Taube (1995) att självuppfattningen utgör en organiserad enhet där vi är 
tvungna att kategorisera och organisera alla intryck av oss själva i något slags system om de 
ska ha någon innebörd för oss. Våra skilda erfarenheter gör att varje självbild är absolut unik.

Von Wright (2000) skriver att relationer är viktiga och berättelserna blir avgörande för den 
egna identiteten. Vår handlingsförmåga består i förmågan att väva en livshistoria som känns 
meningsfull. I ett relationellt perspektiv blir mellanrummet inte ett rumsligt mellanrum utan 
den intersubjektiva väv som förbinder och skiljer människorna. Ett genuint möte mellan 
människor sker alltid intersubjektivt, i ömsesidigt samförstånd. Meningsskapande är alltid 
något som engagerar människor. Det innebär att meningen inte finns i själva uppgiften utan 
deltagarna skapar mening, och subjektiviteten är i vardande. Det reflexiva är knutet till en 
kontext och beroende av andra människor. 
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Stier (2003) beskriver självkänslan som en nödvändig källa till psykiskt välbefinnande och 
den bestäms tidigt av ”signifikanta andra”. Självuppfattningen inrymmer erfarenheter och 
upplevelser av den egna kompetensen och utgör en bas för självförtroendet. Utifrån den 
agerar vi i en situation. Självuppfattningen innefattar all kunskap som vi tror oss ha om oss 
själva. 

Taube (1995) skriver att ingenting kan vara mer förödande för ens självvärdering än att alltid 
befinna sig bland dem som har de lägsta resultaten. I en skola där eleverna ofta graderas och 
jämförs är några dömda att vara sämst. Om alla elever ska kunna lämna skolan med 
självaktningen i behåll så måste vi undvika offentliga jämförelser mellan elever. Skolan måste 
erbjuda ett mångsidigt innehåll och ett varierat arbetssätt för att alla ska få känna att de är bra 
på någonting. Vidare skriver författaren att frågan om det är självbilden som har inflytande 
över skolprestationer eller skolprestationer som påverkar självbilden inte är oväsentlig. Det 
mest rimliga är att självbild och prestationsförmåga påverkar varandra ömsesidigt. I ett 
modernt samhälle är att kunna läsa och skriva en viktig kunskap. Vuxna människor som har 
en dåligt utvecklad läs- och skrivförmåga har i de flesta fall en svår situation. Vidare menar 
författaren att när barn börjar i skolan vet de flesta av dem att nu ska de få lära sig läsa. 
Däremot har undersökningar visat att långt ifrån alla har klart för sig vad läsning egentligen 
innebär. För ett barn med läs- och skrivsvårigheter är det lätt att mista en del av 
självförtroendet. Barnet blir jämfört med de jämnåriga i intellektuellt avseende och upptäcker 
att han/hon är långsammare.

Vernersson (2007) skriver att inom den specialpedagogiska forskningen har framkommit att 
elevens självuppfattning är avgörande för kunskapsinhämtning. I en segregerad miljö kan 
brist på stimulans och kompetens medföra att elevens kunskapsinhämtning hämmas men den 
sociala utvecklingen kan genom god social samvaro ge ett bättre självförtroende

Skaalvik och Skaalvik (1996) menar att den bild jag har av mig själv består av uppfattningar, 
värderingar och förväntningar. Ett annat begrepp som författarna använder sig av är 
självuppfattning, vilket innebär att begreppet dels kan användas som en förklaringsmodell och 
dels som ett samlingsnamn (beteckning) på de olika aspekter som begreppet omfattar.  Ett 
exempel kan vara att en person kan ha olika självuppfattningar i olika situationer - det kan 
vara en uppfattning av mig själv som elev, en som en flickvän/pojkvän och en annan som 
basketspelare. Vidare menar Skaalvik och Skaalvik (1996) att det går att koppla samman 
dessa upplevda självuppfattningar med personliga prestationer, antingen de är utförda eller 
kommer att utföras. 

Tiller och Tiller (2003) skriver att mötet mellan skolkunskaperna och vardagens erfarenheter 
är avgörande för hur barn och unga uppfattar sig själva som personer. När de unga upplever 
att de inte kan motsvara de krav som är ställda i olika ämnen, utvecklar de snabbt en negativ 
bild av sig själva.

Tidigare forskning
Studier som belyser elevers och vuxnas upplevelse av specialpedagogiska insatser 
förekommer sparsamt. Vi har trots detta funnit en del tidigare forskning som belyser 
problematiken. 

I sin avhandling har Groth (2007) intervjuat sex elever som har fått specialundervisning i en 
liten grupp, samt deras tre speciallärare. Syftet med undersökningen var att beskriva och 
förstå hur både elev och pedagog uppfattade betydelsen av specialpedagogiska insatser med 
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tanke på elevens självbild, självvärde och lärande. Genom att eleverna gick i en liten grupp 
under vissa lektioner och ibland lämnade sin ordinarie klass, blev eleverna sedda som 
avvikare både av sig själv och av omgivningen. Groth fann att eleverna var övervägande 
positiva till de specialpedagogiska insatserna som de fick ta del av, men att deras självbild 
påverkades negativt, även om de upplevde att de specialpedagogiska insatserna var bra för 
deras lärande
Elevernas upplevelse var att de uppfattade sig som defekta, speciella och annorlunda i negativ 
bemärkelse samt att de kände ett utanförskap. Även om de specialpedagogiska insatserna 
upplevdes positivt kunde de inte riktig väga upp den negativa självbilden och utanförskapet 
som eleverna upplevde. Både hur verksamheten var organiserad och rådande kulturella 
värderingar som normalitet och avvikelse påverkade elevernas komplexa skolsituation. Till 
detta kan även läggas könsroller. Vidare kunde Groth (2007) se att när det gällde den 
akademiska förmågan och kapaciteten skattade sig flickorna mindre än vad pojkarna gjorde, 
vilket Groth menar kan bero på att i vår kultur förväntas flickorna klara sig bättre i skolan.

Jönsson och Tvingstedt (2002) har skrivit en delrapport som handlar om elevers berättelser 
om sin skoldag. Syftet var att fånga elevernas berättelser om sin syn på sig själv och på skolan 
sett i en relation till hur specialpedagogiska problem definierades och angrips i två olika 
skolkulturer, en storstadsskola och en landsortskola. Deras forskning visar att elevernas 
berättelse handlar mer om det sociala samspelet och relationerna till kamrater och lärarna, 
både under raster och lektioner, än om skolans undervisning och lektionens innehåll. Enligt 
författarna har eleverna olika syn på specialpedagogiken och dess olika funktioner. En del 
elever ser specialpedagogiken som en förmån som i viss mån kan kompensera deras 
svårigheter. Det är tryggt, lugnt och de får mycket individuell hjälp. Andra elever ger uttryck 
för stigmatisering och upplevelser av att vara annorlunda, och för några elever är 
specialpedagogiken ett andningshål. De tillåts vara som de är och slipper bli jämförda med 
andra elever i klassrummet. Känslan av annorlundaskap och stigmatisering föreföll att öka
med stigande ålder. De elever som kände så var i förpuberteten (ibid.).

Känslan av ambivalens framträdde även hos elever, i en studie gjord av Heimdahl Mattsson 
(2008). Heimdahl Mattsson har intervjuat tretton elever om deras erfarenheter av 
specialpedagogiska insatser från skoltiden, både i grundskolan och i gymnasiet. Det fanns en 
ambivalensens vad gällde eleverna vilja att få hjälp med sina svårigheter, som innebar att få 
den i en särskild undervisningsgrupp, mellan att vara ”normal” och inte vilja lämna klassen 
för att få undervisning någon annanstans. Fem av eleverna fick under sin skoltid någon form 
av diagnos. Resultatet av studien visar att oavsett om eleverna hade en diagnos eller inte så 
skedde de specialpedagogiska insatserna utanför klassrummet. Flera av eleverna var positiva 
till att få en diagnos eftersom det blev en bekräftelse för dem att de inte var dumma. Vidare 
visar resultatet att skolan har svårigheter med att anpassa sig till elevernas förutsättningar och 
nivå i klassrummet (ibid.).

Även Pérez Prieto (2006) uppvisar skolan som en social arena. I hans avhandling dominerar 
det sociala samspelet i berättelserna om skolan. Det handlar om mötet med klasskamraterna 
och vilken innebörd som lades i detta. Författaren ger exempel på upplevelser från skoltiden 
som visar på den oro som skapades hos eleven när gliringar gavs angående skolprestationen, 
sociala skolprestationen, ”nekat tillträde till, hålla på att halka bort eller knuffas bort” från 
gemenskapen och från den specifika kontext som betraktades som normal. Enligt Pérez Pietro 
handlar berättelserna om identitetskonstruktion i två bemärkelser, dels om det identitetsarbete 
som pågick under hela skoltiden och under uppväxten. Till exempel kan vi se ”Mikael” som 
konstruerar olika identiteter beroende på i vilken kontext han befinner sig. Den andra 
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identitetskonstruktionen handlar om ett identitetsarbete, det vill säga hur de skapar egna bilder 
av sig själva. Vidare menar författaren att elevernas bild av sig själv formas av den erfarenhet 
de får från skolan, Deras sätt att förhålla sig till varandra bär de med sig upp i vuxen ålder och 
detta påverkar deras livsval (ibid.).

Hamner och Stolt (2004) har studerat hur vuxna med dyslexi upplever sin skoltid. I studien 
beskriver de vuxna att det var i mötet med andra som de förstod att de hade svårigheter och att 
de upplevde sig särbehandlade genom att de fick stöd utanför klassrummet hos en 
speciallärare. Vidare framkom att de intervjuade personerna kände sig otrygga och osäkra 
med denna typ av stöd. Hos de intervjuade personerna fanns en känsla att det var för att 
underlätta för de andra i klassen som denna åtgärd vidtogs, inte för deras egen skull. De 
erfarenheter som framkommer i studien, enligt Hamner och Stolt (2004) berör främst 
stigmatisering, annorlundaskap och oförståelse från de vuxna. Några av de intervjuade fann 
strategier i sitt förhållande till svårigheterna genom att använda sig av en tuff attityd, några 
andra upplevde sig ensamma och utanför. Att få exkluderat stöd tillsammans med 
dyslexiproblematiken har inneburit att personernas självbild har påverkats negativt. Samtidigt 
menar Hamner och Stolt (2004) att i vuxen ålder har personerna hittat sina starka sidor och 
lyckats utveckla dem.

Holmberg (1983) har studerat specialpedagogik på högstadiet genom analyser av sin egen 
dagbok. Enligt författaren är de främsta skälen till att elever får specialpedagogiska insatser 
att eleverna inte uppfyller de krav som skolan ställer på dem. Att inte motsvara dessa krav 
innebär att eleverna skolkar från skolan och att specialundervisning sätts in för att komma till 
rätta med konsekvenserna av dessa problem. Skolan inrättade kliniker som skulle vara så 
hemlika som möjligt vilka medförde att eleverna kom tillbaka till skolan och att 
undervisningen utformades på så sätt att eleverna fick en möjlighet att hinna med, och att 
klara av sina uppgifter.

Westling Allodis (2002) avhandling är uppbyggd av fem olika vetenskapliga artiklar. 
Utgångspunkten i avhandlingen är elevernas egna skrivna berättelser, vilka belyser mötet 
mellan de elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd, och skolan. Författaren försöker 
bland annat få svar på frågor; om hur de elever som får särskilt stöd upplever sig själva och 
sin skola, hur de upplever klassrummet och vad som karaktäriserar bilden av skolan som 
elever i behov av särskilt stöd ger. Det resultat som framkom var att eleverna upplevde sig 
som centrala personer och pekade ut aktiviteter som var meningsfulla för dem. Det som var 
relevant för dem i skolan var sociala relationer, etiska diskussioner och lärande. I deras 
berättelse framkom problem såsom brist på stimulans, vuxenkontroll och inflytande. Vidare 
uppvisar undersökningen att för de elever som var i behov av stöd fanns ingen homogen bild,
utan i deras berättelse kan man läsa att när de jämför sig med den andra elevgruppen känner 
de oro över rättigheten till hjälp, trygghet och rättvisa. Författaren menar att det är viktigt 
både för samhället och för skolutvecklingen att vi tar det eleverna säger på allvar, och att det 
borde forskas mer om elevernas åsikter (ibid.)

Dalsman (2007) har genomfört en studie vars syfte var att ta reda på elevers erfarenheter. 
Detta har författaren gjort genom att intervjua två pojkar om deras livsberättelse när det gäller 
skolan. De två pojkarna har fått olika typer av specialpedagogiska insatser. Den ena pojken 
har gått i särskild undervisningsgrupp medan den andre pojken har erhållit 
specialundervisning hos specialläraren vid vissa tillfällen. I pojkarna livsberättelser ges 
positiva upplevelser av exkluderade verksamhet, eftersom deras erfarenhet var att de inte fick 
lugn och ro i en normalstor klass. Samtidigt nämner Dalsman (2007) att pojkarna vid vissa 
tillfällen kände att de var, eller var utanför gemenskapen 
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Syfte
Syftet med vår undersökning är att nå en förståelse för några vuxnas upplevelser av att ha 
varit elever i en specialpedagogisk verklighet, utifrån möjligheter och hinder.

Med hjälp av intervjuer och analys av dessa vill vi ta reda på hur de upplevde de 
specialpedagogiska insatserna. 

Vi har följande forskningsfrågor: 

 Hur upplevde respondenterna de specialpedagogiska insatserna?

 Vilka konsekvenser upplever respondenterna att de specialpedagogiska insatserna 
har medfört?

Metod
Under denna rubrik redogörs för hur studien har genomförts och tillämpats med fokus på de 
vuxnas upplevelse av specialpedagogiska insatser. 

Vi har tillämpat en kvalitativ undersökning eftersom vi vill nå en förståelse för några vuxnas 
upplevelser. För att analysera respondenternas upplevelser använder vi oss av hermeneutiken 
(förståelse eller tolkningslära). 

Nedan redovisar vi metod, val av metod, begreppsdefinition, genomförande, hur insamlat 
material har bearbetas och analyserats samt tillförlitlighet, reliabilitet, validitet samt etiska 
överväganden.

Allmänt om metod
Forskningsmetodik och forskningsprocess omfattar många delar, såsom val av teknik för 
information, hantering och bearbetning av insamlat material, rapportering och granskning. 
Stor betydelse har valet av forskningsämne, som kan vara något som är intressant, fånga 
publiken eller komma till nytta/användning.  Syftet och målsättningen ska klargöras. Vidare 
ska planering och utarbetning av tillvägagångssättet bestämmas. Att ta del av vad andra har 
kommit fram till, inhämtningen av relevant litteratur för gällande ämnesområde är även 
viktiga.  Efter litteraturgenomgången är klar och syftet med studien har formulerats bör 
metodvalet stå klart (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 1994).

Ur varje metod utvinns viss data som kan vara specifik för denna metod. Det är viktigt för 
forskaren att känna till de olika alternativen som finns och att veta vilken sorts data som ska 
uppbringas.  På senare tid har det enligt Patel & Davidsson (1994) skrivits mycket kring 
kvantitativ respektive kvalitativt inriktad forskning. Den kvalitativa forskningen (data) 
beskriver något som inte är mätbart, det vill säga kvalitativa egenskaper som är typiska hos de 
enheter som undersökningen omfattar, i motsats till den kvantitativa forskningen som hanterar 
statistiska bearbetningar och analyser. Den kvantitativa forsningen omfattar det som är 
mätbart, vilket innebär att det går att uttrycka i siffror och tal eller på något annat sätt i 
mängdtermer. Varken den kvalitativa eller kvantitativa forskningen behöver utesluta varandra, 
båda går att kombinera (ibid.).

En kvalitativt inriktad forskning handlar om tolkning och förståelse om hur människor 
upplever sin omvärld (Patel & Davidsson, 1994). Samma andemening finns hos Kvale (1997)
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som skriver att ”den kvalitativa forskningsintervjun har som mål att erhålla nyanserade 
beskrivningar av olika aspekter av den intervjuades livsvärld; den arbetar med ord, inte med 
siffror” (Kvale, 1997, s. 35).

Kvale (1997) menar att forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där 
den muntliga dialogen förvandlas till texter som sedan ska tolkas. Syftet med en intervju är att 
inta en annan människas perspektiv. Genom att använda en kvalitativ metod ges 
respondenterna möjlighet att utveckla egna tankegångar och redovisa erfarenheter av de 
frågeställningar som tidigare nämnts i syftet

Intervjuer skiljer sig från strukturerade, ostrukturerade enkäter och samtal. Vid den 
ostrukturerade intervjun används en intervjuguide med ett antal huvudfrågor med möjlighet 
att ställa följdfrågor för att få fram så mycket information som behövs för intervjuns syfte. De 
frågor som ställs ger respondenten ett optimalt utrymme.  Svårigheter med den ostrukturerade 
intervjun kan vara att den tar tid, svårigheter vid tolkning och att dra slutsatser. Den mest 
strukturerade formen för att söka kunskap är enkäten, där frågorna är bestämda i förväg och 
ofta med fasta svarsalternativ. Det kan även ibland finnas frågor med öppna svar. Den 
strukturerade metoden har både fördelar och nackdelar. En fördel kan vara att metoden ger 
större möjlighet att generalisera och en nackdel kan vara att bortfallet kan bli större (Patel & 
Davidsson, 1994). 

Bandinspelning är den vanligaste metoden för att registrera en intervju (Kvale, 1997). Vid 
användandet av bandspelare registreras tonfall, ord och pauser. Andra möjligheter är att 
använda videoinspelning, där man kan fånga visuella aspekter exempelvis mimik och gester, 
eller att använda sig av anteckningar, där intervjuaren får lita på sitt minne och endast skriva 
ned de perspektiv som anses som viktigast under själva intervjutiden. 

Val av metod
I vår studie har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod och en hermeneutisk 
tolkningsansats. För att få insyn i några vuxnas upplevelse av specialpedagogisk verksamhet 
är vår avsikt att genomföra kvalitativa forskningsintervjuer, vars syfte är att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av respondenternas värld, med intention att tolka dessa beskrivningar. Enligt 
Kvale (1997) är forskningsintervjuer att gestalta ett samtal som bygger på samspel mellan två 
parter, där kunskap utvecklas genom dialogen. 

Utifrån studiens fokus, några vuxnas upplevelser av att ha varit elever i en specialpedagogisk 
verklighet, utformade vi en intervjuguide där vi valde några frågeställningar, för att få så 
djupa svar som möjligt. Vår ambition var att skapa frågor som var lätta att förstå och 
lättformulerade. Enligt Patel & Davidsson (1994) erbjuder den kvalitativa intervjun 
möjligheter till att ställa följdfrågor, förtydliga frågor och att kontrollera att frågorna och 
svaren uppfattades korrekt.

Framtagandet av en Intervjuguide
Vi använde oss av Kvale (1997) och hans tankar om intervjuer när vi arbetade fram 
intervjuguiden. Författaren menar att det vid intervjun är bra, om än inte nödvändigt, att ha 
färdiga frågor med sig att ställa vid intervjutillfället. Vår intervjuguide består av öppna frågor 
samt följdfrågor, bilaga1.

Vi valde att formulera den första frågan (berätta om dig själv) på detta sätt för att därigenom 
skapa en god relation till respondenten genom att den är enkel att besvara och att den inte 
kräver många tankar. Den sista frågan (är det något ytterligare du vill tillägga eller 
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kommentera) ställdes dels för en avrundning och dels för att respondenten skulle ges tillfälle 
att avsluta intervjun på ett tillfredsställande sätt.

Vi har skrivit frågorna i en tänkt ordning, samtidigt anser Kvale (1997) att vid en kvalitativ 
intervju spelar frågornas ordning mindre roll. Vid intervjuerna har vi tagit frågorna i den 
ordning som har känns relevant för respektive intervju. Vi har vid samtliga intervjuer valt att 
börja och avsluta med första respektive sista frågan

Upplevelse 
Ett av de centrala begreppen i studien är upplevelse. Levander (2007) nämner att inom 
psykoanalysen har människans upplevelser avgörande betydelse för hennes handlingar.  
Alvesson och Sköldberg, (2008) skriver att enligt den hermeneutiska forskningstraditionen är 
upplevelsen grundläggande och därigenom något som varje forskning av verklighet eller 
mentala processer måste ha i sin utgångspunkt i. Upplevelsen är något aktivt, skapande, något 
som är försett med avsikt, intention, mening och dessutom global. Den är inte något passivt 
utanför subjektet. Upplevelsen är inte ett isolerat fenomen utan den täcker en subjektiv 
helhetssituation och har ett sammanhang med individens hela liv där den ingår som en 
organisk del (ibid.). Enligt Strömbergs (1995) finns det femton synonymer för begreppet 
uppleva: att vara med, reagera inför, bevittna, delta i, genomleva, pröva på, utsättas för, få 
känna på, skåda, se, röna, känna, tillbringa. 

Förståelse
Föremål för vår undersökning är den livsvärld som de intervjuade personerna upplever att de 
har. Fokus i kvalitativa intervjuer kan vara på personers beskrivningar av sina upplevelser 
eller så kan fokus ligga på den personen som intervjuas (Kvale, 1997). Vidare menar 
författaren att målet är att få en nyanserad beskrivning av specifika situationer i livsvärlden, 
där avsikten är att förstå meningen eller innebörden i det som sägs.

Utgångspunkt för tolkning
Vi har inspirerats av hermeneutiken vid tolkningen av de utskrivna intervjuerna. När vi 
analyserat intervjuerna har vi använt oss av våra erfarenheter från skolans värld samt vårt 
kunnande inom specialpedagogiken. Orsaken till att vi har inspirerats av hermeneutik är att vi 
tolkar andra människor livssituation utifrån vår egen förståelse. 

Hermeneutik
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att hermeneutik, är en vetenskapsfilosofi där man 
studerar, tolkar och försöker förstå grundbetingelserna för den mänskliga existensen. Den har 
för tolkning sina rötter i den protestantiska bibelanalysen och i humanistiska studier av antika 
klassiker. Hermeneutiken strävar efter förståelse för människors livsvärld, som Alvesson och 
Sköldberg (2008) beskriver, där begreppet ”livsvärld” skildras som den värld så som en 
person uppfattar den. En grundidé inom hermeneutiken har varit, för att förstå helheten måste 
man förstå delarna och för att förstå delarna måste man förstå helheten. Detta blir en cirkel 
eller spiral där en ständig växelverkan sker mellan helhet och delarna, vilket kan betyda en 
ökad förståelse. 

Spiralen eller cirkeln kategoriseras i två delar, dels den objektiverande och dels den aletiska 
hermeneutiken. Objektiverande hermeneutik beskriver sin tankegång genom forskning utifrån 
delar som sedan blir helhet. I denna helhet skapas nya delar och på så sätt skapas en ny helhet. 
Det blir en cirkelprocess, där man växlar mellan delar och helhet för att skapa sig en vid 
uppfattning och förståelse för bådadera. Aletisk hermeneutik utgör också en cirkel, men här 
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pendlar man mellan förståelse och förförståelse. För att få bästa forskningsresultat bör man 
använda sig av bägge två. Dessa två bildar en spiral som för forskningen framåt (Alvesson 
och Sköldberg, 2008)

Vidare kan vi se ett liknande tolkningssätt hos Egidius (1995). Han menar att tolkningen av 
andra människors livssituation görs mot bakgrund av vår förståelse av vår egen situation. 
Inlevelsen i andra personers livssituation gör att vi kan berika vår egen självförståelse. Till sin 
karaktär är denna förståelse för den andres livsvärld subjektiv. En hermeneutisk tolkning ger 
oss en förklaring genom att den sätter in ett fenomen i dess mänskliga, historiska, sociala, 
ekonomiska eller konstnärliga sammanhang (ibid.). 

Våra tolkningar av andra människors livssituation måste alltid ses mot bakgrunden av vår 
förståelse av vår egen situation. Inlevelsen i andras värld gör emellertid att vi kan berika vår 
tolkning av oss själva, dock utan att vi någonsin kommer att få en slutgiltig sann förståelse 
(ibid.)

Hermeneutiken studerar tolkning av texter och syftet är att tjäna gemensam och gällande 
förståelse av en texts mening (Kvale, 1997)

Patel & Davidsson (2003) beskriver hermeneutiken på följande sätt:

Hermeneutiken menar att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation genom 
att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talande och skrivna språket samt 
i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar (Patel & Davidsson, 2003, s. 29).

Utifrån sin egen förförståelse kommer den hermeneutiske forskaren nära forskningsobjektet. 
Själva förförståelsen, tankar, intryck, känslor och den kunskap som forskaren besitter kan ses 
som en tillgång och inte som ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (ibid.).

Vår undersökning är inspirerad av hermeneutiken. I vår studie arbetar vi genom intervju, 
beskrivning av intervju samt tolkning och förståelse av respondenternas upplevelser. 

Eftersom syftet med vår studie är att lyfta fram några vuxnas upplevelser av
specialpedagogiska insatser är det av stor vikt att hänsyn tas till respondenternas 
beskrivningar, anser vi. Det som formar individens handlingar och identitet är 
respondenternas beskrivningar och tolkningar. Vi kan likna den hermeneutiska 
forskningsprocessen som när vi lägger ett pussel. Vi tolkar de vuxnas berättelser och sätter 
dem i relation till en redan tolkad värld i syfte att förstå. För att tolka utifrån en hermeneutisk 
tolkningsansats krävs en teoretisk referensram. I vår studie utgörs referensramen av social
konstruktionism och symbolisk interaktionism.

Urval och genomförande
Den kvalitativa undersökningen genomfördes med nio vuxna personer i skiftande ålder och 
bakgrund.

I planeringsstadiet kontaktade vi specialpedagoger för att få namn på individer som hade 
erhållit specialpedagogiska insatser i skolan. Vi har även fått kontakt med några av 
respondenterna genom personliga kontakter Efter dessa kontakter hade vi ett visst antal namn 
som lades i en hatt. Ur denna hatt drog vi tio namn som kom att bli våra respondenter i 
undersökningen

Efter att alla respondenter hade blivit kontaktade och fått information om undersökningens 
syfte och konfidentialitet så gav respondenterna sitt medgivande till att delta i 
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undersökningen. Intervjuerna kom att ske under en period som omfattade tre veckor under 
mars månad 2009. Varje respondent fick välja var intervjun skulle äga rum, och vid vilken 
tidpunkt. En av respondenterna valde att inte vara med på grund av arbete på annan ort och att 
denne prioriterade sin tid när han var hemma. 

Vid vårt respektive möte med den intervjuade presenterade vi oss, talade om att vi var två 
personer som läste specialpedagogik och att vi tillsammans skulle skriva en uppsats om några 
vuxnas upplevelser av specialpedagogiska insatser och att vi hade ett antal frågor som vi ville 
ställa. Vi betonade att identiteten hos respondenterna inte skulle avslöjas samt att intervjuerna 
pågick i ca 30-60 minuter.  Vi talade om att vi önskade använda bandspelare eller diktafon i 
syfte att kunna koncentrera oss på de svar som gavs och att korrekt kunna återge vad 
respondenten sagt. En fördel med en bandinspelning var att vi kunde lyssna flera gånger på 
ordvalet och på tonfallet. Vi informerade även att bandinspelningarna endast skulle avlyssnas 
av dem som skrev uppsatsen och att de som läste uppsatsen utifrån resultaten inte skulle 
kunna upptäcka respondentens identitet. Ingen av respondenterna hade något att invända mot 
att vi använde oss av bandinspelning.

Ingen av respondenterna uttryckte en önskan att få se de frågor som skulle ställas i förväg. 
Vid en eventuell sådan fråga hade vi beslutat att respondenten skulle få se frågorna i förväg 
och i så fall skulle alla respondenter få tillgång till dem.

Bearbetning
Sammanlagt har nio intervjuer genomförts. Varje intervju är inspelad med hjälp av en 
diktafon eller bandspelare och varje intervju är bevarad som ljudfil i sin ursprungliga form. 
Därefter har vi transkriberad den till skriven text. Kvale (1997) menar att utskrifterna är en 
konstruktion av de grundläggande data som själva intervjun utgör. Med andra ord har vi 
utifrån en muntlig (språklig) kommunikationsform konstruerat en skriftlig form.  Vid 
transkriberingen har vi valt att återge det som respondenten har sagt under själva intervjun. Vi 
har även valt att ange pauser, betoningar i intonationen och emotionella uttryck samt att inte 
omvandla språket till ett skriftspråk. Vi läste igenom intervjuerna många gånger för att hitta 
samband och för att få ett helhetsintryck. Ibland kunde vi se klara samband, medan andra kom 
eftersom.

Etiska övervägande
Widerberg (2002) menar att etiken genomsyrar hela den kvalitativa forskningen på ett mer 
genomgripande sätt än vid kvantitativ forskning. Etiken löper som en röd tråd genom hela 
processen, från val av ämne fram till resultatredovisningen.

I studien har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som finns inom humanistisk –
samhällsvetenskaplig forskning. Informationskravet innebär att informanten skall vara 
informerad om syftet med studien och vilken funktion informanten har. Vidare skall 
informanterna informeras om att deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta 
sitt deltagande. 
Den insamlade informationen kommer endast att användas i studien enligt nyttjandekravet. 
Enligt konfidentialitetskravet skall informanternas identitet skyddas så att obehöriga inte kan 
få veta vilka personerna är. I analysen är informanterna avidentifierade och inga uppgifter kan 
härledas till enskild person. Eftersom studien görs i mer än en kommun minskas risken att 
informationen kan härledas till informanterna. Ursprungsmaterialet förvaras så att ingen 
obehörig ska kunna ta del av det. I samtyckeskravet ingår att informanten frivilligt har 
medverkat i studien. 
De fyra forskningsetiska huvudprinciperna är:



23

• konfidentialitetskravet
• samtyckeskravet
• informationskravet
• nyttjandekravet

Vid intervjutillfället ges muntlig information om studiens syfte, informantens uppgifter och 
rättigheter enligt informationskravet. En intervju kan alltid frambringa känslor, såväl positiva 
som negativa hos den som intervjuas, men intervju är ändå den metod som bäst kan beskriva 
det problem vi vill belysa. När människor deltar i en forskning måste det tjäna vetenskapliga 
och mänskliga intressen (Kvale, 1997).

De etiska övervägandena har varit viktiga i vår studie. Genom att vi ställde förhållandevis 
öppna frågar i de genomförda intervjuerna kan det finnas en risk att det yppades saker som 
inte var tänkta att vara med i den offentliga redovisningen. En förutsättning för att kunna
genomföra studien var en överenskommelse mellan respondenterna och oss hur materialet 
skulle bearbetas och användas, att anonymitet för respondenterna skall finnas.

Studien behandlas konfidentiellt vilket innebär att det inte är någon annan som kan känna till 
hur enskilda respondenter har svarat. Insamlad data sparats på en säker plats så att ingen 
utomstående kan komma åt materialet. Vi har valt att genomgående använda oss av fiktiva 
namn, där respektive fiktivt namn visar om det är en manlig respektive kvinnlig respondent. 

För att uppfylla kravet på samtycke har respondenterna fått information om uppsatsens 
övergripande syfte och upplägg. Vi har varit noga med att poängtera att det är frivilligt att 
delta i undersökningen. I inledningen av forskningsprocessen är kravet på respondenternas 
samtycke nödvändigt, vilket innebär att deltagarna i en undersökning själva har rätten att 
bestämma om sitt deltagande. Detta skedde i och med att vi fråga deltagarna om de ville vara 
med i undersökningen. Vi betonade även att deltagarna hade rätt att när som helst avbryta sitt 
deltagande. Ingen av deltagarna valde att avbryta. 

Resultat
Under denna rubrik kommer vi att göra en presentation av respondenterna. Intervjuerna 
kommer att redovisas i beskrivande text med valda citat. Citaten är valda utifrån 
respondenternas intressanta tankar och är till för att belysa resultatet. Vidare kommer vi att 
dela upp resultatet utifrån de frågeställningar som finns under syftet och avsluta med en 
sammanfattning av resultatet.

Presentation av respondenterna
För att få en förståelse av vår studie, av några vuxnas upplevelser av specialpedagogiska 
insatser, valde vi att intervjua nio personer som under sin skoltid var i behov av särskilda 
insatser. Intervjuerna med personerna skulle kunna ge oss en förståelse för hur de upplevde de 
specialpedagogiska insatserna då, och vilka möjligheter och hinder de upplever. De nio 
respondenterna är i olika åldrar. Orsaken till åldersspridning var slumpmässig, men det 
centrala i vår studie var att få en förståelse för några vuxnas upplevelser av den 
specialpedagogik de har fått under skoltiden. 

För att bevara anonymiteten har vi valt att ge respondenterna fiktiva namn, där givna namn 
visar om det är en man eller en kvinna.
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Idun är i 20-årsåldern och är föräldraledig. Idun har nyligen tagit studentexamen och har för 
närvarande inga planer på att fortsätta sina studier. Hon fick från och med år 1 
specialundervisning för att hon hade svårt att läsa och skriva, speciellt med stavning. Under 
högstadietiden fick hon stöd i engelska, svenska, matematik och biologi. All 
specialundervisning bedrevs utanför klassrummet. Under gymnasietiden fanns ingen 
specialundervisning.

Sigrid är i 20 årsåldern och går på gymnasiet inom ett praktiskt program. När hon började i år 
1 upptäcktes att hon hade svårt att läsa och skriva. Hon hann inte med i den ordinarie 
undervisningen. Under hela sin skoltid har hon haft specialundervisning i en liten grupp. På 
högstadiet fick hon välja mellan att vara inne i klassrummet eller att jobba i liten grupp. Hon 
valde den lilla gruppen.

Leif är 20 år och läser ett praktiskt program på gymnasiet. Mellan år 1-6 fick han ingen 
specialundervisning fast han själv uppger att han hade specifika skrivsvårigheter. Under 
högstadietiden fick han specialundervisning i svenska och engelska. 

Bo är i 30-årsåldern. Efter att ha genomgått grundskolan, gick Bo vidare till ett praktiskt 
program på gymnasiet. Efter avslutade gymnasiestudier har Bo arbetat inom åkeribranschen. 
Till hösten planerar han att vidareutbilda sig. Han har haft specialundervisning från år 4 och 
det fortsatte under hela skoltiden, även under gymnasiet. Han hade svårigheter i ämnena 
svenska, engelska och matematik.

Gerd är i 30-årsåldern. Hon har arbetat som vikarie inom kommunen under några års tid. Nu 
går hon skola inom vuxenutbildningen och har planer på att söka sig till en 
universitetsutbildning. Hon har fått specialundervisning från år 1-6 i liten grupp utanför 
klassrummet. Hennes svårigheter var stavningen och att lära sig klockan. Under
högstadietiden hade hon ingen specialundervisning. 

Alf är i 40-årsåldern. Han har arbetat på många olika arbetsplatser. Han har studerat på 
högskolenivå. Just nu har han en chefstjänst inom kommunen. Han fick specialundervisning 
under år 1-3 eftersom hans svårigheter var läsning och skrivning. Under resten av skoltiden 
fick han inte ta del av specialundervisning.

Embla är i 45-årsåldern. Efter avslutad grundskola har hon vidareutbildad sig inom ekonomi.  
Hon har även genomfört universitetsstudier. I dagsläget arbetar Embla inom serviceområdet. 
Hon fick specialundervisning från årskurs 3 och 4. Specialundervisningen skedde utanför 
klassrummet.  Hon fick även stöd i årskurs 7. Hon har läs och skrivsvårigheter. 

Frida är i 45-årsåldern. Hon har utbildat sig på universitetsnivå och arbetar med barn i 
kommunens regi. Hon fick specialundervisning i årskurs 3-6. Undervisningen bedrevs i liten 
grupp. Hon har läs och skrivsvårigheter. Under högstadie- och gymnasietiden fick hon ingen 
specialundervisning.

Otto är i 45 år- åldern. Han har arbetat inom olika branscher och bedriver sedan två år ett eget 
företag. Han har fått stöd från årskurs 1 och under hela grundskoletiden. Han har fått stöd i 
ämnena svenska, matematik och engelska.

Sammanlagt har vi haft kontakt med tio personer varav en valde att inte bli intervjuad. En 
diskussion om detta förs i metoddiskussionsdelen.

Nedan kommer resultatet att redovisas utifrån frågeställningar ställda under syftet.
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Upplevelser av specialpedagogiska insatser
Idun berättar att i början när hon fick specialundervisning blev hon retad för det. ”Varför går 
du på sånt där, är du dum i huvet?” Hon berättar att det blev bättre på högstadiet för då ville 
alla gå på specialundervisning för att slippa den ordinarie läraren. Idun upplevde också att hon 
fick lugn och ro och hjälp med det som var svårt, samtidigt kände hon att det var jobbigt att gå 
till specialläraren eftersom rummet låg i andra delen av skolan för att man inte skulle störa. 
När Idun ser tillbaka på specialundervisningen tänker hon på att hon fick hjälp. ”Jag hade 
nånting som var trasigt som behövde lagas.” 

Vår tolkning av det Idun säger är att svårigheten finns hos henne själv. Enligt det 
kompensatoriska perspektivet kan skolsvårigheter ses som en brist hos eleven (Nilholm 
2003). Samtidigt som Idun vet att hon har en brist som behöver åtgärdas tycker hon att det är 
skönt att vara hos specialläraren i lugn och ro. En relation skapas mellan Idun och läraren och 
hon känner sig delaktig i den intersubjektiva kontexten. Von Wright (2000) skriver att 
relationer är viktiga, samt att individen är delaktig i en kontext. Idun nämner inga 
kamratrelationer, men samtidigt blev hon retad på rasterna.

Sigrid säger att hon har haft en bra skoltid. Hon upplevde att när hon var hos specialläraren 
fanns hennes vänner där. ”Jag blev aldrig retad eftersom vi var flera från klassen som fick gå 
ut.” Speciallärarna var ett stort stöd för oss i gruppen. Vi sparade pengar och gjorde en resa 
tillsammans med lärarna. Det kändes bra att gå ut från klassrummet eftersom vi var flera 
stycken som gick till specialläraren. Under högstadietiden gavs Sigrid möjligheten att stanna 
kvar i klassrummet men valde själv att gå ut i en liten grupp där det var lugnare. ”fick lugnare 
och jobba mer med uppgifterna, man fick lära sig mer.” 

Bilden av Sigrid är att hon lyfter fram den sociala dimensionen av att få undervisning i en 
liten grupp. Det var i den lilla gruppen som relationerna fanns. Sigrid nämner inget om 
relationerna till de övriga klasskamraterna. Vi tolkar det som att specialläraren blir en viktig 
person för Sigrid. Enligt Wright (2000) är meningsskapande alltid något som engagerar 
människor. Det innebär att det är mötet mellan läraren, Sigrid och den lilla gruppen som 
skapar mening. Det sociala samspelet med omgivningen bygger upp vårt jag och vårt 
medvetande (Mead, 1975).  

Leif säger att ”jag har alltid haft det svårt jag skriver ju inte så fint, en del ser knappt vad jag 
skriver och då har jag alltid fått höra att jag skriver inte så fint men jag har aldrig fått nån 
hjälp”. Han berättar att han skulle få hjälp med sina skrivsvårigheter på lågstadiet men 
specialläraren kom bara en gång och sedan aldrig mer. Den hjälp som han sedan fick skedde 
under högstadiet när lärarna upptäckte att han inte skulle få betyg. Han fick aldrig hjälp med 
sina specifika svårigheter. Han tyckte att det var bra att vara i en liten grupp, eftersom han 
fick hjälp mycket snabbare, och förstod han inte förklarade läraren direkt på tavlan. Leif 
uppfattar sig som en elev som glider med ”jag har ingen motivation att sitta och lära mig nåt 
som jag kommer att få poäng för och som jag inte kommer att ha nytta av när jag ska söka 
jobb sen.” Leif upplevde inte att han blev retad eftersom det var flera från klassen som gick 
till specialläraren. 

Vår tolkning av Leifs bild är att han var en elev som hade svårt att passa in i den rådande 
organisationen i skolan. Han såg ingen mening med uppgifterna. Tiller och Tiller (2003) 
skriver att mötet mellan skolkunskaperna och vardagens erfarenheter är avgörande för hur 
barn och unga uppfattar sig själva som personer. 

Bo berättar kortfattat om sina upplevelser från skoltiden. Han använder sig av långa pauser 
och tystnar när han berättar. Han har svåra upplevelser från högstadiet eftersom han blev 
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utsatt för mobbning på grund av att han gick till specialläraren. Bo berättade för lärarna att 
han blev utsatt för mobbning, men det hände aldrig någonting. Känslan av att bli jämförd med 
andra var negativ. När han ser tillbaka på den här tiden har han svårt att beskriva sina 
upplevelser. Idag har han ingen relation till någon som gick i klassen. ”man har tappat….med 
de har man gjort…det är bara med en som jag har lite kontakt .”Bo berättar att han såg 
matematiken i bilder och har svårt att ta emot muntliga instruktioner. Vidare upplever Bo att 
om specialundervisningen hade skett i klassrummet hade han blivit ännu mer retad. Han 
upplever att han inte fick adekvat hjälp med sina svårigheter. På gymnasiet fick han 
specialprogram i engelska och i matematik, där han fick lära sig strategier. Han själv fann sina 
egna strategier för att lära sig för honom viktiga saker exempelvis körkortsutbildning.

Vår bild av Bo är att hans upplevelser av specialundervisningen är en känsla av utanförskap. 
Han kom inte in i den gemenskap som klassen utgjorde. Han saknar relationer till 
klasskamraterna i dag. En möjlig tolkning är att Bo är exkluderad och att detta kan ha på 
verkat hans självbild. Berger & Luckman (1979) menar att människan fortfarande utvecklas 
samtidigt som han står i ett visst förhållande till sin miljö. I det ömsesidiga samspelet med 
miljön utvecklas barnet till människa. Vi tolkar det också som att Bo var marginaliserad. 
Foucault (1973) hävdade att varje samhälle och varje historisk epok har definierat sina 
speciella avvikare.

Gerd tyckte att hon hade en bra lärare i årskurs 1 och 2. Från årskurs 6 skolkade hon bort en 
stor del av sin skoltid. Gerds upplevelser av specialundervisning är negativa eftersom hon 
hellre ville vara i klassrummet. ”Man blev lite undanskuffad speciellt som tjej att gå i väg 
ensam med killar.” En stark upplevelse som Gerd kommer ihåg är när det var en vikarie för 
specialläraren som hade ett annat arbetssätt som upplevdes som roligt. ”Man fick göra annat 
än att sitta och läsa de här bladen med bokstäver och sånt.” Gerd upplever att den ordinarie 
specialläraren ger henne obehagliga känslor. Som vuxen kan hon se att hon lär sig med bilder. 
”I grundskolan sa de att det ska vara så och så och så, och något annat duger inte.” Gerd 
upplever att det skulle vara som vad läraren tyckte och att hon som elev inte hade något att 
säga till om samt att hon inte fick utlopp för sin kreativitet. ”Det var stavningen och hur jag 
formulerade mig. Det skulle vara precis som den läraren tyckte. Jag hade mycket negativa 
känslor, det var det där tragglandet”. Gerd tyckte att det var utpekande att gå till 
specialläraren. 

Som vi tolkar Gerd upplevde hon att hon blev stigmatiserad genom att hon fick gå till 
specialläraren som enda flicka tillsammans med pojkar. Goffman (1972) menar att den sociala 
miljön avgör vilka människor som passar in, och vilka som inte uppfattas som normala och 
därigenom kan bli stigmatiserade.  Hon berättar också att formalia var viktigare än innehållet 
Hon hade velat ha mer inflytande i sitt eget lärande och utlopp för sin kreativitet. Hon 
upptäckte att det fanns en annan pedagogik i mötet med en vikarie. Vidare kändes skolan 
meningslös och tråkig för Gerd, hon skolkade en stor del av skoltiden från årskurs 6. 
Holmberg (1983) skriver att de främsta skälen till att elever får specialpedagogiska insatser att 
eleverna inte uppfyller de krav som skolan ställer på dem. Att inte motsvara dessa krav 
innebär att eleverna skolkar från skolan och att specialundervisning sätts in för att komma till 
rätta med konsekvenserna av dessa problem.

Alf har mycket att berätta om. ”Det var väldigt spännande att börja skolan, allt var 
spännande.” I årskurs 1 upplevde Alf att han hade svårt att läsa och skriva och det gjorde att 
Alf berättade för läraren om sina problem. Läraren svarade att han skulle få hjälp och att han 
skulle få gå hos en speciallärare. Alf upplever att lågstadietiden var en tid då han försökte 
komma i kapp kamraterna. ”Mellanstadietiden var att försöka överleva och stå upp och läsa.” 
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Alf har tydliga minnen från sin skoltid. Han beskriver att på den här tiden började han lära sig 
ordbilder. ”Jag kämpade så in i Norden för att få det att funka på ett eller annat sätt.” Alf 
berättar att när han skulle gå till specialläraren blev han så retad av en kamrat, att han kastade 
en skolbänk. Vidare upplevde Alf att läraren medvetet lät honom läsa högt inför klassen och 
hon tyckte om när de andra eleverna skrattade. Alf berättar också att han hade en oerhört hög 
puls vid högläsning. ”När jag skulle börja i fyran ville läraren sätta mig i särskolan” men 
föräldrarna såg till att det inte blev något av detta.

Bilden av Alf är att han upplevde att det var spännande att börja skolan, samtidigt upptäckte 
han att han hade svårt för att läsa och skriva och påtalade detta för läraren. Han jämförde sig 
med kamraterna och hela hans lågstadietid handlande om att komma ifatt de andra. Detta 
benämner Mead (1976) som symbolisk interaktion. Det centrala inom den symboliska 
interaktionen är att uppfattningen om mig själv skapas genom de tolkningar jag gör av andras 
uppfattningar och värderingar av mig. I skolan blir en elev kontinuerligt värderad och bedömd 
av lärare och även av kamrater. Alf beskriver våndan av att läsa högt inför klassen och om 
lärarens oförståelse. Han upplevde att läraren tyckte om när kamraterna skrattade åt honom. 
Vår bild av Alf är att han är en kämpe. Han ger uttryck för frustration och kamp. Alfs 
upplevelser stämmer väl överens med det Taube (1995) skriver om hur obehaglig känslan av 
att inte hålla måttet blir i samband med exempelvis högläsning.

Embla beskriver att hon gick i en B-skola och under de första två åren upplevde hon att hon 
inte hade svårigheter. Svårigheterna blev uppenbara när hon började i 3-4: an. Hon upplevde 
att det var mycket genant att behöva gå till specialläraren för att få hjälp. Under resten av 
mellanstadietiden fick hon inget stöd. ”Jo egentligen kanske jag hade behövt få mer hjälp…än 
vad jag fick.” Under årskurs 7 fick hon stödundervisning ”men då tyckte jag inte så mycket 
om det, då var det egentligen att jag slapp vara på den lektionen, då vände man åt det hållet i 
stället”. Hon beskriver att det hände så mycket i kroppen och därför ville hon inte gå från 
klassrummet. Samtidigt upplevde hon att det var lugnt och tryggt hos specialläraren, och där 
fanns andra med likadana problem. När Embla ser tillbaka på sin skoltid upplever hon att hon 
borde ha fått mer hjälp och samtidigt uttrycker hon att i dag finns det rättstavningsprogram 
som är till stor hjälp.

Vi kan lägga märke till att Embla hade ett ambivalent sätt att se på specialundervisning. 
Under årskurs 3 upplevde hon att det var genant att gå till specialläraren. Hon var medveten 
om sina svårigheter och ville ha mer hjälp men fick det inte, hon ville hellre vara kvar i 
klassrummet. Hon ville inte mista grupptillhörigheten. Detta har Jönsson och Tvingstedt 
(2002) beskrivit i sin delrapport. Känslan av annorlundaskap och stigmatisering föreföll att 
öka med stigande ålder. Embla beskriver den känslan och sätter den i samband med 
puberteten. 

Frida berättar att på lågstadiet fick hon gå till en kvinna som kollade hur långt hon kommit i 
läsning och det konstaterades att hon hade svårigheter, men ingenting hände. På mellanstadiet 
fick hon gå till obs-klassen ”det var en enklare nivå men jag fick göra vad de gjorde i 
klassrummet”. Frida beskriver tiden i obs-klassen som stökig. I klassrummet var det tyst så 
hon ville hellre vara där. De elever som upplevdes som störande i klassrummet blev 
utplockade, samt Frida som hade läs- och skrivsvårigheter. Frida beskriver att hon inte fick 
den hjälpen som var tänkt hos specialläraren. Detta nedförde att hon halkade efter mer än om 
hon hade varit med i klassrummet. I årskurs 6 sa Frida att hon inte skulle gå till obs-klassen 
eftersom det började bli genant. Frida började fundera om hon inte var lika intelligent som de 
andra ”jag vill inte visa att jag var dum i huvudet”. Frida beskriver känslan att inte kunna läsa 
genom exemplet från mellanstadiet och uppåt när lärarna visar en OH-bild. Frida hann bara 
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läsa en fjärdedel av texten när lärarna tog bort bilden med orden ”nu har ni ju läst och då ska 
vi prata om det här”. 

Bilden av Frida är att hon upplever en känsla av att vara utpekad och annorlunda. Att vara 
ensam tjej i den lilla gruppen tillsammans med stökiga pojkar och samtidigt önska att få 
lämna den var frustrerande. Som vi tolkar Frida så blir hon bärare av den typifiering som 
omgivningen tillskriver dem som får specialundervisning. Det här synsättet beskrivs hos 
Berger & Luckman (1979). Frida uttrycker att hon börjat fundera på om hon inte var lika 
intelligent som de andra i klassen. Detta kallar Mead (1976) för ”den generaliserade andre” 
vilket innebär att individen handlar utifrån hur andra ser på honom/henne. Det är i 
interaktionen med andra som individen blir medveten om andras attityder. Vi lär oss bedöma 
oss själva i förhållandet till vår grupps attityder och normer. 

Otto har svårt att få fram sina minnen från skoltiden. ”förträngt jag tror att jag har förträngt 
skolan”. Han tyckte om vissa ämnen ”det var roligt, lektionerna och lärarna var bra”. Han 
upplever att han inte vet varför han fick stöd. Han upplevde att han var mindre värd och 
mindre duktig än vad de andra i klassen var. ”Lärarna försökte få mig att bli lika duktig som 
de andra”. Otto beskriver speciallärarnas förhållningssätt som nedlåtande. Han upplever att 
lärarna förringade honom och att nivån på specialundervisningen var för låg. ”Lärarna visade 
att jag varken kunde något eller dög till något. Jag blev förlöjligad och betraktad som 
barnslig”.  

Vår bild av Ottos berättelse är att han upplevde att han värd mindre värd och mindre duktig. 
Han blev jämförd med sina klasskamrater på grund av speciallärarnas förhållningssätt. En 
möjlig tolkning är att han blev stigmatiserad och marginaliserad av omgivningen (Goffman, 
1972). Otto nämner inga kamratrelationer. Otto har dålig självbild samt en dålig relation till 
speciallärarna som han upplever nervärderade honom. Enligt Mead (1976) blir elevens 
självbild negativt påverkad på grund av omgivningens värdering. 

Möjligheter och hinder och utifrån upplevelser av specialpedagogiska insatser
Idun upplevde att hon fick den hjälp hon behövde och att hon inte behövde räcka upp handen. 
Hon har lärt sig att inte ha så bråttom, att saker får ta den tid som behövs. Hon ser inte att 
specialundervisningen har medfört några hinder för henne. 

Som vi tolkar Idun har hon lärt sig strategier då hon fick specialundervisning. Hon har en 
positiv bild av specialundervisningen. 

Sigrid upplevde specialundervisningen som positiv genom att hon fick den hjälp hon behövde. 
Hon gavs möjlighet att jobba med uppgifterna i lugn och ro. I och med detta fick hon lära sig 
mer. 

Vår bild av Sigrid är att hon inte upplever det som något negativt att behöva gå till 
specialundervisningen. Hon upplever att hon lär sig mer eftersom hon får jobba med 
uppgifterna i lugn och ro och att hon får den hjälp hon behöver för att klara uppgifterna. En 
möjlig tolkning kan vara ett positivt särskiljande. Detta beskriver Groth (2007) i sin 
avhandling där han skriver att eleverna var övervägande positiva till de specialpedagogiska 
insatserna som de fick ta del av.

Leif upplever inte att han har blivit hjälpt av specialundervisningen. Han säger att hans 
skrivsvårigheter inte bekymrar honom längre eftersom han nu kan använda dator när han 
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skriver. Han kan inte motivera sig själv att göra saker som han inte har nytta av. Leif är 
medveten om sina specifika skrivsvårigheter, och upplever att han borde ha fått rätt slags 
hjälp redan på lågstadiet.

Vår bild är att Leif inte fick den hjälp han behövde av specialundervisningen. Han känner en 
besvikelse över att han inte fick hjälp tidigare. Han har själv lärt sig strategier för att bemästra 
sina svårigheter. Han saknar motivation för att göra saker som han inte har nytta av. Som vi 
tolkar Leifs beskrivning kan vi tänka att han borde ha getts möjligheter att lära sig strategier
tidigare. 

Bo upplever att specialundervisningen under grundskoletiden medförde att han saknade 
gemenskapen och relationen med klassen. Han upplevde sig mobbad, och kom inte in i 
klassgemenskapen och i dag har han ingen relation med någon klasskamrat vilket han saknar. 
Specialundervisningen på gymnasiet medförde att han klarade utbildningen. 

Bilden av Bos berättelse är att hans relationer till andra har påverkats av 
specialundervisningen. Han beskriver sin upplevelse av att behandlas annorlunda än 
klasskamraterna. Hans självbild har påverkats negativt. Bo har skapat sig strategier för att 
klara vardagslivet.  En möjlig tolkning kan vara att Bos upplevelse av mobbningen var att han 
blev stämplad som avvikare och inte kom in i klassens gemenskap. Detta kan vi relatera till 
Goffmans stämplingsteori (Goffman, 1972). Antalet avvikare i ett samhälle blir så stort som 
man vill ha det.

Gerd har inte fullföljt gymnasieskolan beroende på negativa upplevelser från bland annat 
svenskämnet. En annan konsekvens av detta är att Gerd har levt med tankarna att hon inte 
kan. Nu har hon börjat studera igen eftersom hon vet att hon måste utbilda sig för att få ett fast 
jobb. Som äldre har hon lärt sig strategier för att lära sig saker. Nu för tiden finns det datorer 
som Gerd kan ta hjälp av. Hon har också lättare att ta hjälp eftersom hon nu ser nyttan. 

Vår bild av Gerd är att hon har negativa upplevelser av att ha gått till specialundervisningen 
och det har påverkat henne negativt även i vuxen ålder. Hon har förstått att hon måste 
vidareutbilda sig för att få arbete, och hon har lärt sig strategier för att klara det. Vår tolkning 
är att specialundervisningen har gett henne en dålig självbild. Upplevelsen från skoltiden har 
varit hindrande för henne eftersom hon har trott att hon inte kan. Hennes självbild har varit 
negativ när hon har tänkt på vidareutbildning. Pérez Prieto (2006) menar att elevernas bild av 
sig själva formas av den erfarenhet de får från skolan. Deras sätt att förhålla sig till varandra 
bär de med sig upp i vuxen ålder och detta påverkar deras livsval. 

Alf upplevelser av specialundervisningen gjorde att han på gymnasiet kortade ner exempelvis 
uppsatser på grund av att han inte kunde stava. Han ville inte ha något, som han kallade 
”blödande” papper. Alf upplever att han har många försvarsmekanismer, upp till vuxen ålder 
har han upplevt svårigheter med högläsning, att läsa instruktioner med mera. Vid 
vuxenstudier upplevde han att obehagen från grundskolan kom tillbaka och medförde att han 
blev väldigt osäker och han upplevde detta som ett hinder för studierna. Alf har upptäckt att 
det finns olika hjälpmedel vid framträdande inför människor.

Vår tolkning av Alfs berättelse är att han trots sina svårigheter har försökt bemästra sin 
situation. Han har valt kampen som sin väg och hittat sina starka sidor och lyckats utveckla 
dem vilket också Hamner och Stolt (2004) beskriver i sin avhandling. 
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Embla ser möjligheter med specialundervisning. Den har hjälpt henne. Den har gett henne 
strategier när det gäller att handskas med sina svårigheter. Hon vet själv vilken som är hennes 
lärstil. Hon använder olika hjälpmedel.

Vår bild av Embla är att hon med hjälp av specialpedagogiken har lärt sig strategier och 
vilken som är hennes lärstil.

Frida upplever att hon har blivit hämmad av sina svårigheter eftersom hon upplever att 
specialundervisningen inte gav henne något. I stället har det medfört att Frida har ett dåligt 
självförtroende när det gäller att läsa och samtidigt skriva anteckningar. Hon blir stressad och 
får blockering ”jag har ett dåligt självförtroende då det gäller sådana saker”. Frida trodde att 
hon inte kunde läsa vidare. Hon började läsa på universitetet efter att ha fått veta hur 
universitetsstudierna var upplagda. 

Bilden av Frida är att hon känner en frustration av att inte ha fått den hjälp hon behövde och 
att detta har påverkat hennes självbild och framtida studier. Stier (2003) beskriver 
självkänslan som en nödvändig källa till psykiskt välbefinnande. Självuppfattningen 
inrymmer erfarenheter och upplevelser av den egna kompetensen och utgör en bas för 
självförtroendet. 

Otto upplever att specialundervisningen inte hjälpte honom överhuvudtaget. Han beskriver att 
han är bättre i engelska nu än när han gick ut skolan. Han har lärt sig genom att se filmer och 
läsa. ”Jag har haft duktiga kvinnor som har stöttat mig.” Han ser lärarnas förhållningssätt som 
mycket betydelsefullt. En annan upplevelse som han har av specialundervisningen är att han 
hade en känsla av att vara mindre värd och kände sig förlöjligad. Hans uppfattning är att om 
specialundervisning ska bedrivas ska den ske på samma nivå och på lika villkor, som i 
klassrummet men i mindre grupp.

Som vi tolkar Otto märker vi att han har en klar åsikt om hur specialundervisningen borde 
bedrivas och anser att han inte lärde sig så mycket i skolan utan har hittat andra strategier för 
att lära sig. 

Diskussion
Under denna rubrik för vi en metoddiskussion och en resultatdiskussion. Vårt resultat 
analyseras med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter. Vi kommer även att relatera våra 
respondenters upplevelser gentemot tidigare forskning.

Metoddiskussion
Nedan kommer vi att beskriva begreppen reliabilitet och validitet som vi upplever som 
värdefulla för vår undersökning. Eftersom vi har intervjuat nio personer om deras upplevelser 
av specialpedagogiska insatser, har inte vårt syfte varit att göra anspråk på generalisering 
gällande andra vuxnas upplevelse. 

Reliabilitet 
Ordet reliabilitet betyder noggrannhet eller pålitlighet (Stensmo, 2002) och åsyftas i vilken 
utsträckning resultatet av en undersökning kan upprepas. Med andra ord hur pålitligt det 
mätinstrument som används i studien är och om det mäter det som avses att mäta. Nackdelen 
med en fallstudie är att eftersom underlaget ofta endast bygger på en enskild individs 
upplevelser kan inga direkta generaliseringar göras och man kan inte förvänta sig samma 
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resultat vid en upprepad studie (Kvale, 1997). Reliabiliteten kan enligt Merrian (1994) i en 
samhällsforskning vara problematisk eftersom det mänskliga beteendet kan vara föränderligt. 
Den kvalitativa forskningen strävar efter att försöka beskriva och förklara hur människor 
upplever världen som de lever i.

Eftersom det finns olika tolkningar av vad som sker, finns det inte heller några fasta 
referenspunkter vi kan utgå från för att upprepade gånger mäta en företeelse och på så 
sätt skapa en i traditionell bemärkelse reliabel mätning (Merriam, 1994, s. 181).

Detta kan medföra att reliabilitetskravet inte stämmer eftersom man undersöker företeelser 
som befinner sig i ständig förändring, är mångdimensionella. 

Av dessa skäl kommer alltså en upprepning av en kvalitativ undersökning inte att ge 
samma resultat, något som dock inte misskrediterar den första undersökningens resultat. 
Flera tolkningar av samma information är fullt möjlig, resultaten står sig tills det direkt 
motsägs av ny information (Merriam, 1994, s. 182).

Även om det inte går att dra generella slutsatser utifrån vår studie kan den ändå bekräfta och 
förstärka de resultat andra undersökningar har visat (Kvale 1997). Vidare menar Kvale att 
utskriften av en intervju medför en rad metodiska och teoretiska problem som till exempel att 
utskriften kan ses som det enda pålitliga empiriska material. Utskriften kan ses som en 
konstruktion där muntlig kommunikation transkriberats till en skriftlig form och i varje 
bearbetningsprocess ingår bedömningar och avgörande.

Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning 
regler, till ett skriftspråk med en annan uppsättning regler. Utskriften är inte kopior eller 
representationer av någon ursprunglig verklighet; det är tolkande konstruktioner som 
fungerar som användbara verktyg för givna syften. Utskrifter är avkontextualiserade 
samtal; de är abstraktioner, liksom topografiska kartor är abstraktioner av det 
ursprungliga landskap som de härletts från (Kvale, 1997,  s. 152).

Validiteten
Validitet betyder giltighet eller överensstämmelse (Stensmo, 2002) och handlar om i vilken 
utsträckning undersökningens resultat stämmer överens med verkligheten. Stämmer resultatet 
överens med verkligheten? Kan detta vara sant? Detta är exempel på frågor som validiteten 
svarar på. I vår undersökning (studie) har vi utgått från att de personer som vi intervjuat är 
trovärdiga men eftersom en intervju är ett samspel mellan människor, som aldrig har träffats, 
kan det vara svårt för respondenten att inte ge de svar de önskar utan de kan avge de svar som 
de tror förväntas Att vara medveten om sådana felkällor är viktigt (Merriam, 1994).

Vi har valt att inte genomföra intervjuerna tillsammans, på grund av maktposition Vi båda har 
transkriberat alla intervjuerna, därefter har vi jämfört båda alternativen och kommit fram till 
att våra uppfattningar om respektive intervju väl stämmer överens. Därefter har vi bearbetat 
intervjuerna gemensamt. Innan själva intervjuerna har respondenterna informeras om att 
intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och att resultatet kommer att vara 
konfidentiellt. Den som läser vår undersökning (studie) är beroende av vårt urval och den 
kontextualisering av intervjuuttalandet som vi har gjort. 

Enligt Kvale (1997) finns det två kontroller av intervjuanalys, nämligen användning av flera 
uttolkare och förklaring av tillvägagångssättet. Användning av flera tolkare innebär att detta 
kan ge en viss kontroll över godtycklig och ensidig subjektivitet när intervjuuttalandena 
analyseras. Att ge exempel på det material som används och att redogöra för analysprocessen 
utgör ett komplement.
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Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjuns objektivitet ofta har visat sig vara 
en viktig del i intervjusituationen i form av det mänskliga samtalet. Vid avlyssnandet av 
intervjuerna fann vi att det var omöjligt att förhålla sig objektiv genom hela intervjun. I samtal 
mellan människor kan det vara svårt att undvika att till viss del påverka respondenten.

Den kvalitativa ansatsen medförde att studien genom intervjuer kunde fånga och spegla 
subjektets åsikter, erfarenheter, känslostämningar och upplevelser, på ett genomgripande sätt. 
Genom att använda den kvalitativa metoden gavs respondenterna även möjlighet att berätta 
om sina upplevelser utan att de kände press eller styrning från intervjuaren.

Under en del av intervjuerna kände vi att det var svårt att ställa de rätta följdfrågorna eftersom 
vi märkte att det fanns upplevelser som respondenterna inte kunde/ville dela med sig av. Vi 
fick en känsla av tillkortakommanden angående vår intervjuvana. En av de funderingar vi har 
är om respondenterna borde ha fått frågorna i förväg för att hinna fundera. Ytterligare en 
reflektion på detta var att några av respondenterna kom ihåg mer och mer från skoltiden allt 
eftersom intervjun fortskred. Vid första kontakten med respondenterna fanns inget intresse av 
att få frågorna i förväg. 

Kvale (1997) skriver att intervjun är råmaterialet för meningsanalysen men att kvaliteten hos 
intervjun är avgörande för kvaliteten hos den senare analysen, verifieringen och 
rapporteringen Vi anser att vi har fått varierande och fylliga svar på intervjufrågorna från sex 
respondenter, från Idun, Sigrid och Leif har vi fått mycket kortfattade svar men de gav oss 
ändå upplevelser som vi kunde använda i vår studie. 

Bandspelare och diktafon användes vid intervjuerna, eftersom det gav oss möjlighet att lyssna 
mer koncentrerat på respondenterna under själva intervjun, samt att materialet kunde 
avlyssnas upprepade gånger för att kontrollera att det som sades vid intervjun hade uppfattats 
korrekt. Störning förekom vid ett av intervjutillfället, när en av respondenterna hade ett barn 
med sig, som föll i gråt vid några tillfällen och behövde tröstas och detta kan ha påverkat 
hennes koncentration på frågornas besvarande. 

Vi valde att använda oss av bandinspelning, som den mest lämpliga metoden, eftersom 
videoinspelning hade krävt en annan teknisk utrustning som vi hade behövt ordna.  Vi 
upplever, utan att ha frågat respondenterna, att de hade upplevt det som påträngande att bli 
filmade

En del av frågorna som vi ställde, var svåra att besvara för några av respondenterna. Vi tror 
inte att en provintervju hade varit till någon hjälp eftersom det är i resultatet som det blir 
tydligt. 

Från början kontaktade vi med tio personer för intervju utifrån studiens syfte. Av dessa tio 
personer valde en att inte bli intervjuad.   

Vi upplevde att personerna med mer livserfarenhet hade lättare att prata om sina upplevelser 
från skoltiden. Det märkte vi tydligt vid exempelvis intervjun med Bo. Vid intervjun använde 
han sig av lång tystnad, funderade länge inför svaren, kroppsspråket var mycket återhållsamt. 
Han kände sig inte bekväm i intervjusituationen. När bandspelaren slogs av och vid en rak 
fråga, berättade han om sin situation under skoltiden.
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Resultatdiskussion
Enligt den socialkonstruktionistiska teorin menas bland annat att tillsammans skapar 
människor en gemensam verklighet genom gemensamma överenskommelser och antaganden. 
Alla respondenter, utom en, beskriver att de upplever att de har behandlats annorlunda. De 
känner sig mindre värda än övriga klasskamrater, vilket leder till dålig självbild. Detta 
överensstämmer, enligt vår tolkning, med det Taube (1995) skriver. 

Få barn förblir oberörda när de jämför sig med sina klasskamrater och registrerar att de alltid 
blir sist färdiga, alltid gör flest fel i stavning eller i högläsningen och ständigt hör till dem 
som inte har förstått uppgiften som ska lösas. Den första skoltiden blir då en obehaglig 
upplevelse av att inte hålla måttet (Taube, 1995 s. 81).

Av de resultat som vi har fått, kan vi utläsa att Idun, Sigrid, Leif och Embla upplever det 
positivt att få specialundervisning i en liten grupp eftersom det var lugnt och tryggt samt att 
de fick hjälp snabbt av läraren. Detta stämmer även överens med vad Jönsson och Tvingstedt 
(2002) kom fram till. Studien som Jönsson och Tvingstedt (2002) gjorde visar att elever som 
gick till specialläraren, enskilt eller i grupp uppfattade det som positivt, de fick möjlighet till 
lugn och ro och de fick hjälp av läraren. Samma resultat finns hos Dalsman (2007). I vår 
studie upplevde däremot några av respondenterna att det kändes genant eller jobbigt att få gå 
ut ur klassrummet. Detta tolkar vi som att respondenterna kände sig utpekade. Några av 
respondenterna hade ambivalenta upplevelser av specialundervisning, de såg både hinder och 
möjligheter.  Vi tolkar att Idun, Sigrid, Leif och Embla upplever att det var skönt att gå ut från 
klassrummet, och att slippa bli ifrågasatta i klassrummet. Vi uppfattar det som ett positivt 
särskiljande eftersom de gick till något som de upplevde positivt. Detta nämner Groth (2007) i 
sin avhandling. Det kan även handla om en upplevd påverkan av den generaliserade andre 
(Mead, 1975) och även av den signifikante andre (Skaalvik, 1996).  Hos en av våra 
respondenter, Frida, uppfattade vi detta.  Hon tog på sig bilden av sig själv som ”dum i 
huvudet” eftersom hon tolkade de andras uppfattning och värdering av henne (Mead, 1975). I 
studien av Hamner och Stolt (2004) fanns en känsla hos de elever som undersöktes, att det var 
för att underlätta i klassen som de undervisades utanför klassen. En av respondenterna, Frida, 
ger uttryck för detta eftersom hon hamnade med de ”stökiga” pojkarna i obs-klassen. I 
samtalet med Frida framkom att hon inte fick den hjälp som hon behövde, vilket medförde att 
hon kände att hon inte frivilligt gick ut ur klassrummet och därigenom blev hon stigmatiserad. 

En av respondenterna, Otto var klart negativ och tog starkt avstånd från den form som 
specialundervisningen bedrevs i. Detta gjorde han utifrån de upplevelser han hade utifrån sin 
egen erfarenhet av specialundervisningen.

Idun och Bo fick höra glåpord med hänvisning till deras intelligensnivå, men vid vuxen ålder 
upplever de att de trots anspelningen på intelligensnivån uppskattar undervisningen i liten 
grupp.  Bo upplever att om han skulle ha fått specialundervisning i klassrummet, hade han 
blivit ännu mer retad. Bo upplevde också att han blev mobbad, och i och med det inte var 
delaktig i den sociala interaktionen i klassrummet. Vi tolkar det som ett utanförskap och en 
stigmatisering (Goffman 1972)

Vi uppfattar att lärarnas förhållningssätt gentemot eleverna är av högsta betydelse. Detta visar 
Otto och Alf genom upplevelserna där de beskriver att de blir observerade och bedömda av 
lärare och kamrater. Mead (1976) benämner detta som symbolisk interaktion. Det centrala 
inom den sociala interaktionismen är att uppfattningar om mig själv skapas genom de 
tolkningar jag gör av andras uppfattningar och värderingar av mig.
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Relationen till lärare och till speciallärare upplevs olika av respondenterna. Sigrid upplever en 
positiv och öppen relation medan Otto upplever att specialläraren förlöjligar och förnedrar 
honom genom att Otto får arbeta i läroböcker som är för lägre årskurser, samt de nedlåtande 
orden som lärarna använder sig av. En möjlig tolkning kan vara ett särskiljande som påverkar 
självbilden. Enligt Mead (1976) blir vi värderade i det mänskliga samspelet, och i skolan blir 
en elev kontinuerligt värderad och bedömd av lärare och kamrater. 

Jönsson och Tvingstedt (2007) har även studerat vilken påverkan specialpedagogiska insatser 
har på elevernas självförtroende och att elever kände sig annorlunda när de lämnade 
klassrummet. Groth (2007) drog slutsatsen att även om eleverna är övervägande positiva till 
de insatser som de får, så påverkas deras självbild negativt och att de känner sig annorlunda.  
Detta stämmer även överens med de upplevelser som respondenter i vår studie visar. 

Perez Pretors (1992) drar i sin studie slutsatsen att det som formar elevens självbild är de 
erfarenheter som eleverna får av skolan och att detta påverkar deras livsval. Detta kan vi se 
hos alla respondenterna, utom de yngre, Idun, Sigrid och Leif. Upplevelserna har påverkat 
dem när det gäller fortsatta studier och yrkesval. Embla och Gerd uttrycker att de trodde att de 
inte kunde klara av högre studier.

Idun, Sigrid Embla och Leif upplever att de specialpedagogiska insatserna har gett dem 
möjligheter genom att de fick lära sig mer, att de fick hjälp snabbt samt att de upplevde en 
gruppkänsla och trygghet i gruppen. I gruppen finns en intersubjektiv värld som de delar med 
varandra (Luckman & Berger, 1979). Som vi tidigare nämnt upplever de ett positivt 
särskiljande.

Bo upplever att de specialpedagogiska insatser som han fick under gymnasiet gav honom en 
möjlighet att klara utbildningen med godkända betyg. Studien som Hamner och Stolt (2004) 
har gjort visar att i vuxen ålder har personerna hittat sina starka sidor och lyckats utveckla 
dem. Detta stämmer överens med Bos upplevelser. 

Upplevelserna av specialundervisningen har för Gerd, Alf och Frida varit ett hinder för 
fortsatta studier. Deras upplevelser har påverkat deras självbild negativt. Vernersson (2007) 
skriver att elevernas självbild är avgörande för deras kunskapsinhämtning. Vi tolkar att detta 
stämmer väl överens med den bild som Gerd, Alf och Frida ger. Trots sina upplevelser har de 
hittat strategier och utvecklat sina starka sidor.

En av respondenterna, Otto upplever att specialundervisningen inte gav honom någonting. 
Den har varit hindrande för hans utveckling. Hans självbild har påverkats negativt. Detta 
stämmer också överens med vad Groth (2007) kom fram till i sin avhandling. Von Wright 
(2000) menar att det mest rimliga är att självbild och prestationsförmåga påverkar varandra 
ömsesidigt, alltså är skolprestationen viktig. 

Några av respondenterna upplever negativa konsekvenser, exempelvis utanförskap, på grund 
av att de har fått specialundervisning. En möjlig förklaring, enligt oss, kan vara utifrån teorin 
om social interaktionism. Eleven blir utifrån den typifierad (Berger & Luckman, 1979). Enligt 
Mead (1976) påverkas eleven i interaktion med andra och blir den generaliserade andre. 
Antingen kan eleven välja att acceptera den generaliserade andre eller att kämpa emot. Väljer 
eleven att inte vara den avvikande så kan stämplingen fortsätta och detta kan i sin tur leda till 
mobbing. Bo är ett exempel på detta.
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Sammanfattning
Resultatet visade att alla respondenter hade olika upplevelser. Utifrån resultatet kan vi utläsa 
att respondenterna uttrycker varierande upplevelser av specialpedagogiska insatser. Resultatet 
visar både att specialpedagogiska insatser upplevs som tryggt, lugnt och ger en möjlighet till 
individuell hjälp, samtidigt ges en bild av stigmatisering och upplevelser av att vara 
annorlunda. Denna bild framträder hos några av vara respondenter. Vår bild är att 
respondenternas upplevelser har påverkat dem i vuxen ålder. Några av respondenterna har valt 
att inte fortsätta studier på högre nivå.

Respondenterna ger olika beskrivningar av sin situation när det handlar om det sociala 
samspelet. Bo ger bilden av att inte få vara med i det sociala samspelet som sker i 
klassrummet eller på rasterna. Otto och Idun nämner inga kamratrelationer. Däremot ger 
Sigrid och Leif bilden av att de hade kamrater, som ingick i den lilla gruppen som hade 
specialundervisning. Specialundervisning var något som ägde rum i en liten 
undervisningsgrupp, utanför klassrummet. I den lilla gruppen upplevde respondenter, Idun, 
Sigrid och Leif att de fick mer tid att fråga, snabbare hjälp och att det var lugn och ro. Den 
lilla gruppen kom att representera trygghet för dem samt en möjlighet att bli sedd och 
bekräftad. Specialläraren blev för dem en positiv upplevelse. Bland de andra varierade 
omdömena. En av respondenterna, Otto var klart negativ och tog utifrån sina upplevelser 
avstånd, från den form som specialundervisningen bedrevs i. Berger & Luckman (1979) 
menar att den mest betydelsefulla verkligheten är för människan vardagslivets verklighet och 
kan därmed sägas vara den dominerande verkligheten.

I resultatet kan vi utläsa att flera av respondenterna upplevde att de blev stigmatiserade på 
grund av att de fick gå till speciallärare eller olika grupper. Detta stämmer överens med det 
Haug (1998) menar, att barn som fått specialundervisning hamnar i en stigmatiserad och 
marginaliserad position för resten av skoltiden. Enligt Foucault (1973) är det de ”normala” 
som utser och jämför sig med de avvikande personerna.

För flera av respondenterna har det satt sina spår att få lämna klassrummet för att gå till en 
liten undervisningsgrupp. Alf, Gerd, Otto, Frida och Bo har negativa upplevelser som har satt 
spår och påverkar dem än idag. Till exempel Frida beskriver sin känsla av otillräcklighet vad 
gäller att hinna läsa och samtidigt skriva anteckningar.  För att kompensera sina svårigheter 
använder sig Bo, Gerd och Embla av egna strategier för fortsatta studier.  

Vi får inte fram en entydig bild när det gäller självbild. Den är snarare komplex och svår att 
uttyda. När det gäller de yngre respondenterna kan vi inte med tydlighet se att den har 
påverkats. Vår tolkning är ändå att alla respondenternas självbild har påverkats av mötet med 
specialpedagogiken. Tiller och Tiller (2003) beskriver att mötet mellan skolkunskaperna och 
vardagens erfarenheter som avgörande för hur barn och unga uppfattar sig själva som 
personer.

Vår tolkning är att respondenternas självbild har påverkats av de specialpedagogiska 
insatserna samt av det kompensatoriska perspektivet, det vill säga att problemet låg hos dem 
själva. Vissa av respondenterna har blivit hindrade när det gäller fortsatta studier men med 
hjälp av egna strategier tagit tag i sin situation.

De yngre respondenterna, Idun, Sigrid och Leif ger en bild av att specialundervisningen inte 
kommer att påverka dem i framtiden. Embla ser att specialpedagogiken har gett henne 
möjligheter. De övriga respondenterna har upplevt hinder.
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Reflekterande avslutning
Studien har gett oss en förståelse av några vuxnas upplevelser av de specialpedagogiska 
insatserna som de fick som elever. Vi har upptäckt en ambivalens hos respondenterna när det 
gäller att lämna klassrummet samt respondenterna tyckte att det var lättare att lämna 
klassrummet, om det var en liten grupp från klassen som gick ut tillsammans. Den sociala 
interaktionen fick näring. Många av respondenterna hade en lärstil som lärarna inte 
tillgodosåg i undervisningen. Oberoende av vilken tid de gick i skolan har samtliga 
respondenter uttryckt att i specialundervisningen arbetade de med samma slags uppgifter som 
i klassrummet. Specialundervisningen anpassades inte till deras lärstil. Det var det 
kompensatoriska perspektivet som var rådande, och som en av respondenterna (Idun) 
uttryckte det ”jag hade något som behövde lagas”. 

När Alf berättade att läraren ville sätta honom i särskolan när han skulle börja fyran, tolkade 
vi det utifrån vår erfarenhet som pedagoger med lång yrkesvana, vi funderade på varför Alf 
skulle placeras i särskolan, förstod han inte, var han bråkig, hur var undervisningen upplagd, 
fanns det en bristande kommunikation mellan hemmet och skolan? Vår förförståelse gjorde 
att vi fick många nya tankar och reflektioner. 

I några av respondenternas berättelser kom flera varierande upplevelser fram. Ibland var det 
negativa upplevelser från klassrummet som hade gjort ett starkt intryck. Dessa upplevelser 
hänger samman med upplevelserna från specialundervisningen enligt vår tolkning. Det spädde 
på känslan av att inte duga.  

Att ha en jagmedvetenhet och en självkänsla är viktig för vilken skolprestation som eleven 
gör. Vid en jämförelse mellan klasskamraternas prestationer och de egna, påverkas 
jagmedvetenheten antingen positivt eller negativt. Jag är ”dum” eller ”duktig”. Av betydelse 
är även hur eleven upplever att omgivningen ser på henne/honom.

Vi lärare behöver nå en ökad förståelse för att alla elever inte är lika och alla elever inte klarar 
av det som krävs i skolan eller har den lärstil som används. Det finns elever som behöver mer 
tid och hjälp att ”fixa” uppgifterna. Vi upplever att den förståelsen skulle kunna ge ökade 
möjligheter att ge de flesta elever chansen att få vara delaktiga i den vanliga undervisningen 
på sina villkor.

I vår studie kan vi se att flera av respondenterna upplevde att de inte blev betraktade på ett 
interaktionistiskt sätt från skolans sida. När deras svårigheter blev synliga, kom de inte att 
bedömas utifrån sina individuella förutsättningar utan istället blev de exkluderade, de fick sin 
undervisning i form av en liten undervisningsgrupp utanför klassrummet. 

Att respondenter upplever att det ställs för låga krav i den lilla undervisningsgruppen väcker 
vår fundering kring om den specialpedagogiska kompetensen generellt finns. När väl 
svårigheten uppdagas blir det specialläraren som får ta hand om detta. Heimdahl Mattsson 
(2008) menar att exkludering innebär att lärarna tappar den pedagogiska utmaningen som 
skulle kunna bidra till att utveckla det professionella kunnandet, och samtidigt tappar man 
även det positiva sambandet mellan heterogena elevunderlag och ett gott klassklimat.  Enligt 
vår uppfattning måste skolan våga möta elevers individuella förutsättningar och försöka se 
den pedagogiska utmaningen.  När det gäller elever i svårigheter är det viktigt att utreda hela 
deras situation och att ha en förståelse och kunskap om eleven där dennes upplevelse är 
central. För att få insikt om en elev krävs en förståelse av hur upplevelsen känns för individen 
själv och vilka konsekvenser den kan få för individen.
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Ett av skolans viktigaste uppdrag, är som vi ser det, känslan av att vara inkluderad i en social 
gemenskap. Redan från det första mötet skaffar vi oss en uppfattning av eleven. Denna 
uppfattning kan få följa med eleven under resten av skoltiden. 
Våra förväntningar på eleven kan innebära att eleven blir tilldelad olika roller, som kan vara 
svåra att bli av med.

Av stor betydelse är lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. Det är viktigt att läraren kan 
se elevernas svårigheter och kan hjälpa dem att finna strategier och att ge dem verktyg så att 
eleverna lyckas med de uppgifter de har i skolan. Om en elev ständigt möts av misslyckande 
är det lätt att ge upp. Att misslyckas i tidig skolålder kan påverka eleverna på många olika 
sätt.

Fortsatt forskning
Vår studie har gett upphov till flera nya frågeställningar. En fortsatt forskningsidé skulle 
kunna vara att fördjupa och vidareutveckla vår studie genom att, efter några år fråga de yngre 
respondenterna om deras upplevelser av de specialpedagogiska insatserna de fick.  Dessutom 
vore en studie med genusinriktning intressant eftersom vi inte hade det perspektivet vid vårt 
urval av respondenter. Ytterligare en intressant studie är att studera hur respondenterna skulle 
vilja att specialpedagogiska insatser utformas för framtida elever.
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Intervjuguide                                                                                                 Bilaga 1

 Berätta om dig själv.

 Kan du berätta om din skoltid?

 Vilken typ av specialpedagogiskt stöd fick du?

 Kan du berätta för mig om hur du upplevde det stöd du fick?

 Vilka konsekvenser tror du att dina upplevelser har fått för dig?

 Är det något ytterligare du vill tillägga eller kommentera?

                                                                                                                                       




