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Abstract

Det är i glappet mellan mål och resurser som specialpedagogiken gestaltas. Specialpedagoger 
har i uppgift att tolka mål och intentioner som finns knutna till specialpedagogiskt arbete samt 
att arbeta utifrån givna resurser för att de specialpedagogiska visionerna ska förverkligas. 
Detta arbete är en intervjustudie med tre specialpedagoger som ger sin syn på vad de 
uppfattar som specialpedagogikens mål samt fördelning och tillgång på specialpedagogisk 
resurs. Den teoretiska utgångspunkten är hämtad från kritisk teori med Foucault, 
diskursanalys och sociokulturellt perspektiv. Resultatet visar att specialpedagogernas 
uppfattning om specialpedagogikens mål i stort sett överensstämmer med hur de själva 
uppfattar specialpedagogiken. Tillgången på resurs bedöms som för liten i förhållande till 
behoven men specialpedagogerna saknar insyn i hur stor resursen är och har inget direkt 
inflytande över hur resursen fördelas.

Nyckelord: specialpedagogik, mål, inkludering och resurser

Tack!

Tre specialpedagoger ställde upp och delade med sig av sina erfarenheter, tankar och tid. 
Detta är grunden och förutsättningen för att jag överhuvudtaget har ett resultat att presentera. 
Vill också rikta ett tack till Anders Söderlund som med sina kommentarer både förvirrat och 
frustrerat mig. På så sätt har jag tvingats att ta ställning till frågor och tänka till en gång till. 
Jag har försökt att ta till mig synpunkterna och ändå arbeta utifrån min idé om vad jag ville 
skriva om. Utan motstånd - ingen utveckling!
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Inledning

Bakgrund

Folkskolan som enhetsskola och dess efterföljare: ”en skola för alla”, har hela tiden 
fått kämpa för att leva upp till sina intentioner. Elever som avviker har genom historien 
ständigt riskerat att exkluderas i särlösningar. Lärarnas inställning är avgörande för
inkludering eller exkludering. Mitt personliga val av ämnet: specialpedagogikens mål 
och resurser i gymnasieskolan, motiveras. Vidare introduceras begreppet inkludering 
samt andra för specialpedagogiken centrala begrepp och perspektiv.

Uppsatsens utgångspunkt

I denna uppsats är det specialpedagogiken i gymnasieskolan som jag vill inrikta mig 
mot. I samband med att eleven lämnar grundskolan upphör skolplikten. Fortsatta studier 
vid gymnasiet är eleven inte skyldig att genomföra. Gymnasieskolan har dock 
förpliktelser att ge stöd och hjälp till dem som studerar där. Det mesta av 
specialpedagogisk litteratur är centrerad kring förskola och grundskola. 

Fokus för denna uppsats är att undersöka spänningsfältet mellan specialpedagogikens 
mål som de beskrivs i olika styrdokument och specialpedagogikens resurser och 
tillgången på dessa. 

Drömmen om en skola för alla

Alla har vi erfarenhet av att det inte alltid blir som vi tänkt. Det är, enligt min mening
en god sammanfattning av de mål och intentioner som genomförts under den allmänna 
skolans snart 170-åriga historia. Haug, Egelund och Persson (2006) hävdar att tanken 
på en gemensam folkskola var inkluderande i sig. En gemensam skola för alla barn, 
likvärdig för hela landet. I detta sammanhang var Sverige sent ute i jämförelse med 
Norge och Danmark där grunden till folkskolan lades redan under 1700-talet. En av den 
svenska folkskolans försvarare och påskyndare var Eneroth, en man med djärva 
visioner om en skola för alla barn, med undervisning för både pojkar och flickor och 
med en socialt utjämnande funktion. Allt detta sammantaget skulle höja folkskolans 
kvalitet hävdade han.

När pedagogiska idéer möter verkligheten uppstår ibland en slags skevhet. Den krassa 
verkligheten ställer praktiska krav för att få vardagen att fungera. Haug et al. redovisar 
hur de första hjälpskolorna för ”blötsinnade” barn vuxit fram innan folkskolan nått ut 
till alla barn och blivit en skola för alla. Analysen som gjordes av dåtidens kritiker 
känns nästan hämtad från dagens debatt. Man hänvisade till låg status för läraryrket, 
lärarnas bristande utbildning, stora undervisningsgrupper samt liten förståelse för vad 
arbetet innebar av politiker och föräldrar. Röster höjdes och krav ställdes. Om 
folkskolan skulle bli en bottenskola för alla med någorlunda kvalitet på undervisningen 
var några elever tvungna att lämna skolan. Annars riskerade skolsystemet att spricka 
genom att de privilegierade skulle skicka sina barn till privatskolor för att säkerställa att 
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de skulle få adekvat undervisning. Redan i början av 1900-talet, kom en omtolkning av 
begreppet ”en skola för alla barn”. I Danmark menade man att det inte handlade om att 
alla barn skulle ha samma utvecklingsvillkor utan att alla barn hade rätt till utveckling 
utifrån sina egna förutsättningar. 

Enligt min uppfattningen har Sverige under de senaste 40 åren haft ”en skola för alla” i 
och med införandet av en gemensam grundskola. Undantagna var dock barn med 
svårare funktionshinder som till en början hade sin särskilda skola. Bakgrunden till 
denna utveckling är och har fortsatt att vara politiska strävanden för att öka jämlikhet 
och säkerställa demokratiska värden. I och med införandet av Läroplan för grundskolan 
1980 [Lgr 80] avskaffades differentierad undervisning i matematik och främmande 
språk. Här hade eleven tidigare kunnat välja om den ville läsa särskild eller allmän 
kurs. Nu finns möjligheten till olika utbildningsvägar först på gymnasiet, men även här 
eftersträvas en större likhet. Anledningen kan vara en förskjutning gällande synen på 
syftet med skolan. Tidigare sågs skolan enligt Persson (2001) som en viktig nyckel till 
att utveckla välstånd i samhället. Nu ses skolan som i första hand en angelägenhet för 
att individen ska ha möjlighet till självförverkligande. Det är inte längre en statligt styrd 
skola. I samband med kommunaliseringen har inflytandet (direkt och/eller indirekt) från 
avnämarna ökat på bekostnad av läroplanens betoning av demokrati, solidaritet och 
jämlikhet. Nu gäller det att vara konkurrensmässig. Går det att vara både en skola för 
alla och en skola grundad på marknadsekonomi? 

Drömmen begränsas

Verklighetens ramar beskrivs ofta i termer av budgetramar. Frågan reser sig om en god 
lärmiljö är detsamma som att alla pedagogiska resurser är väl tillgodosedda genom 
stark ekonomi? Visst kan ekonomiska resurser hjälpa oss att skapa en god lärmiljö, men 
vad hjälper det om vi inte har förmågan att stimulera eleverna till utveckling och 
lärande? Haug (1998) hävdar att skolan och särskilt specialundervisningen har fått 
minskade ekonomiska resurser under början av 90-talet. Detta sker samtidigt som 
antalet elever i särskolan ökat mer än väntat i förhållande till antal barn. (Gustafsson 
2005 11 07) Många kommuner har dock enligt Haug (1998) prioriterat arbetet med barn 
i behov av stöd. Att ekonomin är det som främst lyfts fram kan bero på att de är ett 
enkelt sätt att se hur problemet ska lösas. Diagnoser är ett sätt att försäkra sig om 
ekonomiska resurser och diagnoserna har ökat i svångremstiderna. Forskning från 
Norge visar att den viktigaste resursen i det pedagogiska arbetet är kompetenta och 
skickliga lärare, inte generösa ekonomiska resurser. Detta är viktigt att komma ihåg 
anser jag i tider av ekonomisk åtstramning. Om god lärandemiljö uteslutande skulle 
hänga på ekonomiska resurser är undervisningen i kris när vi ser ut över världen. 
Ekonomi underlättar självklart och kan vara en möjliggörare av vissa insatser men 
absolut inte den enda garantin för en god lärmiljö menar jag. 
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Studiens disposition

Efter en bakgrund som redovisat min utgångspunkt för denna studie och fört ett 
resonemang kring utvecklingen och begränsningen av en skola för alla fortsätter en 
specialpedagogisk begreppsintroduktion. I första hand är det begreppet inkludering 
som problematiseras därefter definieras begreppen specialpedagogik, diskurs o 
paradigm. Avslutningsvis redogör jag för de olika specialpedagogiska perspektiven 
som präglar synen på specialpedagogik.

Därefter presenteras tidigare forskning som gjorts kring konflikter mellan 
specialpedagogikens perspektiv, diskurser och praktik. Vilken hållning har 
specialpedagogiska tidskrifter och vad innehåller artiklarna? Det visar sig att artiklarna 
har ett annat specialpedagogiskt perspektiv än redaktionen. Två studier presenteras som 
behandlar lärares hantering av och uppfyllande av skolans mål om en skola för alla. 
Konflikten mellan den verkställande nivån och den som ger direktiven beskrivs vidare 
och övergår till en presentation av två studier som behandlar politikens betydelse för 
specialpedagogiken. Slutligen presenteras en avhandling som följt 13 
specialpedagogers arbete under sju år och deras brottning med att införliva 
specialpedagogiskt tänkande bland skolledare och kollegor. Resultat från denna studie 
när det gäller specialpedagogernas syn på mål och resurs har jag använt som 
jämförelsematerial i min resultatpresentation.

De teoretiska referensramar som jag utgår från i denna studie är den kritiska teorin, 
diskursanalys samt sociokulturell teori. Dessutom redogör jag för nationella och 
internationella styrdokument som är vägledande i specialpedagogiskt arbete.

Jag har valt att placera syfte och frågeställningar ganska långt in i studien. Nu har 
läsaren fått med sig både bakgrund, begrepp, tidigare forskning samt teoretiska 
referensramar. Med detta som fond presenteras syfte och frågeställningar.

I metodavsnittet behandlas hur jag ska nå fram till studiens syfte genom att reflektera 
över intervjun som en metod i en kvalitativ studie. Tillvägagångssättet och arbetet med 
studien presenteras liksom studiens informanter. Metod för tolkning och analys samt ett 
resonemang om valilditet och reliabilitet avslutar kapitlet.

Efter en grundlig inledning kommer så äntligen presentation av studiens resultat. De 
två frågeställningarna utgör strukturen i presentationen. För att få ett bredare material 
har jag i frågor om specialpedagogiska mål (ej avsnitten om inkludering och 
specialpedagogiska perspektiv) samt tillgången på resurser (ej resursens innehåll)
jämfört mitt material med Malmgren Hansen (2002).

Analys och diskussion följer samma struktur som resultatpresentationen med den 
skillnaden att varje frågeställning belyses utifrån de tre teoretiska referensramarna. 
Därefter kommer att avsnittet med reflektion över min egen betydelse och roll i studien 
samt om studien kan anses ha någon validitet och reliabilitet. Sist presenteras en 
slutsats och förslag till fortsatt forskning.
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Presentation av olika specialpedagogiska begrepp

Inkludering är ett centralt begrepp som det specialpedagogiska arbetet ska sträva mot. 
I detta avsnitt ges en bakgrund till begreppet och villkor för att inkludering ska 
förverkligas. Andra begrepp som presenteras är specialpedagogik, diskurs och 
paradigm. De specialpedagogiska perspektiven redovisas till sist.

Inkludering som begrepp

Tanken på integrering kom att spela en viktig roll i samband med att man i slutet av 
1960-talet påbörjade avinstitutionaliseringen och därmed bröt traditionen att segregera 
de som inte kunde fungera ”normalt”. Meningen var att de som tidigare segregerats 
genom olika särlösningar nu skulle integreras in i det ”vanliga” samhället och skolan. 
Skillnaden mellan begreppen integrering och inkludering kan beskrivas, enligt Nilholm 
(2006), såsom att integrering handlar om att den som ska integreras assimileras in i ett 
större sammanhang medan inkludering handlar om att verksamheten som helhet ska 
vara anpassad till elevers olikheter. 

Begreppet inkludering introducerades i Salamancadeklarationen Med inkludering vill 
man, enligt Haug (2000) betona tanken att alla elever oavsett behov av stöd ska vara 
delaktig i den vanliga skolmiljön och klassmiljön utifrån sina egna förutsättningar. 
Inkludering är en individuell anpassning inom den befintliga gruppen. Verklig 
inkludering innebär att allas bidrag är viktiga och alla får komma till tals och vara 
medbestämmande. I en av mina intervjuer uttrycker specialpedagogen att integrering 
handlar om att finnas i samma lokaler men med skilda verksamheter. Det var så hon 
uppfattade begreppet integrering. 

Det var i samband med Salamancadeklarationen1

(http://www.unesco.se/Bazment/Alias/Files/?Salamanca_sju) som begreppet 
inkludering etablerades och blev mer allmänt förekommande. Detta för att tala om hur 
man vill förverkliga visionen om en skola för alla, en skola där elever i behov av stöd är 
ett naturligt inslag i den ordinarie verksamheten. Enligt Nilholm (2006) är ett 
inkluderande förhållningssätt detsamma som ett kritiskt förhållningssätt till 
specialpedagogisk verksamheten. Istället för att fokusera problemen till individen och 
diagnoser, vilka uppfattas som stigmatiserande, söker man orsaken till problemen 
utanför individen. Både Nilholm (2003) och Haug (2000) hänvisar till forskning som 
ger stöd för att det är den traditionella synen eller det kompensatoriska perspektivet på 
specialpedagogik, där elevens brister är i fokus, fortfarande dominerar i verksamheten. 

Nilholm (2006) hävdar att meningen med integrering tappade sin ursprungliga 
betydelse i mötet med verkligheten och att innebörden förändrades i samband med 
omtolkningar utifrån den befintliga organisationen. På samma sätt kommer även 
inkludering att så småningom förändra betydelse. Språket och ordens betydelse finns i 
en social kontext och förändras i mötet med andra kontexter. Inom den traditionella 
verksamheten av specialpedagogiken kommer en omtolkning av inkludering att ske 
med nödvändighet om de som arbetar utifrån ett kompensatoriskt perspektiv

                                               
1 Se även sidan 14 för utförligare presentation av Salamancadeklarationen

http://www.unesco.se/Bazment/Alias/Files/?Salamanca_sju
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överhuvudtaget ska kunna använda sig av begreppet. Omtolkningen kommer då att 
anpassas så att den stämmer överens med den traditionella synen. Nilholm (2006) 
menar att begreppet inkludering rekontextualiseras. 

Rekontextualisering sker genom att den ursprungliga betydelsen av begreppet 
omförhandlas och omtolkas så att innebörden bättre stämmer överens med de 
förutsättningar som finns i verksamheten. Har specialpedagogerna i denna studie 
kunnat genomdriva målen för verksamheten så att de står i överensstämmelse med 
intentionerna bakom dessa, eller har man anpassat betydelsen till sin egen verklighet? 
Har det skett en rekontextualisering av specialpedagogikens mål och synen på 
inkludering ute i verksamheten?

Inkluderingens dilemma - vision och verklighet

Specialpedagogik, har som mål enligt Haug (1998) att elever med behov av stöd ska 
vara inkluderad i den vanliga undervisningen. Praktiken visar att specialpedagogiken 
ofta bedrivs som en segregerad verksamhet, integrerad i skolans lokaler.
Om skolan ska leva upp till parollen, ”en skola för alla”, där varje elev blir mött som en 
individ utan att kategoriseras som elev i behov av stöd, där olikhet ses som en tillgång, 
då måste arbetet enligt Nilholm (2006) fortsätta fokusera på inkludering, som en 
process mellan vision och organisation.  

Nilholm (2006) lyfter fram några faktorer som bidrar till en ökad inkludering. Han 
menar för det första att medvetenhet om den språkliga diskursen kring elever i behov av 
stöd kommer att leda till ett förändrat förhållningssätt. När vi funderar över vilka ord 
som används då vi talar om elever i behov av stöd inser vi att de särskiljs från övriga 
gruppen genom att eleverna definieras som en särskild grupp. Utmaningen är att hitta 
ett språk som är inkluderande så att mångfald och acceptans för elevers olikheter är det 
som är styrande istället för avvikelser. Risken finns annars att vi vill kommunicera 
inkludering men uttrycker det i termer av segregering. En annan faktor som bidrar till 
ökad inkludering enligt Nilholm är utbildningssystemet med läroplaner och 
lärarutbildning. Tillsammans utgör läroplanen och lärarutbildningen en bas för att lärare 
ska utveckla ett inkluderande synsätt där alla lärare ska kunna undervisa alla elever. 
Därför är det viktigt att specialpedagogisk kompetens blir en del i den vanliga 
lärarutbildningen. Så länge specialpedagogiken är åtskild från den allmänna 
pedagogiken finns grogrund för segregering. Redan 1978 fanns intentioner om att alla 
lärare skulle få del av specialpedagogik, för att kunna skapa inkludering i skolan. Vid 
utvärdering av lärarutbildningen 1995 togs frågan om specialpedagogik i 
lärarutbildningen inte ens upp. 

I Alliansregeringens Kommittédirektiv En ny lärarutbildning (Dir: 2007:103) framgår 
det att skolan behöver förändra sitt sätt att arbeta för att på ett bättre sätt än hittills klara 
uppgiften att undervisa elever med olika bakgrunder och förutsättningar. Ambitionerna 
för skolan måste höjas när det gäller kunskapsnivå och likvärdighet i kvalitet för alla 
elever. Därför måste varje elev få de förutsättningar som behövs för att han eller hon 
ska kunna nå kunskapsmålen i alla ämnen. En förutsättning för att nå dit är att skolans 
uppdrag blir tydligare samt att välutbildade och behöriga lärare uppvärderas. 
Lärarutbildningens samtliga inriktningar skall innehålla utbildning i specialpedagogik. 
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I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet och frivilliga skolformerna [Lpo 94 och 
Lpf 94] finns ambitionen att omfatta alla elever2, men efter en gemensam inledning 
förekommer många hänvisningar till elever i gymnasiesärskolan där det finns 
särskrivningar för mål som ska gälla för dem. Gymnasiesärskolans elever ses som en 
särskild grupp inom gymnasieskolan vilket leder till en segregerad integrering. 
Läroplanens portalparagraf handlar om alla människors lika värde, solidaritet med de 
svaga och utsatta. Det är värden som skolan både ska gestalta och förmedla. I skollagen 
( SFS 1985:1100) fastslås att psykiskt utvecklingsstörda som inte kan nå de nationella 
målen i skolan ska gå i särskola. Om eleven varken kan gå i grundskola eller särskola 
pga. hörsel eller synskada finns specialskolor. Haug (1998) framför kritiken och menar 
att om makthavare menar allvar med en skola för alla, en skola med inkludering som 
mål, måste samhällets styrdokument vara samstämmiga. 

En undersökning redovisad av Haug (1998) visar att den enskilde läraren är avgörande 
för hur väl eleverna lyckades i skolan. Detta gällde oavsett hur lätt eller svårt eleverna 
hade för att lära. Lärarens betydelse var större än föräldrarnas utbildningsnivå, 
sammanhållningen och stämningen i klassen, elevernas självbild och beteenden. Ett 
tydligt ledarskap med klara mål är en tredje faktor som Nilholm (2006) framhåller i 
arbetet för inkludering. Det är viktigt att lärarna känner att de har ett praktiskt och 
konkret stöd i arbetet med inkludering från skolledningen, om inte finns risken att 
röster kommer att höjas för särskiljande av elever som har behov av stöd.

Andra begreppsdefinitioner 

Specialpedagogik är en disciplin inom forskningen och samtidigt är det en verksamhet 
inom skolväsendet och habilitering. Nilholm (Nationalencyklopedin) menar att till en 
början svarade specialpedagogiken på behovet att ge ett särskilt stöd till de elever som 
inte klarar av att följa med i allmänpedagogiken. De elever som halkade efter lyftes ur 
sin vanliga klass och fick gå till en speciallärare som hade som funktion att undervisa 
dem som de vanliga lärarna inte kunde nå i klassrummet. Idag arbetar man mer och mer 
för att elever ska vara inkluderade i sin klass. Detta innebär att undervisningsstöd skall 
ges i klassrummet i största möjligaste mån. 

Diskurs sammanfattar de tankar och idéer som finns allmänt förekommande och ur 
vilka begrepp konstrueras. Det kan röra sig om lokala föreställningar eller om vitt 
spridda uppfattningar som kan kännas igen inom stora sociala sammanhang. Diskurser 
tar sig uttryck genom det talade och skrivna språkhandlingar. Det är genom dessa 
diskursiva yttringar som forskare inom diskursanalysen söker tolka och se mönster. 
Specialpedagogik kan ses som en diskurs i sig. (Alvesson & Sköldberg 2008)

Paradigm förknippas främst med Thomas Kuhn. Brante (Nationalencyklopedin)
förklarar begreppet genom att jämföra mönster som styr inom vetenskapen med 
                                               
2 Lpo 94: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov…. Hänsyn skall tas 
till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen”
Lpf 94: ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov….Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. 
Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen 
för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för 
elever med olika funktionshinder”.
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språkliga böjningsmönster. Genom paradigmet får forskaren en tolkning av hur 
forskningsobjektet ska förstås. Ingen forskning sker helt objektiv utan forskningen finns 
inom en tradition där ett givet mönster av teorier, metoder och tolkning präglar 
förståelsen av det som iakttas. Ett paradigmskifte uppkommer när det uppstår alltför 
många motsättningar inom paradigmet. Det kan inte längre fungera som tolkningsram 
utan måste ersättas av ett nytt paradigm. I detta arbete kan de olika specialpedagogiska 
perspektiven betraktas som specialpedagogiska paradigm som existerar sida vid sida. 

Olika specialpedagogiska perspektiv

Kompensatoriskt perspektiv
Nilholm (2003, 2006) menar att det kompensatoriska perspektivet karaktäriseras av en 
medicinsk och psykologisk grundsyn som orsak till varför elever har svårigheter. Haug 
(1998) instämmer och menar att det specialpedagogiska uppdraget har varit att genom 
undervisningen kompensera elevens brister så att eleven den dag skolan är över och 
arbetslivet väntar ska eleven kunna delta på lika villkor. När specialpedagogiken är 
diagnosorienterad fokuseras intresset på ständigt nya kategorier av avvikelser som 
tolkas biologiskt. Antalet nya diagnoser ökar ständigt och fritar både föräldrar och skola 
från misslyckande. Detta perspektiv menar Haug (2000) är fortfarande det dominerande 
perspektivet inom specialpedagogiken. Diagnoser är centrala enligt Nilholm (2003) 
genom att de tydliggör och avgränsar elever som är i behov av stöd från andra elever. 
Pedagogiken anpassas till eleven i behov av stöd och fokuseras på träning av det som 
eleven har svårigheter med. Lärare arbetar tillsammans med föräldrar för att modifiera 
icke önskvärda beteendemönster och medicinering ses som en positiv möjlighet. När 
man talar om traditionellt synsätt är det ett kompensatoriskt perspektiv som avses.

Kritiskt perspektiv
Som reaktion på det kompensatoriska perspektivet ifrågasätter det kritiska perspektivet
specialpedagogikens roll eftersom specialpedagogiken är utpekande för elever som 
omfattas av den. Det kritiska perspektivet har kommit att dominera den 
specialpedagogiska forskningen idag enligt Nilholm (2003). Strålkastarljuset riktas 
främst mot frågor som ifrågasätter de professionellas diskurser och intressen, skolans 
misslyckanden i att vara en skola för alla samt specialpedagogiken som ett strukturellt 
och socioekonomiskt förtryck av de elever vars uppväxtmiljö inte delar de värderingar 
som skolan och samhället strävar efter att medborgarna ska ha. Man utgår från att 
”problemet” finns i systemet/organisationen, inte hos individen. Alla är olika vilket 
bidrar till mångfald och rikedom och därför måste undervisningen ha detta som 
utgångspunkt. Särskiljande lösningar ska undvikas och eleven ska i möjligaste mån 
finnas kvar i undervisningsgruppen. Det finns både vetenskapliga och etiska skäl till att 
vara kritisk mot diagnoserna, eftersom grunderna och följderna av dem är osäkra. Haug 
(1998) hänvisar till en undersökning från 1993 som visar att de barn som inte blivit 
diagnostiserade klarade sig bättre både i skolan och senare i livet än de barn med 
jämförbar begåvningsnivå som fått en diagnos. Ledord inom detta perspektiv är ”en 
skola för alla” samt inkludering.

Dilemmaperspektivet
Det tredje perspektivet uppstod som en reaktion på det kritiska perspektivet, men är 
också kritiskt till det kompensatoriska perspektivet. Nilholm väljer att kalla det för 
dilemmaperspektivet, men det skulle likaväl kunna kallas för det sociokulturella 
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perspektivet. Dilemmat kan bestå i att skolan ska ge sina elever jämförbara kunskaper 
och färdigheter samtidigt som den måste anpassa undervisningen utifrån elevernas 
olikheter. Den historiska och kulturella kontexten är central för förståelsen av hur 
eleverna uppfattar världen, och hur intellektuella resurser och artefakter (existerande 
redskap) inverkar på inlärningssituationen. 
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Tidigare forskning

Tidigare forskning visar på dynamiken inom specialpedagogiken. Det som uttalas är 
inte detsamma som visar sig i praxis. Direktiv från ledningsnivån är inte det som 
förverkligas i organisationen. Den kommunala partipolitiken avspeglas inte i
utformningen av skolans verksamhet. 

Specialpedagogiska tidskrifters dubbla budskap

Helldin (2002) har studerat vad specialpedagogiska tidskrifter har förmedlat för 
innehåll och perspektiv på specialpedagogik.  Under utgivningsåret 1997 uppger sig 
tidningsredaktionen vid NTS (Nordisk Tidskrift för Spesialpedagogik) vara positiva till 
det kritiska perspektivet. De talar kritiskt om ”normaliseringstvång” och framhåller 
vikten av att det finns en acceptans för olikheter. Det medicinska perspektivet med 
hänvisning till neuropsykologiska eller fysiologiska brister dominerar i artiklarna trots 
redaktionens positiva attityd till det kritiska perspektivet inom specialpedagogiken. 
Artiklarna kan handla om behandlingsmetoder för att avhjälpa dyslexi där problemet 
beskrivs som individens och inte som lärarens eller organisationens.

Det visar sig enligt Helldin att artiklar både med ett kritiskt perspektiv och ett 
kompensatoriskt perspektiv, vilka var för sig utgör olika specialpedagogiska paradigm, 
förekommer sida vid sida i den undersökta tidskriften. Detta anses nödvändigt för att 
kunna förklara det komplexa inom verksamhetsområdet. Svårigheterna som eleverna 
befinner sig i kan ju både förklaras som arv men också som miljö. Det ena perspektivet 
kompletterar det andra. Varje paradigm är i sig reduktionistiskt när det fokuserar 
svårigheterna till individen eller omgivningen. 

Förverkligandet av läroplanens mål och intentioner i skolan

Danell (2006 11 28) menar att skolan befinner sig i en dragkamp mellan två krafter som 
drar åt motsatt håll. En prohibid kraft vars mål är att neutralisera läroplanens intentioner 
så att verksamheten kan fortsätta som tidigare. Den progressiva kraften försöker istället 
att genomföra läroplanens intentioner i verksamheten. I detta kraftfält ska pedagogerna 
tillsammans försöka tolka och utveckla läroplanens intentioner. Det är alltså inte 
pedagogernas bristande kunskap, förmåga eller vilja som bidrar till att ovanifrån komna 
direktiv ej genomförs. Nej, problemet är dels att de som ger direktiven, det vill säga 
organisationsnivån inte går i takt med dem som ska verkställa - verksamhetsnivån. Det 
behöver alltid vara en skillnad dem emellan, om inte skulle utvecklingen avstanna. När 
skillnaden blir för stor uppstår ett glapp och kommunikationen blir svår att få fram 
oavsett om den kommer ovanifrån eller underifrån. En annan orsak till eftersläpning i 
genomförandet av direktiv handlar om tidshantering. Samtidigt som förändringar ska 
göras måste den institutionella ordningen bevaras. Det är svårt att få ihop visionen med 
verkligheten, intention med omständighet.

I sin studie uppmärksammar Danell(2006) hur pedagogerna använder sig av olika 
strategier för att lösa konflikten mellan vision och verklighet. Han fann tre mönster: 
Begrepps-, uppmärksamhets- och problemförskjutning. I samtalen kunde han se hur 
pedagoger neutraliserade begrepp, gör praktiska begreppsladdningar och växlar 
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begrepp. Pedagogerna kontrollerar och anpassar situationen, fokuserar på mål som 
förskjutits och är selektiva i sin uppmärksamhet och tolkning av barnens svar. När 
problem uppstår hänvisar pedagogerna till omständigheter eller också hittar man en 
bortförklaring. Detta kan ses som ytterligare en förklaring till varför genomförandet av 
läroplanens mål och intentioner ej uppfyllts och varför man kommit olika långt i olika 
delar av landet eller inom en kommun.

En skola för alla

Skolan är en politisk arena vars fokus förändras över tid och laddas med olika 
diskurser. Assarsson (2007) visar i sin studie olika tolkningar som pedagogerna ger 
diskursen ”en skola för alla”. Hon har utgått från begreppen likvärdighet och demokrati 
då de är centrala begrepp i både skollagen och Lpo -94. I dessa begrepp finns rättvisa 
och solidaritet invävda och tillvaratar därmed de elevers intressen som av olika 
anledningar har svårigheter att nå läroplanens och skolans målsättningar. De frågor som 
ligger till grund för studien handlar om hur pedagogerna skapar mening, förhandlar och 
omförhandlar meningen i talet om en skola för alla. 

Resultatet från studien aktualiserar svårigheten att förverkliga målen i de olika 
pedagogiska dilemman som möter pedagogen i den befintliga organisationen och 
verkligheten. Det finns en risk att den dominerande diskursen om en skola för alla, styr 
vad som kan och får sägas. Detta kommer att begränsa kunskapsutvecklingen inom 
området. Om alla talar samma språk förhindras utveckling och förändring eftersom 
utveckling och förändring alltid påverkar och bryter med den rådande diskursen. 
Studien visar pedagogernas strävan efter konsensus för att leva upp till de officiella 
texternas normativa och uppfordrande utlåtande. För att konsensus ska bli möjligt 
omtolkas och omförhandlas innehållet och begreppen i dessa texter så att de 
överensstämmer med pedagogernas erfarenhet och praxis. I gruppen får det tal som 
innehåller de officiella politiska och vetenskapliga språket störst genomslag. I praktiken 
innebär detta att pedagogerna troligen utför sitt arbete som tidigare, enda skillnaden är 
att de anpassat sin terminologi. De använder de officiella texternas språk för att skapa 
enhet och ta makten över den tomma språkliga symbolen. Om de uppnår konsensus 
kring ett begrepp blir de lika tomt som det officiella uttrycket. Talet kring det normativa 
i det officiella språket i kombination med myter och förgivettaganden om skolans 
villkor hindrar pedagogerna från att fritt utveckla sina tankar om en skola för alla. För 
att hantera verkligheten och begreppet en skola för alla omskapas begreppet till att ses 
som en utmaning, vilket blir den dominerande tolkningen och förståelsen av uppgiften. 
Det finns enligt Assarsson en dominans för diskursen om det goda i inkludering och en 
outtalad förståelse av det icke önskvärda i att avskilja elever från 
undervisningsgruppen. När denna diskurs möter verkligheten talar pedagogerna om 
avskiljning som något som är bäst för eleven. Det rör sig inte om lärarnas behov av mer 
homogena grupper utan om elevens behov av avskildhet från klassen. Pedagogerna 
strävar efter att så lite som möjligt avskilja elever för att successivt skola in dem i allt 
fler ämnen. 

I studien hänvisar pedagogerna till styrdokumenten först när maktfrågan kommer på tal. 
När meningen omförhandlats till att omfatta ansvar och uppdrag har makten förflyttats 
från styrdokumenten till dem själva. Makten får på så sätt både en förtryckande 
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funktion samtidigt som den i den omförhandlade formen legitimerar pedagogernas 
arbete. 

Orsaken till reformernas dåliga genomslag i skolan beror enligt Assarsson på att man 
hela tiden söker felet i strukturer istället för att skärskåda retoriken i styrdokumenten 
och den meningsskapande processen utifrån den diskursiva makten.

Realiserings och formuleringsarenorna

Lindensjö och Lundgren (2002) beskriver hur utbildning tidigt kom att bli intressant 
sett ur ett politiskt perspektiv, för att förändra och utjämna sociala, ekonomiska och 
kulturella förhållanden. Utbildningsfrågorna har hamnat i en paradoxal situation där 
utbildningen eftersträvar ett oberoende av samhället samtidigt som skolan är i ett 
beroendeförhållande till samhällets grundläggande produktionsstruktur. I detta skede
uppstår en tydlig gräns mellan de som beslutar om innehåll och mål i verksamheten och 
de metoder som ska brukas för förverkligandet av dessa mål. På formuleringsarenan 
sätts de övergripande målen som grundas i politisk ideologiska direktiv. Innehållet i 
kurserna formuleras på samma arena med bakgrund mot samhällets och 
arbetsmarknadens behov och krav. Detta innebär att formuleringsarenan är kluven i ett 
politiskt och ett administrativt skikt som samordnas genom olika beslutsprocesser. Allt 
fler aktörer träder fram på denna arena och önskar inflytande över innehållet och målet 
inom utbildningsväsendet. Samtidigt som tillväxten i samhället bromsats ställs nya krav 
på reformer. Då inga nya resurser tillskjuts måste reformerna genomföras genom 
nedskärning av någon befintlig verksamhet. Detta leder både till en kritisk hållning till 
de nuvarande metoderna och formerna men innebär samtidigt en försvagning i tilltron 
att det nya skulle vara bättre. Författarna kallar detta för legitimitetssvikt, denna svikt 
kommer sedan att spela en politisk roll. Olika grupper kommer att höja sina röster och 
framföra missnöjet och krav på reformer trots att förmågan att genomföra dessa 
minskat.

Formuleringsarenans problem enligt Lindensjö och Lundberg består i att den är spridd 
på olika aktörer vilket innebär en rad olika tolkningar av uppdraget. Alternativet blir en 
återgång till tiden före 1991 då Skolöverstyrelsen och staten utgjorde 
formuleringsarenan och därmed även makten. I och med kommunaliseringen finns en 
stor risk för en ökad tröghet i genomförandet av beslut fattade av Regering och Riksdag 
samt Skolverket genom att den totala administrationen ökar och därmed även dess 
makt.

När politiska beslut är fattade ska de genomföras. Det är upp till aktörerna på 
realiseringsarenan att tolka och utföra uppdraget. Om projektet lyckas eller misslyckas 
tillskrivs oftast realiseringsaktörerna eller också framhävs reformbeslutets tydlighet 
som avgörande. Frågan är dock om något beslut lyckas i ambitionen att skapa sådan 
tydlighet att ursprungsmålet förblir detsamma genom hela förverkligandeprocessen 
menar Lindensjö och Lundgren

Det är svårt för formuleringsarenans aktörer att i förväg känna till vilka tillfälligheter 
som kommer att inverka på genomförandet av en reform. Lindensjö och Lundgren 
anser att viktiga faktorer som avgör hur beslut genomförs kan vara resurstillgänglighet, 
prioriteringar vid genomförandet i förhållande till annan verksamhet eller nya idéer ute 
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i verksamheten. I skolan finns dessutom en stark tradition där det ingår i lärarens 
profession att själv bedöma hur undervisningen ska bedrivas för att nå uppställda mål. 
Därför blir pedagogernas engagemang och medverkan på realiseringsarenan avgörande 
för hur väl stor måluppfyllelsen kommer att bli. 

Lindensjö och Lundgren hävdar att det är viktigt att lärarna delar målens värdegrund för 
att kunna konkretisera målen. En lärares tolkning grundar sig dock inte i första hand 
utifrån politiska värderingar utan på de praktiska erfarenheter och kunskaper de har 
utifrån verksamhetens verklighet. För att underlätta genomförandet av reformer är det 
därför viktigt att aktörerna på realiseringsarenan upplever att formuleringsarenan är 
införstådda i de faktiska problem som finns i skolverkligheten. Här behöver skolan 
klara av att formulera sina problem och meddela dem till beslutsfattarna. Pedagogisk 
forskning har här ett fält att beträda då det mesta av tidigare forskning utgått från de 
centralt uppställda förväntningarna. 

Det politiska inflytandet över specialpedagogisk verksamheten

Nilholm (2008) har via en enkätundersökning till landets alla kommuner, studerat 
vilken övergripande syn kommunerna har på specialpedagogisk verksamhet. Hans 
utgångspunkt är att pröva Haugs hypotes3 om att socialdemokratisk skolpolitik utgår 
från en innovativ utbildningspolitik med utgångspunkt kring gemenskap och 
deltagardemokrati. Det borgerliga alternativet skulle utgöras av en restaurerande 
skolpolitik som fokuserar på kompensation av individens brister och där målet är så hög 
måluppfyllelse som möjligt. Nytta och effektivitet präglar detta synsätt. Elever 
undervisas oftare i segregerade grupper i stället för att vara inkluderade i klassrummet. 
Kommunerna delades in efter politisk majoritet. Resultatet visar att det finns ingen 
nämnvärd skillnad i hur kommunerna arbetar med specialpedagogik och vilken politisk 
majoritet som styrde i kommunen. Det går ej att säga att skolpolitiken i 
socialdemokratiskt styrda kommuner är mer innovativ än i kommuner med borgerlig 
majoritet. De flesta kommunerna uppger att särskild undervisningsgrupp varken är 
vanligt eller önskvärt. Diagnos uppges ej heller ha någon betydelse för om en elev ska 
få tillgång till särskilt stöd. Varför skillnaderna inte är större kan bero på fokuseringen 
kring måluppfyllelsen, men underlaget är för osäkert för att hävda det med bestämdhet. 
Det är inte heller säkert att den restaurerande synen på utbildningspolitik har fått ett 
ökat inflytande i kommunernas specialpedagogiska verksamheter. Det undersökningen 
visar är att politikernas inflytande över skolpolitiken begränsas till de ekonomiska 
ramarna. Innehållet för verksamheten överlämnas till de professionella. Skillnader 
mellan kommunernas utformning av specialpedagogik vilar kanske mer på skillnader 
inom olika professionskulturer än i kommunalpolitiska majoritetsförhållanden.

Nilholms studie får stöd av Quennerstedt (2006) som frågar sig vilket inflytande 
kommunen har som part inom skolpolitiken. Det är dokument från Regering och 
Riksdag samt Skolverket som jämförs med intervjuer gjorda med skolpolitiker från fyra 
olika kommuner där två kommuner har socialdemokratisk majoritet. Kommunerna 
representerar också storstad och landsbygd. Quennerstedt lyfter fram spänningen 
mellan hur rikspolitiken talar om ansvaret för skolan, där kommunen nästan är 
osynliggjord och istället fokuserar de på statens och de professionellas roll i 

                                               
3 Det är Nilholm själv som nämner om Haugs hypotes i sin rapport.
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genomförandet av de intentioner som den svenska skolan vilar på. Kommunerna själva 
har ingen tydlig gemensam uppfattning om vad deras roll i utbildningspolitiken är. 
Skolverket å sin sida räknar med kommunen som en länk i tillsynsarbetet och 
kontrollen. Detta sker främst via den årliga kvalitetsredovisningen som kommunerna 
ska göra och skicka till skolverket. Den dominerande bilden av kommunen som 
framträder i avhandlingen är kommunen som resultatansvarig enhet. Alla tre nivåer 
uppfattar kommunens uppgift som organisation av kvalitetsarbete och övergripande 
ansvar och kontroll. 

Kommunen uppfattar sitt uppdrag när det gäller styrning av skolan som att ”se till” att 
verksamheten har de förutsättningar som behövs för att bedriva undervisning. Det kan 
handla om ekonomiska resurser, men även frihet att organisera verksamheten utifrån 
skolans egna önskemål. Det andra draget i att ”se till” handlar om tillsyn och kontroll 
genom bland annat kvalitetsredovisningarna. Quennerstedt anser att de flesta 
kommunala politiker uppfattar mellanställningen som problematisk när det gäller att 
hitta en roll som fungerar utan att göra övertramp på den statliga eller den 
professionella arenan. Skillnaderna mellan kommunernas sätt att förhålla sig till skolan 
utifrån politisk dominans handlar om hur skolan ska organiseras. Om det ska finnas 
valmöjligheter och alternativ till den kommunala verksamheten. Frågor om hur den 
pedagogiska verksamheten ska bedrivas överlämnas till de professionella inom skolan. 

Likvärdighet i undervisningen beskrevs i intervjuerna i första hand som att anpassa 
utbildningen så att alla kan nå målen. Detta förverkligas i kommunerna genom att 
resurser fördelas till de skolor och elever som behöver mer för att klara 
måluppfyllelsen. En praktisk konsekvens av detta är fokuseringen på eleverna att klara 
betyget godkänt i de tre basämnena. Anpassning av utbildningen är ett annat sätt att 
genomföra likvärdigheten. 

Specialpedagoger som skolans nybyggare

Audrey Malmgren Hansen (2002) har gjort en longitudinell studie kring hur 13 
specialpedagoger med utbildning från den första kullen studenter på specialpedagogiska 
påbyggnadsprogrammet har uppfattat sitt uppdrag och resurstillgången. Studien bygger 
på resultatet av specialpedagogernas deltagande i ett treårigt projekt: Elever i 
Specialpedagogisk Verksamhet (ESV-projektet). Dessutom har dessa 13 
specialpedagoger deltagit i tre enkätundersökningar samt besvarat en frågeguide. 
Materialet är insamlat under åren 1991-97. 

Specialpedagogerna arbetar efter utbildningen inom grundskolans organisation. Det 
innebär att några finns ute i klasser, placerade i lokala skolor och andra ingår i 
kommunens övergripande specialpedagogiska resurs. Studien visar att 
specialpedagogerna till en början hade svårt att hitta en identitet som specialpedagoger 
eftersom både skolledare och allmänpedagoger förväntade sig speciallärare. Den 
funktion som de fått i verksamheten är att finnas till hands och göra akuta utryckningar 
när lärare påkallar hjälp. Specialpedagogikens mål beskrivs i termer av att eleven ska 
nå målen och utveckla en positiv självkänsla och arbetsglädje. Handledningen av lärare 
samt att delta i arbetet med åtgärdsprogram ingår också i arbetsuppgifterna. Malmgren 
Hansen visar att arbetet med att förändra arbetet i specialpedagogisk riktning har varit 
tvunget att anpassa sig till de övriga kollegorna. Steg för steg har specialpedagogerna 
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kunnat lämna det arbetet som speciallärare och ägna sig alltmer åt specialpedagogiskt 
övergripande arbete.

Specialpedagogerna framför i studien uppfattningen att det behövs mer resurser till 
specialpedagogiken. Behoven är större än resurserna. Fler specialpedagoger skulle 
behövas för att kunna möta alla behov. Samtidigt visar Malmgren Hansen att 
specialpedagogernas stora frihet innebär svårigheter i avgränsning av arbetet. De 
övergripande arbetsuppgifterna blir lidande istället fungerar specialpedagogerna som 
extra resurs och får rycka in i skolans löpande arbete när behov uppstår. Osäkerheten 
kring hur stor den specialpedagogiska resursen är varierar från år till år beroende på 
elevunderlaget. Detta innebär svårigheter för specialpedagogerna att koppla samman 
planering och resurs. 
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Teoretisk referensram

Som utgångspunkt för denna studie har jag valt olika teoretiska referensramar. Genom 
att ta med 1) den kritiska teorin kan jag ställa frågor om specialpedagogikens agenda 
utifrån frågor om makten mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. 2) 
Diskursanalys blir ett sätt att fundera över hur begrepp tolkas och omtolkas. Slutligen 
landar frågor om lärandets kontext i 3) den sociokulturella teorin.

Kritisk teori

På vilka sätt förverkligas specialpedagogikens mål i den praktiska skolverkligheten?
Kritisk forskning har som mål enligt Alvesson och Sköldberg (2008) att skaka om 
verkligheten och göra motstånd mot det som dominerar och styr enskilda individer och 
samhället. Om så sker kan man hindra att gamla mönster av makt och förtryck 
reproduceras. Specialpedagogikens historia beskrivs av Börjesson och Palmblad (2003) 
som en historia av expertvälde. Det är den pedagogiska expertisen som avgör vem som 
är i behov av insatserna.  Alvesson och Sköldberg (2008) refererar till Foucault som har 
beskrivit hur makt utövas i samhället på olika nivåer. Makt utövas i relationer och 
uttryck i handlingar, den kan inte isoleras och studeras då den är icke-lokal till sin 
natur. Institutioner som skolan kan bara kanalisera och gestalta samhällets befintliga 
dominansförhållanden. Kunskap är förutsättningen för makt och genom makt 
tillkommer ny kunskap som i sin tur befäster makten. Diskurser kring det ”vansinniga” 
har inte heller vuxit fram i en kontrollerad och planerad kontext. Foucault menar att 
diskurser är slumpmässiga händelseserier bundna till den materiella och historiska 
situationen, men som uttrycker olika viljor till makt. Den rådande diskursen är det som 
möjliggör makten och makten förutsätts för att kunna utveckla kunskap, som befäster 
diskursen, genom studier och klassificeringar.

Foucault (1973) själv, ger otaliga exempel på hur sökandet efter kunskap när det gäller 
psykiskt sjuka snarare varit ett trevande i mörkret efter förklaringsmodeller och 
behandlingsmetoder. Denna kunskap har formats olika beroende på hur själva 
avvikelsen uppfattats bland de olika aktörerna under historiens lopp. När Foucault 
skriver ”Vansinnets historia” uppehåller han sig ej kring formandet av subjektiviteten. 
Däremot kan vi ana hur dessa sociala praktiker formar både de vansinniga och de som 
utövar makten över dem samt samhällets medborgare i stort eftersom det måste finnas 
en acceptans bland dem som möjliggör hanteringen av de vansinniga

Inom den kritiska teorin framhålls behovet av självkritik. Ett minimikrav skulle kunna 
vara att forskaren inser och erkänner att hon arbetar i en ideologisk-politisk kontext och 
att balansen går mellan att bekräfta den förgivettagna ordningen och ifrågasätta den. 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att medvetenhet om detta spänningsfält bör ingå 
i texten om det är god forskning. De anser att forskaren vid något tillfälle bör undvika 
att bekräfta etablerade idéer och dominerande intressen. Det är viktigt att vara 
uppmärksam och granska sin egna förförståelse av olika källor som uttryck för olika 
förhållanden som utövar dominans. Den kritiska forskningen bör stå fri och utforska 
områden som inte är politiskt korrekta. Detta är kanske utopiskt att tänka sig att denna 
uppsats kommer att göra, det kan ju även bli en trend i sig att vara opportun. Jag vill 
ändå försöka mig på en kritisk ansats.
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Diskursanalys

Eftersom min undersökning befinner sig i glappet mellan specialpedagogernas 
uppfattning om mål och resurser blir frågan om diskurser intressant. Diskurs förklarar 
Alvesson och Sköldberg (2008) genom att hänvisa till Potter 1996:105, som alla 
språkliga yttranden, i skrivna eller talade sociala sammanhang är diskursiva yttringar. 
Diskurser kan omfattas av stora sociala sammanhang eller ses som lokalt uppkomna. 
Diskursanalytiker intresserar sig vanligen för diskurser som uppstår människor emellan 
istället för de diskurser som formas utifrån större kunskapssystem. Alla utsagor görs i 
en kontext, utan denna kontext blir de obegripliga och utan mening. Då vi rör oss inom 
olika sociala kontexter kommer även våra utsagor att präglas av de inre och yttre 
förväntningar som ryms inom den aktuella kontexten. Vi uttrycker oss olika hemma, 
bland kollegor eller med elever och föräldrar eftersom det vi säger kommer att tolkas 
utifrån vilken roll och situation som vi befinner oss i för tillfället.

Alvesson och Sköldberg menar att diskursanalysens bidrag till forskningen är att visa 
på att det är inte bara i empirisk data som mönster kan avläsas. Kvalitativa studier 
riskerar att på ett för enkelt sätt visa på samband mellan utsaga och verklighet utan 
hänsyn till de språkliga diskurserna. Styrkan med diskursanalysen är att man i högre 
grad uppmärksammar variationerna i det som uttrycks. Det finns poänger i 
diskursanalysen men det behövs en kritisk hållning när det gäller tilltron till att de 
språkliga utsagorna skulle utgöra riktiga avspeglingar av tillvaron. Diskursanalysen 
behöver vidgas för att inte forskningen ska bli trivial och endast inriktad på språkliga 
nyanser. 

Sociokulturellt perspektiv

Enligt sociokulturellt perspektiv ses lärande som ett deltagande i en social process. 
Dysthe (2003) menar att en konstruktivistisk syn på lärande finns inom sociokulturell 
teori, men dess fokus ligger främst på hur kunskaper konstrueras i samarbete i en 
kontext. Inom behaviorismen sker lärandet när eleven har övertagit de kunskaper 
läraren har förmedlat där man börjar med grundläggande faktakunskaper för att övergå 
till reflektion och självständigt användande av kunskap i de högre skolåren. Den 
kognitiva traditionen ser förvärvandet av kunskaper som en process där man börjar med 
enklare och mer konkreta kunskaper för att senare när den mentala mognaden medger 
det övergå till mer komplexa kunskaper och abstrakt tänkande. Eleven är aktiv och 
tolkar kunskapen och fogar ihop de olika delarna till en helhet. 

Sociokulturella teoretiker menar att lärandet alltid sker i en bestämd fysisk och social 
kontext, enligt Dysthe. Den omgivande kontexten blir en integrerad del av själva 
lärandet. Socialt samspel är avgörande för om det ska uppstå en lärprocess. 
Interaktionen avgör både vad och hur något övergår i lärande. Även syftet med lärandet 
är att eleven ska klara av att ingå i olika sociala system. I en grupp kan lärandet 
medieras. Lärandet får kognitiva eller praktiska verktyg, det kan vara andras förståelse 
och erfarenheter eller kommunikation i olika former. Mer konkret kan denna mediering 
beskrivas som alla de hjälpmedel vi har att tillgå vid inlärning. Det kan vara 
matematiska formler, video, anteckningsblock och penna, dator och IT. Trots 
variationen i hur lärande medieras är det genom kommunikation som olika redskap kan 
skapas och vidareförmedlas. Språket är på så vis mycket centralt inom detta perspektiv, 
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men ses inte som något neutralt i sig utan är färgat av den kulturella och historiska 
tradition vi lever i. Genom språket blir vi delaktiga i en kultur samtidigt som vi får 
verktyget med vilket vi kan förändra denna kultur. Det är genom tillägnandet av språket 
som vi kan utveckla tänkandet och olika färdigheter, därigenom är språket lärandets 
grundförutsättning.

Vygotsky, född i Vitryssland och en av förgrundsgestalterna inom det sociokulturella 
perspektivet, såg utvecklingen, enligt Dyste, som en förutsättning för lärande men 
menade också att lärandet leder till en utveckling som inte varit möjliga utan lärandet. 
Zonen mellan vad ett barn klarar av på egen hand och vad det klarar av med hjälp kallar 
han för ”den närmaste utvecklingszonen”. Lärande som uppehåller sig kring vad eleven 
klarar på egen hand leder inte till utveckling. All undervisning måste därför ta fasta på 
vad eleven redan kan och utmana eleven att nå nästa zon för utveckling. På så blir 
elevens svårigheter inte ett tillkortakommande och en brist utan en utgångspunkt och 
potential för utveckling. Detta har varit viktiga redskap kring tänkandet om socialt och 
individuellt lärande. 

Nationella och internationella styrdokument

Specialpedagogikens mål och uppgift har beskrivits i olika styrdokument. Nationella 
dokument för gymnasieskolan utgörs av skollagen, läroplanen och 
gymnasieförordningen. Sett ur ett internationellt perspektiv har FN:s 
Salamancadeklaration fått stor betydelse för att se till att elever i behov av stöd runt om 
i världen ska ha samma rätt till utbildning som alla andra barn. 
Salamancadeklarationens syn på specialpedagogik ligger i linje med det kritiska 
perspektivet som förordar inkludering.

Gymnasieskolans styrdokument

Skollagen (SFS nr 1985:1100) reglerar främst kommunernas skyldigheter att ordna 
undervisning för alla elever som vistas i kommunen. Hur undervisningen ska regleras 
framgår av gymnasieförordningen och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 
94). I Gymnasieförordningen (SFS nr 1992:394) säkerställs elevens rätt till 
stödundervisning om man befarar att eleven inte kommer att nå kunskapsmålen eller 
om det finns andra skäl till särskilt stöd. Denna undervisning skall ske inom klassen.

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) ingår gymnasieskolan och 
gymnasiesärskolan. Gymnasieskolans värdegrund och uppgifter är att ge en likvärdig 
utbildning vilken ska vara anpassad utifrån individens enskilda behov. Att det finns 
flera sätt att nå målen uttrycks samt att de elever som har svårigheter att uppnå målen 
ska bli föremål för en särskild uppmärksamhet.

Salamancadeklarationen

1994 undertecknade 92 stater den så kallade Salamancadeklarationen, vars syfte är att 
säkerställa barn i behov av stöd deras rätt till undervisning och inkludering i skola och 
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samhälle. I deklarationen fastslås att skolor som arbetar inkluderande är det effektivaste 
sättet att motarbeta diskriminering och förverkliga undervisning för alla. Det innebär att 
barn ska gå i den skola som finns i den närmaste omgivningen oavsett vilka behov 
barnet har av stöd i undervisningen. I undervisningen måste lärarna ta hänsyn till 
elevernas olika behov, de måste anpassa metoderna och tempot för att alla ska kunna få 
del av en kvalitativt god utbildning. Stödet bör ingå inom ramen för den ordinarie 
kursplanen istället för en annan kursplan. I deklarationen hävdas dessutom att 
inkluderande skolor är mer kostnadseffektiva än skolor med exkludering av elever i 
behov av stöd. Det är i samband med denna deklaration som begreppet inkludering blev 
ett vedertaget begrepp för att gestalta det man vill uppnå. Deklarationen trycker även på 
behovet av fortbildning av lärare för att undervisningen ska kunna bli inkluderande.
(http://www.unesco.se/Bazment/Alias/Files/?Salamanca_sju)

Syfte

Mitt syfte är att undersöka hur specialpedagoger i gymnasieskolan beskriver 
specialpedagogikens mål och resurs.

Forskningsfrågor

Det är två forskningsfrågor jag vill ställa till tre specialpedagoger verksamma i 
gymnasieskolan.

1. Hur uppfattar och beskriver specialpedagogerna specialpedagogiken och dess mål? 
Det jag är intresserad av att utforska genom denna fråga är hur specialpedagogerna
beskriver specialpedagogikens mål och hur de ser på inkludering samt vilket 
specialpedagogiskt perspektiv som dominerar.

2. Hur uppfattar och beskriver specialpedagogerna tillgången på och inflytandet över 
den specialpedagogiska resursen? Då specialpedagogiken liksom skolans övriga 
verksamhet är avhängigt olika former av resurser för att kunna existera blir det 
intressant att undersöka specialpedagogernas uppfattning om vad som ingår i den 
specialpedagogiska resursen i gymnasieskolan, hur resursfördelning sker i förhållande 
till behov, prioriteringar och insatsnivå samt vem som har inflytande över 
resursfördelningen.

http://www.unesco.se/Bazment/Alias/Files/?Salamanca_sju
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Metod

Som bakgrund till metoden diskuterar jag frågor som rör kvalitativa studier, intervjuer 
samt tolkning och analys. Studiens informanter presenteras. Avslutningsvis ställs frågor 
om validitet och reliabilitet.

Intervju som metod

Att samtala är en gammal metod för att erövra ny kunskap. Under en längre tid har 
samtalet som metod inom forskning och vetenskap haft en undanskymd plats, men 
under 1900-talets senare hälft har den positivistiska forskartraditionen förlorat 
inflytande till förmån för filosofiska och humanistiska strömningar som betonar 
verkligheten som en social konstruktion. Kvale (1997) menar att intervjun som metod 
betraktas som kvalitativ till skillnad mot exempelvis enkäten som räknas som en 
kvantitativ metod. I den kvalitativa metoden betonas och tolkas meningsfullheten i 
relationer istället för det mätbara och kvantifierbara. Synen på kunskap, inlärning, 
verklighet och sanning är en annan inom den kvalitativa grenen än den 
naturvetenskapligt positivistiskt kvantitativa traditionen. Den utgör alltså ett alternativ 
när det gäller vad som är forskningens föremål och fokus. Utmärkande för intervjun 
som metod är att utgångspunkten är den intervjuades livsvärld. Intervjuaren tolkar 
sedan utifrån intervjun en mening, söker det kvalitativa och specifika i det som sagts, 
förutsättningslöst men ändå fokuserat utifrån intervjuns syfte, uppmärksammar 
mångtydigheter och paradoxer. Ibland kan intervjun uppenbara insikter som leder till en 
förändrad inställning till frågan under pågående intervju. Beroende på intervjuarens 
känslighet vid intervjutillfället (som är ett mellanmänskligt möte) kan intervjun bli en 
positiv upplevelse och erfarenhet för den intervjuade. Den som vill bli en god 
intervjuare har bara en väg att gå – att intervjua. Intervjun är ett hantverk, i likhet med 
konstnärens, även om man känner till teknikerna så måste handlaget övas.

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att: ”Förförståelsen betvingar seendet.” De 
menar att en smal teoretisk tolkningsrepertoar bidrar till att forskarens 
reflektionsförmåga begränsas. En alltför vid tolkningsrepertoar kan bekräfta vilket 
resultat som helst, vilket gör resultatet ointressant på grund av sin allmängiltighet. 
Förförståelse är något som vi alla bär med oss in i arbetet oavsett om det gäller 
teoretiska referensramar eller personliga reflektioner och emotioner. Tidigare erfarenhet 
av specialpedagogik och specialpedagoger påverkar uppmärksamheten och tolkningen 
av det jag läser och det som möter mig vid intervjutillfällena. 

Genomförandet av studien

I mars 2009 genomförde jag intervjuer med tre specialpedagoger, anställda vid ett 
större gymnasium i ett glesbygdslän. Vid skolan finns ca 1500 elever och 
specialpedagogernas tjänster motsvarar 2 heltidstjänster. 

Min studie är en kvalitativ studie. Överväganden som jag gjort i arbetet rör valet av 
specialpedagogik istället för specialpedagoger. Anledningen är att specialpedagogikens 
mål handlar om inkludering vilket innebär att specialpedagogik är något mer än 
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specialpedagogerna. Dessutom är min tanke att intervjusituationen underlättas av att 
frågorna rör ett ämne istället för personen. Valet att begränsa intervjuerna till tre 
specialpedagoger begränsar även perspektivet och infallsvinklarna på 
specialpedagogiken, samtidigt är det en fokusering kring specialpedagogernas 
upplevelser av specialpedagogiken. Tre intervjuer kan verka som ett litet och begränsat 
underlag att dra slutsatser från. Tillsammans har dessa tre intervjuer inbringat ca tre 
timmars datamängd som i renskriven form uppgår till 24 sidor. Det är ur denna mängd 
data som jag vill hämta underlag för min studie. Redan innan bearbetningen av 
materialet kan jag se samstämmighet och variation i svaren. Specialpedagogerna är 
kollegor men tjänstgör inom olika delar av skolan och har skilda ansvarsområden. Detta 
skulle kunna vara en möjlig förklaring till den samsyn som finns i resultatet. Karaktären 
på intervjuerna är dock helt olika och enligt min mening är samsynen inte större än vad 
man kan förvänta sig inom den specialpedagogiska yrkeskåren. En slutsats jag drar är 
att variationen och samstämmigheten inte skulle förändras dramatiskt om jag valt att 
genomföra ytterligare två intervjuer eller om jag valt specialpedagoger vid skilda 
skolor.

I samband med att deltagarna tillfrågades presenterades syftet med intervjun samt att 
deras identiteter inte kommer att röjas. När specialpedagogerna kontaktades var alla 
villiga att ställa upp på en intervju. Min uppfattning är att fokuseringen kring 
specialpedagogiken istället för specialpedagogen har gjort situationen mindre personlig 
och känslig. Dessutom finns det ett genuint intresse av att få dela med sig av 
specialpedagogiska erfarenheter från gymnasiet, då det mesta som skrivs är centrerat 
kring förskola och grundskola.

Intervjuerna var öppna men följde en intervjuguide. Det ger en möjlighet att upprepa 
och förtydliga frågan samt att ställa följdfrågor för att reda ut oklarheter och språkliga 
missförstånd för att på så sätt underlätta tolkningen av resultaten. Att lämna ut enkäter 
ger ett svagare resultat eftersom den saknar möjlighet att uppfatta och korrigera 
eventuella missförstånd av frågeställningar. I samband med en intervju finns den 
möjligheten. 
Enligt Kvale (1997) ska en intervjuguide presentera ämnet för intervjun samt redovisas 
i vilken ordning frågorna ska tas upp. Guiden ger en översikt och ska ses som ett 
förslag till frågor. Frågorna måste på något sätt ändå relatera till forskningsfrågorna i 
studien. Genom intervjuguiden ökade likvärdighet mellan de olika intervjutillfällena. 
Som förberedelse innan intervjuerna mailade jag intervjuguiden till de tre 
specialpedagogerna, för att de skulle få en möjlighet att reflektera över frågorna i 
förväg. Spontaniteten kan minska därigenom, men syftet med denna förberedelse var en 
högre fokusering kring frågorna under intervjutillfället som därigenom kom att 
begränsas till ca en timme. De etiska förutsättningarna kring intervjun var nedskrivna 
på intervjuguiden. 

Intervjuerna bandades och de genomfördes individuellt vid tre olika tillfällen. Efter 
intervjun transkriberades samtalen och då gjordes en språklig bearbetning för att öka 
läsbarheten. Skratt eller pauser är ej inskrivna eftersom jag anser att fokus i denna 
studie ligger på vad som sägs och inte på hur det sägs. De medverkande har erbjudits att 
läsa intervjun och att göra förtydliganden i efterhand. Ingen av dem har hört av sig 
angående något förtydligande. Intervjuerna har avkodats och informanterna har fått 
namnen Agneta, Barbro och Doris.
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I det etiska övervägandet ingår att fundera över eventuella konsekvenser för dem som 
intervjuats. Då konfidentialiteten är garanterad och intervjuerna inte heller handlar om 
enskilda specialpedagogers yrkesutövning har jag svårt att se att denna studie skulle 
kunna leda till negativa konsekvenser för någon av de inblandade. Förhoppningsvis kan 
min studie i stället bidra till att samtalen om specialpedagogiken, dess mål och resurser 
berikas ytterligare. Eftersom denna studie inte kommer att påverka verksamheten 
nämnvärt har jag bedömt att specialpedagogerna själva kan avgöra och ta ansvar för sin 
medverkan. Därför har inte rektor kontaktats.

Presentation av studiens informanter

Enligt skolverkets statistik för läsåret 07/08 utgör specialpedagoger och speciallärare 3 
% av samtliga lärare i tjänst vid den svenska gymnasieskolan. Av dessa är 72 % 
kvinnor. Vid den för studien aktuella gymnasieskolan finns läsåret 08/09 ca 144 lärare 
anställda. Av skolans hemsida framgår ej tjänstgöringsgrad. De tre specialpedagogerna 
utgör 2 % av skolans lärarkår.

Specialpedagogernas yrkeserfarenhet är stor. Alla har de arbetat som lärare innan de 
vidareutbildat sig till speciallärare och specialpedagoger. Inför intervjun har de tagit del 
av frågorna i förväg. Barbro har plockat fram ett föreläsningsmaterial som hon 
använder sig av när hon är ute och talar om specialpedagogik. De övriga väljer att svara 
spontant i ögonblicket. Detta får som följd att Agneta och Doris blir mer kortfattade i 
sina svar än Barbro

 Agneta är 55 år har arbetat som lärare sedan 1994 och de senaste 3- 4 åren som 
specialpedagog. Hon arbetar halvtid inom Individuella programmet [IV-
programmet] och har ett övergripande specialpedagogiskt ansvar för sju 
program (BF, BP, FP, HP, NV, OP, SP) på 50 %.

 Barbro är 47 år och har arbetat som specialpedagog under 10 år. Dessförinnan 
var hon rektor, men tröttnade på det och omskolade sig till specialpedagog. 
Gymnasiesärskolan utgör halva av hennes tjänst, utöver den har hon det 
specialpedagogiska ansvaret för 6 program (EC, ES, HR, IP, MP, TE) på 50 %.

 Doris är 55 år har arbetat som lärare i ca 30 år av dessa har hon 15 år som 
speciallärare och 8 som specialpedagog. Arbetade som lågstadielärare som 
nyutbildad.

Breddning av resultatpresentationen

Min studie tangerar Malmgren Hansens (2002) studie när det gäller frågor om mål och 
resurser. Jag har valt att i resultatpresentationen presentera delar av resultatet från 
hennes studie. Att jämföra svaren från mina tre intervjuer med ett större material
innebär en breddning av underlag för senare diskussion och analys. Då min 
undersökning inte har utgått från Malmgren Hansens frågeställningar kan jämförelsen 
inte göras över hela resultatet. I Malmgren Hansens avhandling berörs ej frågor kring 
inkludering och specialpedagogiska perspektiv. Inte heller tar hon upp vad som ingår i 
den specialpedagogiska resursen. Alternativet hade varit att göra jämförelsen i analys 
och diskussionsavsnittet. Anledningen till att jag valt att göra jämförelsen i resultatet är 
att jag bedömt att det berikar resultatet. I analysen och diskussionen har jag gjort 
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kortare hänvisningar till tidigare forskning men då Malmgren Hansens studie är den 
avhandling som ligger närmast min undersökning skulle detta riskera att dominera 
analys och diskussion på ett sätt som skulle motverka genomlysningen utifrån de 
teoretiska referensramarna.
Tolkning och analys

Alvesson och Sköldberg (2008) lyfter fram reflexiv tolkning som en metod i 
bearbetningen av det empiriska materialet. Begreppet reflexiv tolkning vill visa på 
öppenheten inför flera tolkningsnivåer och tolkningstraditioner som de empiriska, 
hermeneutiska, kritiska och postmoderna samt en medvetenhet om att de olika 
synsätten och teorierna utgör skikt som innehåller reflexer från andra teorier. Ingen 
teori lever sitt eget liv utan har uppkommit i växelverkan med andra teorier och därför 
bär den också på impulser från dessa synsätt. Författarna betonar bredd och variation i 
valen av teori för det reflektiva arbetet. Då kan arbetet leda fram till ett mer trovärdigt 
resultat som redovisar problemen och svagheterna istället för de empiriska säkra 
sanningarna. Den reflexiva tolkningen menar att det går att göra tolkningar och 
samtidigt använda sig av empiri, vilket postmodernismen är tveksamma till.

I reflexiv metod sker tolkningen i flera steg enligt Alvesson och Sköldberg. Först sker 
en råtolkning i samband med datainsamlandet. Detta material tolkas sedan utifrån olika 
teoretiska tolkningsramar. I mitt fall ska jag försöka tolka materialet utifrån kritisk 
teori, diskursanalys samt sociokulturell teori. Det tredje steget innebär enligt Alvesson 
och Sköldberg att sätta in forskningsmaterialet i en social och politisk kontext.
Forskaren ska i det fjärde och sista steget självkritiskt reflekterar över hur det egna
agerandet samt den egna användningen av språkliga diskurser påverkat på resultatet. 

Att arbeta fullt ut enligt denna metod förutsätter enligt min uppfattning en stor kunskap 
om de olika forskningsteoretiska perspektiven.

Validitet och reliabilitet

Frågor om validitet och reliabilitet är centrala inom positivistisk och kvantitativ 
forskningstradition. Reliabiliteten ifrågasätter tillförlitligheten i undersökningarna. Är 
undersökningen gjord så att den kan upprepas oberoende av en annan forskare och nå 
liknande resultat? Validiteten sätter sökarljuset på frågan om man har undersökt det 
man var ute efter att undersöka. (Thuren 2007) Enligt Ryen (2004) hänvisar frågor om 
validitet till ett sanningsanspråk fångade i det skrivna ordet men ändå identifierbara i 
den sociala verkligheten. Den kvalitativa forskningens kritik mot positivismen handlar 
om skillnader i hur man uppfattar språkets funktion. Konstruktivistiska forskare anser 
att det inte finns någon bestämd social verklighet. Inte heller är språket något som på ett 
enhetligt och tydligt sätt kan referera till en konkret verklighet. Kvalitativ forskning bör 
dock dra lärdomar av den kvantitativa forskningens tradition att arbeta med frågor 
angående forskningens kvalitetskrav och hur man kan pröva kvaliteten på forskningens 
data. Det har medfört att validitetssträvandet inom den kvalitativa forskningen har sökt 
nya vägar för att utröna forskningens sanningsanspråk.

Arbetet med validering följer under hela arbetets gång. Kvale (1997) ser validitet som 
ett konkret verktyg där resultatet är beroende av vem som hanterar verktyget. Det 
handlar om att forskaren kontrollerar utifrån en kritisk hållning 
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undersökningsmaterialet för att motverka selektiva perspektiv och snäva tolkningar. 
Validering är även ett ifrågasättande av vad och varför man gör undersökningen, detta 
är långt viktigare än frågan hur. För att veta om en metod kommer att leda till vad som 
var avsikten med undersökningen behövs en teori att utgå från. Ryen (2004) hänvisar 
till en rad olika forskare som menar att reliabiliteten vid intervjuer blir högre beroende 
på forskarens förmåga och teknik vid transkriberingen av den inspelade intervjun. Ju 
bättre teknik desto närmare kommer den utskrivna texten att likna den talade. Om flera 
forskare läser texten och kan identifiera liknande teman ökar reliabiliteten. Att avgöra 
reliabiliteten i en forskningsrapport kan vara svårt för läsaren eftersom materialet i en 
sådan ej är fullständigt redovisat.

När det gäller validitet och reliabilitet i detta föreliggande arbete ligger en ambition att 
förankra undersökningen i tidigare forskning och inom teoretiska referensramar. 
Tillförlitligheten hos de tre intervjupersonerna har jag svårt att bedöma som annat än 
god. Jag har svårt att se att frågorna var ställda så att specialpedagogerna av någon 
anledning, medveten eller omedveten, valt att skönmåla eller mörklägga någon sida av 
den specialpedagogiska verksamheten som de är en del av. Hur allmängiltig 
undersökningen blir kan klart ifrågasättas då underlaget är litet. Även frågor om 
representativitet kan ställas. Tre specialpedagoger anställda i en mindre kommun som 
utgör centralort långt från storstadsregionerna. Å andra sidan vad säger att en 
undersökning gjord i Stockholmstrakten skulle vara mer representativ?

Min tanke är att resultatet endast kan säga något utifrån de frågor som jag ställt. Kanske 
finns det en samstämmighet med tidigare resultat, skulle det öka validiteten och 
reliabiliteten eller är det tvärtom?
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Resultat

Resultatet av mina intervjuer presenteras i två delar. Första delen behandlar 
specialpedagogikens mål. Här ger informanterna sin syn på specialpedagogikens 
innehåll, arbetssätt, inkludering samt specialpedagogiska auktoriteter. Den andra delen 
fokuserar kring specialpedagogikens resurser, hur tillgång och behov prioriteras och 
fördelas. Jämförelser av resultatet görs med Malmgren Hansens avhandling: 
Specialpedagoger - nybyggare i skolan.

Specialpedagogikens innehåll och mål.

Specialpedagogikens innehåll och specialpedagogiskt arbete

När de tre specialpedagogerna uppmanas att beskriva vad specialpedagogik är 
framkommer två typer av svar. Ett mer kortfattat där specialpedagogik framhålls som 
ett viktigt komplement för att skapa en skola för alla. Det andra svaret utgår från viktiga 
karaktärsdrag hos den som arbetar med specialpedagogik. Agneta betonar 
specialpedagogiken som en förutsättning för att nå rättvisa i skolan, där 
specialpedagogiken ska bistå alla de som behöver stöd för att nå sina mål på ett bra sätt. 
Specialpedagogiken är ett förhållningssätt och helhetstänkande enligt Doris som gör det 
möjligt för alla att nå sina mål. På samma sätt som elever med synfel får hjälp genom 
glasögon får de elever som har svårigheter med att läsa och skriva hjälp genom 
specialpedagogik.

- Vi är ju en skola för elevernas skull. Alla vi [olika lärarkategorier], har ju olika 
roller, för att se till att eleverna når målen, och min roll är ju det här… att 
”pusha” på den här kategorin som kanske har vissa, på ett eller annat sätt, 
svårigheter, vad det nu kan vara, av olika art. (Doris)

Barbro fyller ut och målar upp en mer detaljerad bild av hur hon ser på 
specialpedagogik. Detta gör hon utifrån ledorden: respekt, intresse, närhet, glädje och 
ärlighet. Respekten innefattar både elever, föräldrar, lärare och andra professionella 
samt respekt för den kunskap och erfarenhet som var och en av dem har. 
Utgångspunkten för henne är att: ”Det är ingen som är elak eller motsträvig av vilja, 
utan det har någon orsak till varför man säger eller gör så.”  Närheten riktas främst 
mot elever, lärare och föräldrar. Glädjen och skrattet är arbetsredskapet som gör att man 
orkar. När situationer ska beskrivas kan de förklaras genom att läraren dramatiserar hur 
hon upplevde situationen, sedan kan man prata om hur eleven uppfattar samma 
situation och skratta tillsammans åt hur det blev. 

Bland de 13 specialpedagogerna i Malmgren Hansens avhandling finns de några som 
arbetar övervägande med handledning, vilket var målsättningen med den nya 
specialpedagogutbildningen. Tanken var att specialpedagogerna i stor utsträckning 
skulle arbeta med handledning, utvecklingsprojekt och övergripande frågor. Nästan 
samtliga av de 13 specialpedagogerna finns med i arbetet med övergripande skolfrågor, 
upprättande av åtgärdsprogram och uppföljning av dessa. Kartläggning av diagnoser 
och behov görs för att få en överblick av behov, främst då läs och skrivsvårigheter. Det 
är specialpedagogens uppgift att upptäcka var svårigheterna uppkommer för att sedan 
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utarbeta strategier för hur man kan förbättra situationen för eleven. Var tredje handleder 
och handledningen kan vara inriktad mot olika delar av skolsituationen, som stöd för 
lärares planering eller som fortbildning.

Detta är självklara arbetsområden även för specialpedagogerna som jag intervjuat. När 
de beskriver sitt arbete är det arbetet med elever som kommer i centrum. Agneta 
framhåller vikten av att vara ett stöd till både elev och lärare. Handledningen av lärarna 
har som syfte att underlätta för eleven så att den ska kunna nå sina mål. Handledningen 
utgör den största delen av tiden som Agneta och Barbro har som specialpedagoger vid 
gymnasiet. Förutom handledning av lärare och arbetslag arbetar Barbro med elever i 
enskilda samtal eller gruppsamtal med syfte att eleven ska få en bättre självkänsla och 
förståelse om vad funktionsnedsättningen innebär för att sedan utifrån den ny 
förståelsen kunna sätta sina mål och lyckas med studierna. Det handlar alltså inte om 
studiehandledning utan om att eleven ska bearbeta förståelsen av sin egen situation. 
Tanken är inte att begränsa eleven utan hjälpa eleven att växa. Barbro betonar hur 
viktigt det är att tänka framåt och redan nu planera för elevens vuxenliv. Genom 
insikten om funktionsnedsättningen och det dokument som eleven arbetar fram 
tillsammans med Barbro blir det lättare att förklara svårigheterna för omgivningen 
oavsett om det är lärare eller handledare ute i yrkespraktik. I språkverkstaden är arbetet 
inriktat på enskilda elever som kommer på raster och håltimmar. Nyinlärning av läs och 
skrivfärdigheter tränas aldrig när eleven har sina ordinarie lektioner. Grupp 2, vars syfte 
är att elever på med aspergerdiagnos i så stor utsträckning som möjligt ska kunna ta del 
av ett nationellt program, men med extra uppbackning och stöd. Denna grupp beskrivs 
som ett exempel på hur skolan arbetar för att öka elevers möjligheter att läsa så mycket 
som möjligt i skolans ordinarie program. Gruppen fungerar som en reträttplats dit 
eleverna kommer för att få extra stöd både med skolarbetet samt uppmuntran av vuxna. 
Sammansättningen är noga avvägd så att gruppens medlemmar ska få ut så mycket som 
möjligt av att tillhöra den.

Till skillnad mot de tre specialpedagogerna i min studie uppgav samtliga 13 
specialpedagoger att de undervisade mindre grupper som befann sig på samma 
kunskapsnivå och där målsättningen var att eleverna skulle nå upp till kunskapsmålen. 
Av dem som jag intervjuade var det ingen som ägnade sig åt klass- eller 
gruppundervisning. Tidigare hade både Agneta och Barbro gjort de, men det var något 
de kämpat för att slippa. 

- Vi har två till som är specialpedagoger på gymnasiesär, men de har mer fallit 
tillbaka i lärarrollen. De har specialpedagogutbildning. Jag fick också jobba så 
från början, att ha klass och vara elevhandledare, men det har jag jobbat mig ur, 
tack vare att jag har en rektor som lyssnar på mig och att jag har haft chans att 
visa vad man kan göra, så har jag fått det här nu. Jag har inte klass utan jag har 
det här att ta handledning och driva utveckling framåt och det är jag jätteglad 
över men det är inte självklart fortfarande. (Barbro)

I specialpedagogernas tjänster finns utrymme för flexibilitet. De 13 specialpedagogerna 
beskriver hur de förväntas finnas i ett slags stand-by-läge och ingripa när akuta behov 
av specialpedagogik uppkommer. Då ska de lämna sitt ordinarie arbete och gå in och 
göra uppgifter som de själva anser att vilken vuxen som helst i skolan skulle kunna reda 
ut. På så sätt tar akututryckningarna tiden från de elever vars svårigheter är 
konstaterade och där det finns en planering.  Detta synsätt stämmer överens med vad 
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Barbro berättar om när det gäller förväntningar på specialpedagogen som en slags 
problemfixare.

- Det har varit jättetufft att inte vara den här som är speciallärare. För det är den 
rollen alla kan och räknar med att nu anmäler vi nån här, ”Lotta” som vill 
komma, och har problem i klassen Då ska Barbro komma och ta den på nåt sätt, 
ta den ifrån, plocka ut och göra nånting med… Det är inte jag så intresserad av 
plus att jag vill göra det här andra då. Men det börjar komma nu när Agneta och 
jag har fått chansen att styra och bestämma så här vill vi jobba. (Barbro)

Ibland förväntas specialpedagogerna i Malmgren Hansens studie kunna lösa 
pedagogiska problem som ingen tidigare löst. Någon uttrycker det som att det ligger 
förväntningar på dem att kunna trolla in kunskaper och färdigheter.

Specialpedagogikens mål

När de ska beskriva specialpedagogikens mål hänvisar ingen av dem till officiella 
dokument eller mål. Doris säger spontant:

- Jag har glömt dem [målen], vilka är de?  Jag har faktiskt glömt de officiella 
målen, men min arbetsuppgift är: har jag lyckat så har jag en unge som trots 
svårigheter mår alldeles utmärkt och tycker att man har en plats här, då har jag 
bara gjort mitt jobb. Klarar jag inte det då har jag misslyckats, det är målen för 
mig. (Doris)

Agneta fokuserar kring elevens möjlighet att nå målen. För att det ska bli möjligt ska 
specialpedagogen vara ett stöd både för elever och lärarna. Barbro relaterar frågan först 
till skillnaden mellan speciallärarens och specialpedagogens roll. När jag på nytt ställer 
frågan om specialpedagogikens mål kommer eleven i centrum. 

- Den ska vara med i övriga gänget så mycket som möjligt. Det ska inte vara 
något särskilt. Sen har alla behov av mer eller mindre större grupper. Men vi har 
som mål här att alla ska tillhöra ett program så mycket som möjligt. Och de ska 
ha en elevhandledare. Ja, följa det som är gymnasieskolan, men sen måste man få 
den professionella hjälpen också. Men det ska inte störa i att få vara i 
gemenskapen. Jag tycker det är jätteviktigt. (Barbro)

I Malmgren Hansens studie talar specialpedagogerna om specialpedagogikens mål på 
liknande sätt. Det är eleven som är det främsta målet. Att de ska utvecklas 
kunskapsmässigt för att nå målen men också att de ska få känna en ökad självkänsla 
och glädje i arbetet. På sikt är målet att eleverna ska klara sig utan specialpedagogen. 
Ett annat mål är som de lyfter fram är att finnas som stöd till lärarna och vara drivande 
vid uppföljningar av åtgärdsprogram. Det är alltså eleven som är det första målet i 
arbetet för de båda grupperna av specialpedagoger därefter kommer lärarna som 
målgrupp.

I de intervjuer jag gjorde visar det sig att synen på specialpedagogik inom kollegiet 
håller på att förändras. Det menar framförallt Barbro. Tidigare var det svårt att vara 
specialpedagog och inte den speciallärare som alla lärare och elever hade givna 
förväntningar på. Idag har man fått med sig skolledningen som anammat 
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specialpedagogernas uppfattning om vad ett specialpedagogiskt arbetssätt kan innebära. 
Detta fick som konkreta konsekvenser att när en kollega till Doris i språkverkstan gick i 
pension styrdes den tjänsten om till att bli en specialpedagogtjänst med inriktning mot 
handledning av lärare i programmen. Detta var något som Agneta och Barbro länge 
hade arbetat för. Nu delar de båda på den tjänsten. Doris säger sig inte ha en aning om 
vad övriga lärarkollegor har för syn på specialpedagogiken, men lyfter fram skolans 
mål och uppgift, där olika lärare oavsett tjänstebeteckning har olika roller och uppgifter 
men målet är detsamma att alla elever oavsett svårigheter ska ha förutsättningarna att nå 
sina mål, må bra och uppleva att man har en plats i skolan.

Direkt efter utbildningen ger de 13 specialpedagogerna uttryck för osäkerhet kring vilka 
arbetsuppgifter som de förväntas ha. De ansökte till utbildningen i tron att det var 
speciallärarutbildning istället var det den nystartade specialpedagogutbildningen 1991. 
Osäkerheten inför kommande arbetsuppgifter förklaras med att de skolor de kommer 
från förväntar sig speciallärare istället för specialpedagoger. Specialpedagogerna avstår 
i initialskedet från att själva vara aktörer och påverka och bidra till en vision om vad 
arbetet ska innebära. Precis som specialpedagogerna Agneta och Barbro i min studie 
har specialpedagogerna i Malmgren Hansens avhandling successivt flyttat fram sina 
positioner. Man har förändrat förutsättningarna genom att i början inte komma med allt 
för mycket nytt. Allt eftersom de etablerat förtroenden och kunnat plantera nya tankar 
har de allt eftersom fått nya möjligheter att föra in än fler nyheter. På så sätt har 
allmänlärarna fått vara med och ha inflytande över och utvärdera de nya. 

Inkludering

Styrdokumenten talar om ett inkluderande arbetssätt, men vad innebär inkludering i 
specialpedagogiken? Tillhörighet blir det gemensamma temat i svaren, men på sina 
egna villkor. 

Doris: - Naturligtvis är det [inkludering] också ett mål, och det är det som mina 
kollegor tar hand om, att anpassa i klassrummet, att försöka så att var och en av 
eleverna här kan vara kvar i klassrummet. Det jag gör, det är att jag gör 
dyslexiutredningar, läs och skrivutredningar och sånt. Det gör jag för att jag ska 
kunna jobba med det här sen. Framför allt är det av egennytta för mig men ja, 
visst har även eleverna nytta av det. Det är mitt arbetsmaterial som jag ser till att 
jag får.  Och jag plockar aldrig ut eleven från lektionen, aldrig någonsin. Utan 
jag ser till så att de kommer på raster, håltimmar, innan skolan, efter skolan. Jag 
försöker få ihop det så att de inte missar någonting från deras lektioner, för det är 
jätteviktigt att de är med där också, att de finn med i gruppen. Det jag gör sen det 
sker på annan tid.
Christina: - Jag tänker att det du gör också är att bidra till att kunna behålla 
inkluderingen
Doris: - Ja, absolut. Absolut. 

Alla är de eniga i att eleven i så stor utsträckning som möjligt ska tillhöra en klass, läsa 
så mycket som möjligt efter de ordinarie program- och kursplanerna. Även särskolans 
elever uppmuntras, när man ser att det är möjligt att läsa grundskolans eller 
gymnasieskolans kurser. Till skillnad mot integrering som Barbro förknippar med 
lokalintegrering är inkludering något större. Doris menar att integrering förlorade sitt 



28

värde och ger ett exempel på hur invandrare integreras i Tensta utan att för den skull bli 
delaktiga i samhället. Inkludering riktar fokus mot att det är organisationen som 
behöver förändras för att en elev ska bli inkluderad och följa programmet och det 
vanliga schemat.

Ett praktiskt exempel som specialpedagogerna ger på hur inkluderingen kan ta sig 
uttryck är en nystartad verksamhet som kallas Grupp 2. När det blir för jobbigt för 
elever med aspergerdiagnos i den stora klassen kan de gå till den lilla gruppen där det 
finns lärare som kan ge extra stöd och handledning. Målet är att eleverna i så hög grad 
som möjligt ska klara kurserna inom programmet och få ett fullständigt gymnasiebetyg. 
Denna grupp ska komma att tillhöra ett annat ansvarsområde än IV av elevhälsoskäl. 
Detta eftersom det i den interkommunala överenskommelsen finns en bestämmelse som 
innebär att om en elev avbryter studierna vid ett program och övergår till IV, ska eleven
omplaceras i hemkommunens IV-program. Detta får till följd att elever som behöver 
tillhöra denna grupp inte kan gå kvar i sitt nationella program och förlorar därmed även 
möjligheten att läsa enstaka kurser inom programmet. Om detta stöd kan ges utanför 
IV:s ramar undviker man denna situation. Detta ligger i linje med Agnetas tankar kring 
inkludering:

- Jag måste utgå från varje elev vad den behöver. För man ska inte till varje pris 
behöva sitta i en klass på 25 elever, när man mår bättre och får ut mer av sina 
studier om man får enskild undervisning eller har en mindre grupp. (Agneta)

Både IV-programmet och Gymnasiesärskolan upplever att inkludering inte är självklar. 
Agneta hänvisar till diskussioner som pågår om IV-programmet är inkluderande eller 
exkluderande. Fördelen med en liten ort är att IV blir ett relativt litet program och har 
därför inte egna anpassade program. När elever ska läsa andra kurser än svenska, 
engelska och matematik är de hänvisade till de nationella programmen.

- IV får mycket kritik för att det är så speciellt på många ställen, att man har 
väldigt myspysigt och det är inte precis som en riktig skola, men så har inte vi det, 
utan här är det riktig skola, eller vad man ska säga. Det har vi medvetet tittat på. 
Just det här, att det ska inte vara annat än en skola, för det är det vi är. Vi är en 
skola.
---
- Vi har mer satsat på det här att man ska ha ett bra bemötande av eleven än att... 
ett bra bemötande i skolmiljö för att… sen är det faktiskt meningen att de ska gå 
in på ett nationellt program helst. Och då blir det en väldig omställning annars 
om man inte har haft riktig skola eller vad man ska säga då. Det blir det ändå för 
dem eftersom det är ganska mycket mindre eller färre elever i 
undervisningsgrupperna här då. Så det är svårt ändå. (Agneta)

Målet är att eleven ska inkluderas i den vanliga verksamheten. Inom gymnasiesärskolan 
har inkluderingen i övriga gymnasiet inte varit en självklarhet rent organisatoriskt. För 
två år sedan blev det bestämt att gymnasiesärskolan skulle tillhöra kommunens 
resursskola. Detta blev dock ej långvarigt. I resursskolan fanns det bara yngre barn det 
blev därför svårt att jobba och sträva mot vuxenlivet. Eleverna hade svårare att få 
kontakt med jämnåriga inom den vanliga gymnasieskolan. Idag är gymnasiesärskolan 
åter en del av gymnasieskolans organisation. Ett utbyte har skett mellan lärare inom 
karaktärsämnena vid gymnasiet som även undervisar i gymnasiesärskolans program. 
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Utbytet sker även genom att gymnasiesärskoleelever läser kurser vid Hotell och 
restaurangprogrammet. Förutsättningen för att detta har lyckats tillskrivs lärarnas 
samarbete samt rektorn som insett fördelen och kan styra med ekonomiska resurser 
samt schemaplanering.

I intervjuerna talar specialpedagogerna om vikten av att eleverna ska få vara med på 
sina egna villkor, att man inte ska fokusera för mycket på diagnos. Den hjälp som 
eleven kan få genom den specialpedagogiska resursen får aldrig vara utpekande och 
särskiljande mot elevens vilja. Målsättningen ska alltid, enligt Barbro vara att eleven 
ska få vara med och delta som vilken annan elev, i den vanliga gemenskapen och 
undervisningen i så stor utsträckning som möjligt. För att eleven ska lyckas kan det 
finnas behov av mindre undervisningsgrupp och elevhandledare.

Även språkverkstans verksamhet sker genom att eleven går dit när den inte har någon 
annan undervisning i klassen. 

- Jag plockar aldrig ut eleven från lektionen, aldrig någonsin. Utan jag ser till så 
att de kommer på raster, håltimmar, innan skolan, efter skolan. Jag försöker få 
ihop det så att de inte missar någonting från deras lektioner, för det är jätteviktigt 
att de är med där också, att de finn med i gruppen. Det jag gör sen det sker på 
annan tid.
---
- Jag jobbar då enligt Witting så plockar jag in eleverna i 20 minuterspass max, 
på raster och håltimmar men då ett par tre gånger i veckan. Drillar enligt ett 
speciellt program, iväg igen, de hinner liksom inte tröttna och det hinner inte… så 
att säga det inverkar inte på den andra undervisningen. Det tror jag gör att vi når 
rätt bra framgångar med just den pedagogiken, för de vet vad de ska göra när de
kommer hit. De vet att det tar en liten stund, en kvart. Har de bråttom kan vi fixa 
det här på 10 minuter. Och så ut igen, så det är inte besvärligt att gå hit. Jag vet 
att det kan vara motstånd i början när de kommer i årskurs ett men så efter ett tag 
upptäcker de: men det här är ju bra. (Doris)

Inkluderingens motsats är exkludering. Elever som under högstadiet har blivit 
utplockade från sin klass och klassrum är många gånger avskräckta och har ett 
motstånd till att gå till specialpedagog. 

- Det finns alltså ett antal elever som är speciallärar-förstörda under 
grundskolan, ganska många. Det får man inte säga högt, det är som att svära i 
kyrkan, men så är det faktiskt. De har blivit utskickade ur klassrummet för att gå 
till nån tant i nån skrubb för att göra ”more of the same”… …. och om inte annat 
kan man plocka bort allting annat också än matte, svenska och engelska… på 
högstadiet vilket är vansinne. (Doris)

Insatserna som erbjuds eleverna förutsätter att eleverna är motiverade och själva vill ta 
emot stöd. Erbjudandet förutsätter att eleven är beredd att satsa och göra sin del av 
arbetet.

- Nej, de är inte på straffkommendering utan det är… - kan du tänka dig de här 2 
x 20 minuter i veckan, kan du offra den tiden och jobba på det så garanterar jag 
ett säkert resultat här framme? Först brukar morsorna skicka hit dem, påminna 
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dem. Efter ett tag upptäcker de att det här är bra och då kommer de frivilligt.
(Doris)

Specialpedagogiskt perspektiv

Skolverket har vid sin inspektion riktat kritik mot gymnasieskolan för att den var alltför 
elevcentrerad när det gällde åtgärdsprogram. Denna kritik har skolan svarat på genom 
att förändra organisationen för specialpedagogiken vilket inneburit mer tid till 
handledning av lärare ute i programmen. På så sätt minskar fokus på enskilda elever. 
Förändringarna som görs för att elever i behov av stöd ska kunna klara sina studier i 
klass, har visat sig gynna hela klassen och undervisningssituationen. Samtidigt som den 
inkluderande tanken är genomgående bland specialpedagogerna finns medvetenheten 
om elevernas begränsningar och vikten av att arbeta så att eleven blir medveten om sitt 
funktionshinder. Specialpedagogernas kunskaper kring funktionshinder och 
inlärningssvårigheter ses som viktiga men det är inte begränsningen som de arbetar 
med utan hur man kan utvecklas vidare. Specialpedagogik är:

- att arbeta prestigelöst. Inte sätta upp tak, att ha någon förutfattad mening, att 
hit men inte längre går det. I och med att jag också jobbar på gymnasiesär, jag 
jobbar 50 här och 50 på gymnasiet, så har jag försökt att utveckla också här att 
det finns inget tak fastän man går på gymnasiesär. (Barbro)

- Skolans uppdrag är ju ändå det här att ge utbildning. Och då kan vissa elever 
dra nytta av att man har speciella kunskaper om funktionshinder eller andra 
problematiska inlärningssituationer. (Agneta)

När det gäller olika tankar kring orsaken bakom diagnoser, om det är biologiskt eller 
psykosocialt konstaterar Doris följande:

- Jag brukar säga så här, jag jämför dyslexi ibland… har jag dyslexi eller har jag 
inte dyslexi. Då brukar jag säga har man ont i huvudet är man inte hjälpt av att 
veta om det är migrän eller vanlig huvudvärk, man har lik förbaskat ont i 
huvudet. Och det är det vi måste hjälpa dem med. Så är det med det här också, 
har man läs och skrivsvårigheter så är det egentligen oväsentligt vad det beror 
på. Dyslexi vet man att man aldrig får en bättre stavare av den här eleven till 
exempel, möjligtvis lära honom läsa lite grand och, här kan jag väl göra lite mer 
men, det är som oväsentligt. Titta på vad man behöver jobba på och så jobbar 
man vidare.

Rent praktiskt använder sig Doris av diagnoser och screening för att avgöra vilka elever 
som har behov av nyinlärning när det gäller att läsa och skriva. Resultaten från 
screeningen eller annan utredning ligger som grund för att få komma till språkverkstan, 
men det är inte ett absolut krav. 

- Ja jag gör ju också en läs och skrivutredning schablonmässigt. Det är bra om 
man har det. Sen, vi säger så, men det är så här att då kommer det en lärare och 
säger: Den här eleven har panikångest inför proven kan hon få göra proven hos 
dig? Naturligtvis får hon det. Självklart. (Doris)
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Kravet på utredning har en begränsande funktion då språkverkstans lokaler används 
som skrivsal för dem som behöver lugn och ro samt längre skrivtid till sina prov.

Specialpedagogiska auktoriteter

Det finns inga tydliga gemensamma inspirationskällor och ledstjärnor inom 
specialpedagogiken för specialpedagogerna. Barbro framhöll Vygotsky som en viktig 
inspiratör för henne som betonar vikten av att ge eleverna rätt verktyg för att klara av 
att lösa uppgifterna. Agneta lyfte fram en dansk föreläsare som talar om lågaffektivt 
bemötande och Doris hänvisade till bland andra Ingvar Lundberg inom läs och 
skrivforskningen. Gemensamt för Agneta och Doris var att de inte uppfattade någon 
framträdande forskare inom specialpedagogiken som större och viktigare auktoritet än 
någon annan. 

- Jag är ingen som på nåt vis brukar någon gång hittar någon, som en guru, som 
jag följer slaviskt direkt sådär. (Agneta)

- Jaa, jag har inga specialpedagogiska auktoriteter...  (Doris)

Sammanfattning 

För specialpedagogerna fanns det en samstämmighet mellan hur de uppfattade 
specialpedagogikens innehåll och specialpedagogikens mål. Specialpedagogik handlar 
om att alla elever ska få resurser så att de, utifrån sina egna förutsättningar, kan klara av 
sina studier. Elevens styrka och förmåga till utveckling är i centrum, 
funktionsnedsättningen till trots. Det specialpedagogiska arbetet ska i möjligaste mån 
leda till en ökad inkludering av eleverna i ett nationellt program.

Specialpedagogernas uppfattning om den specialpedagogiska resursen

Tillgång och innehåll i den specialpedagogiska resursen.

Alla tre informanter uttrycker att dagens två heltidstjänster inom specialpedagogik, vid
ett gymnasium med 1500 elever, är alldeles för lite. Agneta menar att en utökning av 
specialpedagogtjänster behövs trots att det skett en förstärkning när det gäller 
handledning. Specialpedagogerna upplever sig ansträngda och att efterfrågan och 
behoven är större än tillgången. Barbro anser att hon skulle kunna ha full sysselsättning 
med enbart handledning på 100 %. Agneta och Barbro får stöd av Doris, som trots att 
språkverkstaden förlorat en heltidstjänst vilket innebär att hon numera får jobba ensam 
med eleverna i språkverkstaden, uttrycker: 

- Ja, vi skulle ju naturligtvis önska mer resurser. Framförallt hos de 
specialpedagoger som går ut i programmen Men visst vill vi ha mer resurs.
---
- När jag började här var det 2 heltidstjänster på läs och skriv och då gjorde vi 
ett jättebra jobb här, det måste jag säga, för då spände vi överallt. Hade nästan 
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full koll på alla elever, vad de kunde och vad de inte kunde. Nu får man göra 
avkall på sådana saker men jag tycker fortfarande att det är okej.
---
- Ja, vi är ju inne i en process som började i höstas, det är en ganska ny process 
det här, där två halva specialpedagoger går ut på olika program och försöker 
anpassa där och de skulle säkert behöva mer resurs. Det skulle man säkert även 
inom kärnämnena behöva mer resurs, men den fördelning vi har idag är väl 
ganska bra, tycker jag, till den resurs vi har så att säga. Men vi skulle behöva mer 
hjälp inom matematiken och även inom engelskan. (Doris)

Specialpedagogerna i Malmgren Hansens studie delar denna uppfattning att det behövs 
mer resurser till specialpedagogiken. Många önskade en utökning av antalet 
specialpedagoger för att kunna möta behoven. Specialpedagogerna uppger när de blir 
tillfrågade om sin arbetssituation att de har en känsla av otillräcklighet. Barbro visar på 
den svåra avvägningen som specialpedagogerna har och som också framkommer i 
Malmgren Hansens undersökning. Specialpedagogernas stora frihet innebär svårigheter 
när det gäller avgränsning.

- Jag känner nog att Agneta och Doris och jag, vi har nog ganska stor makt. Vi 
har ju den här friheten att jag gör ju mitt schema egentligen som jag vill och 
fyller mina arbetsdagar. Det är ju ingen som sagt att jag ska ha ett antal elever 
och att jag ska göra ett visst antal handledande funktioner. Den kunskapen tycker 
jag saknas i ledningen, som det här med nätverk. Det är ingen som har sagt: bygg 
upp nätverk mellan de här institutionerna, utan det har jag funnit att det är 
väldigt praktiskt att göra så. Så det hänger på Agneta och mig, men samtidigt 
innan jul här, sa jag till min chef att nu får ni lov att hjälpa mig så att jag vet vad 
jag ska göra, för det börjar bli så mycket av allting. (Barbro)

Malmgren Hansen visar på liknande sätt att det är svårt för specialpedagogerna att 
hinna med arbetsuppgifterna när det gäller mer övergripande karaktär. Resursbristen 
gör att de får rycka ut som akuta hjälpgummor när ingen annan i skolan har tid. De 
extra resurser som man blivit tilldelad har varit i form av resurspersonal, som ofta har 
saknat utbildning, istället för att tillsätta fler utbildade specialpedagoger. 

När Agneta tänker på innehållet i specialpedagogisk resurs lyfter hon fram 
elevhälsoteamet med skolsköterskor, kurator, studie och yrkesvägledarna samt
specialpedagogerna är med tillsammans med rektorer och gymnasiechefen.  
Utredningsteamet4 behandlar ärenden som rör elever som väntar på utredning och 
hjälper eleverna vidare till psykolog eller skolläkare. Vidare nämner Agneta 
språkverkstadens arbete med läs och skrivsvårigheter samt heltidstjänsten som hon och 
Barbro delar när det gäller handledning av lärare. Kompetensen som Barbro har kring 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hennes eget ansvarsområde att ansvara 
för elevernas undervisningssituation på IV lyfts också upp som specialpedagogisk 
resurs. Därefter blir hon tveksam. 

- Och sen då resursen, ja jag vet inte om man kallar den specialpedagogisk 
resurs?  Men man har i alla fall möjlighet till att få stöd i engelska och matte, det 

                                               
4 Agneta ger i intervjun ingen förklaring till vilka som ingår i utredningsteamet, men det är en annan 
konstellation än elevhälsoteamet.
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finns utlagt. Och sedan är det upp till varje rektor då, de har en pott med pengar 
som de kan disponera till stöd. (Agneta)

Agneta syftar på resurstiden som är utlagd varje fredag. Då kan lärare uppmana elever 
som ligger efter i matte eller engelska att gå på en sådan timme. Eleven själv kan också 
ta initiativ och söka sig till den undervisningen. I övriga ämnen kan lärare begära extra 
tid för att ge stöd i något ämne. Kritik har framförts av skolinspektionen eftersom 
skolan inte erbjuder stöd i alla ämnen. 

- Sen har vi också fått bassning av skolinspektionen för att vi inte har stöd i till 
exempel fysik och alla de andra ämnena då men det är vi nånstans skyldiga att ge 
också men det vet jag inte om de få något extra tid för lärarna. (Doris)

Grupp 2 lyfts också upp som en resurs av Agneta, en lugn och liten grupp för elever 
med Aspergerdiagnos. Eleverna är inskrivna på ett program och läser de kurser som 
fungerar i helklass, övriga kurser läser de i den lilla gruppen. Grupp 2 fungerar som en 
tillflyktsort och social förankring för eleven när det blir för jobbigt i den stora klassen. 

Resurser som tjänar specialpedagogiken

Vid gymnasieskolan finns inga elevassistenter berättar Doris och hon ser inga andra 
resurser i skolan som fungerar specialpedagogiskt utan de som av tradition betraktas 
som specialpedagogiska. Inte heller fungerar organisationen på ett sådant sätt att det 
skulle underlätta undervisningen menar hon.

- Nej, det har vi önskat i flera år, till exempel att blocklägga vissa kärnämnen som 
gör att man då skulle få en grupp, till exempel, att jobba med, där man befarar att 
de inte kommer att nå målen och en grupp där man kanske inte alls är ute efter att 
klara VG eller MVG utan, som engelskan är ett typiskt ämne där man har många 
IG-varningar i klasserna. Blocklägger man då engelskan skulle man då därifrån 
kunna organisera om undervisningen så att man fick sådana här kärngrupper.
(Doris)

Resurser som traditionellt inte uppfattas som specialpedagogiska relaterar Barbro till 
sitt arbete med att skapa nätverk kring eleverna med sikte på vuxenlivet. I nätverket 
ingår habiliteringen, arbetsförmedlingen och LSS5-handläggarna. Hon betonar särskilt 
arbetsterapeuterna som viktiga i det specialpedagogiska arbetet. Genom dem kan eleven 
få rätta hjälpmedlen för att klara av att komma i tid, komma ihåg att ta sin medicin, veta 
hur mycket pengar de ska lämna fram och få tillbaka i växel när de handlar. Föräldrarna 
peppar hon och hjälper för att eleverna ska flytta hemifrån. Detta kan ske genom att 
eleven söker sig till en folkhögskola. Internatboende har visat sig fungera mycket bra 
för elever med neuropsykiatriska diagnoser.

Organisation som resurs sågs inte spontant som en resurs i specialpedagogikens tjänst, 
men som svar på en kommentar från min sida utvecklar Barbro tanken kring 
programorganisationen.

                                               
5 LSS är förkortningen på Lagen om Stöd och Service. I kommunerna finns särskilda handläggare som 
arbetar med att bevilja resurser i enlighet med lagen.
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Christina: - Fast jag kan ju tänka att när rektor plockar lärare från gymnasiet till 
gymnasiesär så är det någon slags specialpedagogisk resurs
Barbro: -Ja för när du säger det så är det ju så att rektor är rektor för 
gymnasiesärskolan hon har också IV-programmet då har hon också Agneta och 
sen har hon också Doris så vi har samma rektor, men vi är ute på olika områden 
och det gör ju sina grejer. Sen har ju hon också fler program till exempel OP och 
där har vi [gymnasiesärskolan] ju också ett omsorgsprogram. Så hon ser ju 
fördelarna med och hon ser där det är glapp. Vi behöver en 
karaktärsämneslärare här, jamen jag har ju en lärare där som inte går riktigt 
fullt. Så där har vi ju, men det är ju tack vare att rektorn har fått som… men där 
vet jag inte hur mycket slump och hur mycket organisation som gjort att det blivit 
så. Men nu tror jag inte hon vill byta bort, för hon har för mycket program och 
det sa hon senast igår att jag tänker ju inte byta bort gymnasiesär och IV-
programmet. Det är ju bättre att ta bort något annat program som någon annan 
rektor kan ta för här finns ju samhörighet. Vi har ju många elever på IV-
programmet som har rättigheten att gå här på gymnasiesär, men som har tackat 
nej. Så vi har en elev omvänt här för vi får ju inte plocka in elever som inte har 
utvecklingsstörning eller autism. Vi har en elev som inte har papper på det så där 
har vi gjort en omvänd skolgång för hon mår bäst här. Vi har testat där nere men 
det funkar inte och tack vare att hon mår bra här kan hon ta karaktärsämnena på 
hotell och restaurang och har gymnasiebetyg där när hon slutar på 
karaktärsämnena. Och sen i de andra får hon mycket mer stöd här i den lilla 
gemenskapen.

Längre fram i samtalet säger Barbro att desto mer rektorn är närvarande i verksamheten 
ju fler idéer fångar hon upp och för vidare till den övriga organisationen. På så sätt 
infiltreras organisationen och skolledningen mer och mer av ett specialpedagogiskt 
tänkande.

Fördelning av specialpedagogisk resurs

Specialpedagogiska insatser kan riktas mot individen, gruppen och organisationen. 
Specialpedagogerna är eniga i att den största delen av den specialpedagogiska resursen 
vid gymnasieskolan är riktad mot individen.

Doris: - Jaa, min resurs som är en heltid den är ju mer på individnivå. Agnetas
och Barbros resurser ligger mer på grupp och organisationsnivå. Och det får 
man väl lov att säga att de här engelska och mattetimmarna ligger mer på grupp 
än på individ, nånstans mitt emellan där. Det är ju individen som behöver hjälp 
som går… ja.

Christina: - Organisationsnivå, finns det några insatser där då?
Barbro: - Ja det är ju det lilla vi åstadkommer vi, och det är ju jättelite. Det stora 
inflytande vi har där är ju på torsdagar när vi har möte med elevhälsoenheten. 
Där kan vi sprida för där har vi en punkt om utveckling. Så det är väldigt lite 
organisation så.

Överlämnandekonferenser i samband med att eleven lämnar grundskolan och börjar 
gymnasiet ska underlätta övergången för eleverna. Skolledarnas bild av det 
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specialpedagogiska behoven får de genom mitterminskonferenser och avcheckningar 
kring hur eleverna presterar. Agneta uttrycker osäkerhet och säger: ”-Jag hoppas ju vi 
får reda på dem som behöver det, att vi har koll på dem som behöver. Säker det kan jag 
inte vara riktigt.” Barbro menar att det är lärarnas och specialpedagogernas uppgift att 
se till att alla får sina behov tillgodosedda och när de pedagogiska resurserna är 
uttömda kan man gå tillbaka till skolledningen och begära extra stöd. Doris är av en 
annan uppfattning och menar att storleken på resursen kan specialpedagogerna inte 
påverka. ”- Kommer man så säger skolchefen: Men jag är lika ledsen som du. Så är det 
bra med det..” Ingen av specialpedagogerna talar dock om hur stor den 
specialpedagogiska resursen är. Att det är skolledningen som håller i resursen är klart, 
men det råder oklarhet dem emellan när det gäller hur resursen prioriteras och fördelas. 
Barbro är den som menar i motsats till Doris ovan, att specialpedagogerna kan styra 
med sin påverkan även om det är rektor som håller i pengarna. Agneta uttrycker sig 
sakna begrepp om hur resursen fördelas och hur mycket pengar som ingår i rektorernas 
”pott” till stöd i olika ämnen.

Ambitionen hos Doris är dock att den elev som behöver stöd ska få det oavsett 
begränsningar i den specialpedagogiska resursen.

Däremot mitt jobb, jag tackar aldrig nej till nån elev, utan var de än kommer 
ifrån så tar jag in de om de vill. Men däremot om de får tider och de inte kommer 
på de tiderna ett par tre gånger, ja då släpper jag dem. Då har de visat att trots 
att lärarna har skickat hit dem, kommer de då inte så okej… (Doris)

Vem lyssnar då skolledningen på när det gäller fördelningen av resurser? I Malmgren
Hansens undersökning upplever specialpedagogerna att de finns nära skolledningen. 
Ibland får de även agera som skolledare. Detta ger Barbro uttryck för i min studie. Hon 
ser sig som en resurs till skolledningen och vill vara med och utveckla skolan. Hennes 
egen erfarenhet av skolledarskapet kan vara en förklaring till detta. Detta innebär 
varken för specialpedagogerna i Hanssons studie eller för de tre som jag intervjuade att 
de upplever att skolledningen är väl insatt i vad specialpedagogisk verksamhet innebär. 

Specialpedagogerna vid gymnasiet är eniga om att de som specialpedagoger trots allt 
har ett inflytande över fördelningen. Agneta lyfter fram hur skolledningen satsat på 
specialpedagogiken när andra fått göra besparingar. Detta har dock inte skett utan kamp 
och resultatet har blivit tydligt det två senaste åren. Barbro talar om en frihet i 
utformningen av arbetet som sker på både gott och ont. Skolledningen har inte kunskap 
om vad som behöver göras. Konsekvensen blir att det är specialpedagogerna som 
ständigt får mer och mer att göra.

- Innan jul här, sa jag till min chef att nu får ni lov att hjälpa mig så att jag vet 
vad jag ska göra, för det börjar bli så mycket av allting. Det är väl därför jag 
känner att det saknas någon mellanperson. Jag kanske ska ha den biten och du 
den biten, ja… för det saknas väldigt mycket. Så det är upp till Agneta och mig att 
tala om behoven tror jag. För den kollen har inte ledningen riktigt. (Barbro) 

Förändringar har skett efter det att specialpedagogerna har framfört sina synpunkter om 
behov av struktur och organisation.
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- Nu har man lyssnat på det att det behövs en stadig organisation för det här. 
Förut var det som lite hur som helst. Den elev som hade tur fick hjälp och så ska 
det inte vara, utan det ska finnas en organisation för det. Och där tycker jag att vi 
är bra på väg nu, det tycker jag. (Agneta)

Även andra grupper i skolan finns med och påverkar hur resursen fördelas. 
Skolledningen måste lyssna även på andra grupper eftersom lärare idag inte sväljer allt 
och det är viktigt att som skolledning hålla sig väl med alla grupper. I vilken 
utsträckning som andra gruppers äskanden har gett någon utdelning har hon svårt att 
avgöra.

- Det är klart att det finns vissa mer framträdande grupper än andra, så är det ju. 
Och jag vet ju inte hur de lyckas… det kan jag inte svara på det är ju en så pass 
stor skola så jag vet ju inte hur de här grupperna lyckas, men jag vet ju att ibland 
hör man att det har ramlat in lite pengar här och där nånstans. (Doris)

Till största delen är fördelningen av resurs en intern angelägenhet. Den grupp utanför 
skolan som har inflytande över skolans resurs är möjligen elevhälsans skolsköterskor 
och kuratorer. De tillhör en annan organisation. Detta har en försvårande inverkan på 
arbetet enligt Agneta. Hennes tidigare erfarenhet av att sitta med i elevhälsoteamet 
präglades av frustration över situationen.

- Nu är vi lite knepigt organiserade. Elevhälsan skolsköterskor och kurator tillhör 
en annan organisation än vår skola. Så det kan ibland vara lite knepigt. Det blir 
inte så enkelt som om alla är under samma, men å andra sidan kan man se att 
man då har större nytta av en större organisation, det är både ock det där.
Jag var med dels lite före och under tiden som jag gick min utbildning, då var jag 
också med i elevhälsoteamet, men jag hoppade av för att jag tyckte att det inte 
funkade bra. Då kändes det som om resurserna gick hit och dit och… det var 
liksom inget samlat grepp och vi försökte få styr på det där, till slut så tröttnade 
jag och sa: - Jag är inte med på det här utan, jag är och jobbar där jag känner att 
jag gör mest nytta. Men nu har jag blivit ombedd att vara med igen då, så då har 
det blivit förändringar. (Agneta)

Frågor om resursens koppling till planeringen aktualiserades inte vid intervjuerna. Det 
är däremot något som de 13 specialpedagogerna tar upp. De menar att det blir svårt att 
planera då villkoren och tillgången på specialpedagogisk resurs varierar från år till år. 
På vissa arbetsplatser finns särskilda medel knutna till specialpedagogik och då främst 
till barn med diagnoser eller barn med stora socioemotionella svårigheter. Hur ska man 
kunna utföra ett arbete som man är anställd för utan att i förväg veta om det finns några 
resurser tillgängliga? Rutiner för inköp saknas liksom kunskap kring hur stor den 
ekonomiska resursen är. Det verkar dock som om specialpedagogerna i Malmgren 
Hansens studie inte bekymrar sig så mycket över det. Istället arbetar de med sig själv 
som största resurs och när de vill göra några inköp av läromedel går de till 
skolledningen och ber om lov.

För de 13 specialpedagogerna karaktäriseras arbetet av ständiga prioriteringar och det 
är skolledningen eller specialpedagogerna som gör prioriteringarna, ofta har ansvaret 
för prioriteringarna dessutom outtalat lagts över på specialpedagogerna. Riktlinjer och 
tydliga begränsningar saknas som styrmedel för verksamheten. Det framgår att det är 
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vissa inofficiella regler som avgör tilldelningen av resurs. Insatser kring elever som stör 
klassundervisningen prioriteras men sker genom kortsiktiga lösningar. Några 
specialpedagoger menar att det finns så begränsade resurser och liten kunskap om
elever i behov att det oftast inte sker någon prioritering över huvudtaget. Det finns även 
exempel på specialpedagoger som menar att det finns tillräckligt med resurser och av 
den anledningen behöver man inte prioritera. Allmänlärarnas förmåga att anpassa 
undervisningen till sina elever är avgörande för hur stor den specialpedagogiska 
insatsen blir. Om lärarna är skickliga på att individualisera undervisningen behövs 
mindre specialpedagogisk resurs.

Sammanfattning

Specialpedagogerna ser i första hand den specialpedagogiska resursen knuten till sina 
egna tjänster. Fördelningen av resursen är skolledningen ansvarig för, men hur den 
fördelas och hur stor den är har man ingen uppfattning om. Inflytande över 
fördelningen upplever de att de har i och med att skolledningen har lyssnat på deras 
förslag och förändrat fördelningen i enlighet med förslaget. De andra gruppernas 
inflytande över fördelningen är vagt. Inte heller ser man att grupper utanför skolan 
skulle ha något inflytande över resursen i nämnvärd utsträckning.
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Diskussion och analys

Diskussionen och analysen följer uppställningen från resultatet men speglas mot de 
teoretiska referensramarna. I avslutningen tillkommer frågor som rör analys kring den 
sociala och politiska kontexten för undersökningen samt självkritik. Allra sist 
presenteras idéer till fortsatt forskning.

Specialpedagogikens innehåll och mål

Specialpedagogikens innehåll och mål i ett kritiskt perspektiv

Är det viktigt för specialpedagogiken att ha ett mål?
Specialpedagogerna i mina intervjuer och de 13 som ingick i Malmgren Hansens studie 
relaterar inte till de officiella målen när de talar om specialpedagogikens mål. Doris 
svarar med en motfråga ”Jag har glömt dem, vilka är de?” Kanske är det inte så 
märkligt med tanke på den vaghet som specialpedagogiken benämns med i både 
gymnasieförordning och läroplanen (Lpf-94). Svepande antyds att elever som inte 
kommer att nå målen eller har andra svårigheter har rätt till särskilt stöd och stödet ska 
ske inom klassen i möjligaste mån. Gymnasieskolans undervisning ska vara anpassad 
till individens behov och det finns flera vägar att nå målen. Elever som har svårigheter 
att nå målen ska bli uppmärksammade och bli föremål för insatser. Inte heller i de 
specialpedagogiska studierna har jag uppfattat att målen nedtecknats som en tydlig pol 
mot vilken studenter kan ställa in kompassnålen. Utan tydliga och utvärderbara mål 
hävdas rent allmänt att det blir svårt att utvärdera olika insatser. Otydligheten när det 
gäller övergripande mål öppnar för personliga och privata formuleringar och tolkningar 
av det specialpedagogiska målet. Slående är att de tre specialpedagogerna vid 
gymnasieskolan trots den vaghet de nationella styrdokumenten ger ändå har en enighet 
och samsyn kring för specialpedagogikens viktiga förhållningssätt. Inkludering ses som 
något eftersträvansvärt, helt i enlighet med det kritiska perspektivet. Ingen av 
specialpedagogerna kopplar dock inkludering till Salamancadeklarationen. 

Strävan efter inkludering i arbetet är något som lyser igenom vid ett flertal tillfällen. 
Man talar om det som vikten av att få vara med, att vara som alla andra och inte 
särbehandlas eller stämplas som en elev som har svårigheter. Att endast jobba med 
svenska, matematik och engelska och plocka bort andra ämnen för att eleven till varje 
pris ska uppnå godkänt i dessa tre ämnen ses som förkastligt. Det är att tvinga eleven att 
ständigt konfronteras med sina svårigheter istället för att eleven ska få möjligheter att 
läsa kurser som den kan lyckas i och uppleva studieframgång. Doris går så långt att hon 
talar om att det finns speciallärarförstörda elever.

Man kan säga att de tre specialpedagogerna, liksom specialpedagogerna i Malmgren 
Hansens studie, saknar tydlig förankring i de nationella målen. Trots allt upplevde jag 
att specialpedagogerna i intervjuerna ger en bild av att de utifrån egna tankar om 
innehåll och mål intuitivt formulerar mål som ligger i linje med och överensstämmer 
med de nationella målen. 

Avsaknaden av tydligt formulerade nationella och lokala mål lämnar fältet fritt till 
specialpedagogerna att själva formulera mål och tolkningar av hur verksamheten ska 
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bedrivas. Med tanke på att det i intervjuerna och avhandlingen blir tydligt att 
specialpedagogisk kunskap och kompetens ofta saknas i skolledningen öppnar det upp 
för ett stort inflytande från specialpedagogerna. Börjesson och Palmblad (2003) hävdar
att det var bland de professionella som makten låg att avgöra vilka elever som ansågs 
vara problem och vilka som inte utgjorde några problem. Frågan kan ställas om det är 
specialpedagogiken som skapar behov av stöd eller om specialpedagogiken finns som 
ett svar på behovet?

Utan tydliga målformuleringar överlåter myndigheterna till de professionella och den 
professionella traditionen att på egen hand avgöra vad som ska vara 
specialpedagogikens mål samt som en följd av detta hur arbetet ska bedrivas samt vem 
som ska vara berättigad till insatserna. Detta ligger i linje med Foucaults (1973) tankar 
om makten som finns överallt och uttrycks i olika mikrosammanhang. Institutionerna är 
bara förvaltare av befintliga dominansförhållanden på mikronivån. I detta fall blir 
specialpedagogiken en institution som med sin tradition både kan upprätthålla och 
förvalta makten över de elever och lärare som är i behov av den för att klara de uppsatta 
målen. De blir så att säga skolans filantroper som därigenom innehar en maktställning 
gentemot de människor som de riktar sin välgörenhet. Om välgöraren upplever att 
dennes välgärning ej mottas på förväntat sätt kan välgörenheten dras in. Välgörarens 
makt kan bara bestå så länge den som är föremålet för välgörenheten inte motsätter sig 
välgörenheten. Den specialpedagogiska makten upprätthålls genom de särskilda 
kunskaper som specialpedagogerna besitter. Kunskap är maktens förutsättning och 
makten producerar i sig ny kunskap vilken ytterligare stärker makten. 

Vidgas mikronivån till att omfatta även elever och föräldrar blir det tydligt att också de 
besitter makt. I dagens skola finns många välutbildade föräldrar som ibland besitter 
högre kunskap än lärarna. Även elever kan på vissa områden ha mer kunskap än läraren 
i klassrummet. (Detta har senast handlat om IT-kunskaper) Detta borde enligt Foucaults 
teori innebära att föräldrar och elever också har ett inflytande över den 
specialpedagogiska fördelningen. 

De olika individerna i skolan formas av samhällets uppfattningar om vad som är 
politiskt korrekt, speglat via media och skolans styrdokument. Detta bidrar till att 
maktutövningen gått från att vara auktoritär till att bli mer demokratisk i enlighet med 
skolans värdegrund. För specialpedagoger, lärare och rektorer gäller det att motivera 
insatserna och försöka komma överens med elev och föräldrar om lämpliga åtgärder. 
Förhoppningen från skolans sida är ju att eleven ska se insatsen som något positivt 
istället för ett straff.

Specialpedagogiska auktoriteter
Då målen saknade koppling och hänvisning till de nationella målen och då de nationella 
målen i sig är vaga och otydliga lämnas fältet fritt för olika röster att göra sig hörda. 
Finns det någon gemensam nämnare, någon vars tankar är med och formar tänkandet 
kring specialpedagogiken? Barbro var tydlig med att hon sökte sin inspiration i 
Vygotskys tankar om lärandet. De andra var mer avvaktande i frågan och menade att de 
inte hade några särskilda auktoriteter. Det låg inte för dem som personer. Doris som 
arbetar med läs och skrivinlärning menade ändå att Ingvar Lundberg varit viktig och 
förmedlat mycket kunskap kring dyslexi. Agneta valde att lyfta fram en dansk 
föreläsare som bekräftat och satte ord på det arbetssätt som präglade dem.
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Lindensjö och Lundgrens (2002) modell med formuleringsarena och realiseringsarena 
visar på brister och frånvaro av tydlig formulering av specialpedagogikens mål. 
Problemet i detta fall är inte själva glappet mellan de båda arenorna, menar jag, utan 
frånvaro och vagheten från formuleringsarenan. Kanhända att det ligger i tiden att 
lämna öppet för de professionella att utforma arbetet? Det moderna projektet präglades 
av enhet och tydlighet kring mål och tydliga anvisningar. I postmodernismens 
svallvågor lämnas ansvaret till enskilda som får uppdraget att nå fram till målen utifrån 
de lokala förutsättningarna och därmed även enskildas kreativitet och flexibilitet i 
arbetssätt. Detta överensstämmer med vad Quennersted (2006) fann i sin studie av 
kommunens roll som part i utbildningen. I dokument från Regering och Riksdag somt 
Skolverket uppfattas kommunens roll som marginaliserad. Störst uppmärksamhet i 
dokumenten får de professionella. Det är på deras axlar som ansvaret för realiseringen 
av de mål som Regering och Riksdag har formulerat vilar. Nya vindar blåser dock. 
Kraven på kontroll ökar. Skolan har årlig skyldighet att göra kvalitetsredovisningar. 
Skolverket genomför inspektioner för att säkra likvärdigheten över riket. I en av 
intervjuerna framkommer en hänvisning till den senaste inspektionen och hur den 
påverkat verksamheten. 

- Ja, vi har ju just haft skolinspektionen här. Vi fick mycket bassning för vi var för 
elevcentrerade, tyckte skolinspektionen, med åtgärdsprogram och sånt där så är 
det eleven som ska åtgärdas. Så att, så har det varit men i och med att vi har en 
ny organisation nu där Agneta och Barbro jobbar ut mot programmen med 
handledning så tycker jag att vi håller på att ändra på den skutan, faktiskt.
(Doris)

Utan tydliga nationella målskrivningar, skolledning som inte alltid är uppdaterade kring 
specialpedagogisk verksamhet samt en svårighet att förknippa sig själv som någon som 
lyssnar till en auktoritet, lämnar det specialpedagogiska fältet fritt för stora individuella 
tolkningar och risk för att den specialpedagogiska verksamheten saknar likvärdighet 
över landet.

Specialpedagogikens mål ur ett diskursanalytiskt perspektiv

Den stora diskursen i detta arbete är egentligen specialpedagogik. Genom att diskutera 
inkludering som diskurser inom specialpedagogiken (här och resurs längre fram) bildar 
de tillsammans en förståelse av viktiga delar av innehållet i den specialpedagogiska 
diskursen. Ett annat sätt att se på specialpedagogiken är att betrakta specialpedagogiken 
som ett paradigm som upprätthålls av diskurserna. När diskurserna ifrågasätts hotas 
paradigmet vilket öppnar upp för ny kunskap och nya tolkningar. Den dominerande 
diskursen i intervjuerna angående specialpedagogikens mål är inkludering. Detta 
begrepp har ersatt det tidigare begreppet integrering. Redan vid inledningen av 
intervjuerna lyser tankar kring inkludering igenom. Detta uttrycks som ”att alla får 
samma möjligheter så långt det nu går”.(Agneta) Alla lärare finns i skolan för 
elevernas skull och har ansvar för att hjälpa sina elever så att de når målen. Olika 
lärarkategorier har olika roller i detta arbete och specialpedagogernas roll innebär ett 
särskilt ansvar för de elever som har svårigheter med skolarbetet.
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Samtidigt råder en osäkerhet när de ska definiera inkludering. Barbro säger att 
inkludering är mer än integrering och att vara placerad i samma lokaler som alla andra. 
För Doris är inkludering till att börja endast en omskrivning av integrering. När 
integrering förlorat sin betydelse uppfinner man ett nytt ord för att återerövra den gamla 
betydelsen. Att eleven ska få vara med och att undervisningssituationerna ska anpassas 
så mycket som möjligt till eleven ser de som en självklarhet.

Vissa lokala anpassningar till inkludering finns, exempelvis Grupp 2 (gruppen med 
elever med aspergerdiagnoser). Barbro berättar hur den gruppen har blivit en väl 
fungerande social grupp. Tanken med gruppen är att eleverna i så stor utsträckning som 
möjligt ska vara inkluderade i undervisningen ute i programmen. Särskiljandet är 
motiverat av elevernas behov och målet att de på sikt ska inkluderas allt mer. Assarsson 
(2007) kom fram till liknande resultat. Diskursen inkludering utgår från att inkludering 
är något gott och eftersträvansvärt i sig. Därför omtolkas begreppet i mötet med 
verkligheten och elever avskiljs från sin klass och sitt klassrum med hänvisning till 
elevens bästa. Agneta talade om hur viktigt det är att: 

”- utgå från varje elev vad den behöver. För man ska inte till varje pris behöva 
sitta i en klass på 25 elever, när man mår bättre och får ut mer av sina studier om
man får enskild undervisning eller har en mindre grupp.” (Agneta)

När det gäller IV så är det strävan efter inkludering i den vanliga skolan som styr 
arbetet. När eleverna har läst in sina behörigheter ska de klara av att läsa vid ett 
nationellt program. Detta gör att IV i sin verksamhet så mycket som möjligt liknar den 
övriga skolan när det gäller undervisning för att underlätta för eleven vid övergången 
till studier vid program. Assarsson (2007) menar att pedagogerna strävar efter 
konsensus inom gruppen och vilja av att leva upp till den dominerande diskursen. För 
att konsensus ska bli verklighet måste innehållet i diskursen omförhandlas så att det 
överensstämmer med pedagogernas egna erfarenheter och övertygelser. Genom att 
använda sig av ordet inkludering har pedagogerna tagit makt över och fyllt det annars 
tomma och meningslösa begreppet med ett innehåll som bekräftar den egna 
verksamheten. 

Man kan ställa sig frågan om detta är i överensstämmelse med intentionen bakom 
introduktionen av inkludering som begrepp. Haug (2000) menar att inkludering innebär 
att alla elever ska vara delaktig i den vanliga skolmiljön och klassmiljön utifrån sina 
egna förutsättningar och behov. Inkludering är en individuell anpassning av 
undervisningen inom den befintliga gruppen. I verksamheten som beskrivs av 
specialpedagogerna i min undersökning är det fortfarande eleverna som man försöker 
anpassa till verksamheten som i stor utsträckning kan fortsätta som tidigare. Danell 
(2006) visade på hur pedagoger tolkar och förskjuter betydelsen i begrepp för att dessa 
ska fungera i den vardagliga verksamheten. När IV:s verksamhet syftar på en 
inskolning av elever kallas detta för inkludering eftersom det finns en förväntan på 
specialpedagogerna att arbeta utifrån målet om inkludering. Danells förklaring är att det 
finns ett glapp mellan de som ger direktiven, alltså de som befinner sig på 
formuleringsarenan enligt Lindensjö och Lundgren (2002) och de som ska verkställa 
besluten, det vill säga realiseringsarenan. En annan förklaring som Danell (2006 11 28) 
ger är tiden som begränsande resurs. Förändringar förväntas genomföras utan att störa 
den institutionella ordningen. Anpassningen och omtolkningen är alltså en strategi för 
att klara av att förena målet om inkludering med tillgången på resurser. 
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Nilholm (2006) använder sig av ordet rekontextualisering när han talar om processen 
som skapar en glidning och förändrar ordens betydelse. Tanken om inkludering har 
påverkat arbetsformerna och inrättandet av Grupp 2. Inkludering är något som 
eftersträvas av och som är centralt för de tre specialpedagogerna. När 
specialpedagogerna i min och Malmgren Hansens undersökningarna talar om 
specialpedagogikens mål är det eleven som är i centrum, i andra hand riktas 
uppmärksamheten mot lärarnas behov av handledning. Om inkluderingen ska få ett 
verkligt genomslag behöver strålkastarljuset vändas mot lärarna och organisationen i 
första hand så att de på ett bättre sätt kan anpassa undervisningen och verksamheten till 
de elever som finns på programmen.

Sociokulturella synpunkter på specialpedagogiska mål

Hur mycket av tradition och förförståelse styr tänkandet kring specialpedagogiken? 
Förståelsen av specialpedagogikens mål sker enligt det sociokulturella perspektivet 
genom olika personers interagerande i sociala och kulturella kontexter. Det är genom 
interpersonellt agerande som lärande sker och kunskap konstrueras i en given social 
och kulturell kontext. Därför utvecklas olika kunskaper inom olika sociala och 
kulturella kontexter. Sociala och kulturella traditioner sitter djupt rotade och är svåra att 
frigöra sig från när det gäller referens, preferens och tolkning. Specialpedagogerna i 
både Malmgren Hansens undersökning och de som jag intervjuat lyfter fram dilemmat 
och mötet med omgivningens förväntningar på en speciallärare (en välkänd social och 
kulturell kontext) medan de själva ser sig som specialpedagoger (tankar formade i en 
akademisk kontext). Det specialpedagogiska perspektivet mellan dessa båda 
yrkeskategorier är helt olika vilket leder till förvirring och motstånd. Genom ett 
långsiktigt och ihärdigt arbete har specialpedagogerna förankrat ett nytt förhållningssätt 
till specialpedagogikens mål bland både skolledare och kollegor. 

Enligt sociokulturellt perspektiv sker inlärning och förståelse som ett resultat av ett 
möte mellan olika parter. Utbytet är alltid ömsesidigt även om det inte alltid är jämlikt. 
Någon vet alltid mer än den andre, men experten är ändå beroende av den andres 
reaktioner för bekräftelse av sin roll och sitt kunnande. Då specialpedagogiken kommit 
att betraktas som en särskild verksamhet genom skolans historia finns den bilden med i 
den allmänna förståelsen av specialpedagogik och färgar förståelsen och tolkningen av 
det som förmedlas i samtalen om specialpedagogik. 

Det sociokulturella perspektivet menar att kunskaper behöver medieras, synliggöras för 
att de ska bli möjliga att uppfatta. Olika artefakter är nödvändiga som redskap för att 
mediera kunskap. Vi omger oss med en mängd olika artefakter i våra dagliga liv. För att 
kunna förmedla insikter kring detta arbete använder jag mig av en dator. Tidigare var 
blyertspennan en viktig artefakt för att lära sig skriva och räkna. Inom 
specialpedagogiken har man av tradition arbetat med utveckling av hjälpmedel både för 
dagligt liv och livet i skolan. I intervjuerna kan språkverkstadens nyinlärning av läs och 
skrivfärdigheter ses som en viktig artefakt. Arbetsterapeuternas utprovning av olika 
tekniska hjälpmedel är andra exempel på hur man arbetar med artefakter för att 
underlätta undervisningen. Olika former av anpassning i klassrum och av uppgifter 
bidrar till att skapa en kontext för eleven där inlärning och förståelse kan erövras. 
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Vygotskys närmaste utvecklingszon är särskilt viktig för särskolans elever som kan ha 
svårt med och sakna naturliga kontakter med jämnåriga. Att ständigt sträcka sig mot 
nya utmaningar och motivera eleven att gå vidare är centralt för Barbro och Doris. Att 
ligga steget före och skapa förutsättningar genom att ge eleven de redskap den behöver 
för att tillägna sig kunskap och färdigheter. Det är inte begränsningen som 
specialpedagogiken ska fokusera kring utan utveckling.

De olika perspektiven som Nilholm (2003) presenterar kan ses som olika 
sociokulturella aspekter på specialpedagogikens mål, även om det kompensatoriska 
perspektivet hör hemma i en den empiriska traditionen. Den äldsta föreställningen om 
specialpedagogikens uppgift är det medicinska och kompensatoriska perspektivet där 
eleven ska habiliteras till att i så hög utsträckning som möjligt klara av det som elever i 
den vanliga skolan klarar av. Elever som saknar rätt förmåga särskiljs till andra 
skolformer. I intervjun med Doris framkommer att det finns en gammal tradition inom 
gymnasieskolan, främst företrädd av gamla lektorer, som menar att gymnasiet är en 
frivillig skolform. Om inte undervisningen passar eleven är det eleven som får söka sig 
till en annan verksamhet som bättre stämmer överens med dess förutsättningar. Andra 
exempel på det kompensatoriska perspektivet är när lärare vill att elever ska lämna 
gruppen och få sin undervisning i liten grupp eller enskilt i den specialpedagogiska 
verksamheten. Lika länge som skolan har särskiljt de elever som haft svårt att anpassa 
sig till skolan, lika länge har visionen om en skola för alla funnits. Tankar kring hur en 
skola för alla ska förverkligas har varierat. Det kritiska perspektivet och dilemma 
perspektivet utgår från att alla elever har en given plats i en vanlig undervisningsgrupp. 
Det är inte eleven som ska anpassa sig i första hand utan det är pedagogiken som måste 
anpassas till eleverna. Denna förståelse menar Barbro börjar spridas i skolans 
kollegium. Även Malmgren Hansen redogör för hur specialpedagogerna planterar den 
nya bilden av specialpedagogik genom att först hålla tillbaka sina idéer och sedan ta ett 
steg i taget och förändra i den i takt med att lärarna kunde ta till sig det positiva i det 
nya arbetssättet. 

Sammanfattning

Specialpedagogikens mål är vaga vilket öppnar upp för specialpedagogernas egna 
tolkningar. Inte heller finns tydliga auktoriteter som inspirerar verksamheten. Politiker 
och skolledare har överlåtet till de professionella att ansvara för verksamhetens 
genomförande. Inkludering är det som eftersträvas men frågan är om det sker i dess 
ursprungliga betydelse eller om det skett en lokal omtolkning av begreppet. Det 
perspektiv som dominerar specialpedagogiken ligger närmast dilemma perspektivet. 
Specialpedagogerna uttrycker sig starkt kritiskt mot särskiljande av elever i behov av 
stöd men använder sig av diagnoser som ett redskap för förståelse av elevers 
svårigheter.

Specialpedagogernas uppfattning om specialpedagogisk resurs

Specialpedagogisk resurs i ett kritiskt perspektiv
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Resursen som maktmarkör
Kring de specialpedagogiska målen råder det en otydlighet. När det gäller den 
specialpedagogiska resursen fortsätter osäkerheten. En total enighet gäller dock kring 
frågan om resursens storlek. Alla specialpedagoger både de som jag intervjuat och de i 
Malmgren Hansens studie menar att den specialpedagogiska resursen är för liten. Det är 
svårt att avgränsa arbetet när behoven är större än tillgången på resurs. Frågan om hur 
stor resursen är och hur fördelningen sker var inte heller något som specialpedagogerna 
hade någon uppfattning om. Vid behov tillfrågades skolledningen och om de har några 
pengar kan de hända att de får något. 

Att specialpedagogerna saknar insyn i hur stor eller liten resurs de har att arbeta utifrån 
tror Malmgren Hansen beror på att de i första hand är vana att tänka som pedagoger och 
inte vana att agera utifrån ekonomiska sammanhang. Av den anledningen menar hon är 
det tänkbart att de intar en mer passiv hållning. Det paradoxala i situationen är att 
skolledningen som har det ekonomiska ansvaret inte leder den specialpedagogiska 
verksamheten. Specialpedagogerna för inget eget mandat att styra över verksamhetens 
resurser, trots att de har ett informellt ledningsansvar. Strategin som 
specialpedagogerna utvecklar är att söka samarbeta med skolledningen för att på så sätt 
lättare kunna påverka och utverka att den specialpedagogiska verksamheten får de 
resurser den behöver. Den frihet specialpedagogisk verksamhet rymmer när det gäller 
målformulering motsvaras alltså ej när det gäller frågor om inflytande och kontroll över 
resursen. I detta fall blir det ett omvänt förhållande på lokal nivå mellan 
realiseringsarena med den specialpedagogiska verksamheten som formulerar målen och 
formuleringsarena med den kommunala skolledningen som tillhandahåller resursen. 
Denna passivitet skapar ett fritt utrymme för den specialpedagogiska verksamheten 
men skolledningen behåller samtidigt kontrollen genom att begränsa det ekonomiska 
inflytandet. 

Resursen som statusmarkör
Man kan vända på resonemanget och fråga sig varför det ska finnas en särskild 
specialpedagogisk resurs. Det kan finnas en oro över att de elever som är i störst behov 
av stöd skulle få svårare att hävda sin rätt till stöd om det endast fanns en allmän 
pedagogisk resurs. I en sann inkluderande anda vore det en logisk följd att den 
specialpedagogiska resursen tillhörde skolans och kommunens allmänna pedagogiska 
resurs. Detta skulle kunna leda till att specialpedagogiken förlorar sin särskilda status. 
En särskild specialpedagogisk resurs är en statusmarkör och grund till en maktposition 
även om specialpedagogerna själva inte har tillgång och kontroll över resursen. Den 
avsatta summan markerar specialpedagogiken som ett särskilt område, bristen på 
inflytande underordnar specialpedagogerna in i det stora lärarkollektivet. Doris säger i 
intervjun att specialpedagogerna inte har någon särställning framför andra då det gäller 
utverkande av extra resurser. ”- Kommer man så säger skolchefen: Men jag är lika 
ledsen som du. Så är det bra med det. Medan innehållet kan vi påverka.” Längre fram i 
intervjun säger Doris att skolledningen måste lyssna på hela lärarkollektivet och hålla 
sig väl med alla grupper.

Nilholm (2008) visade i sin undersökning att kommunernas förhållningssätt till 
specialpedagogiska insatser inte skiljer sig åt beroende på politisk majoritet. Det fanns
inget mönster som var mer typiskt för socialdemokratiskt styrda kommuner i jämförelse 
med borgerligt styrda. Quennerstedt (2006) visar att kommunerna själva uppfattar sig 
som möjliggörare så att pedagogerna kan utföra sitt arbete så att eleverna når upp till 
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kunskapsmålen. Detta mönster kan förklaras genom att kommunerna delegerat ansvaret 
för verksamheten till de professionella. Skolledningen blir de som förvaltar och 
tillhandahåller resursen medan specialpedagogerna i stort sett får fria händer att påverka 
innehållet i verksamheten.

Specialpedagogiska resurser i ett diskursanalysiskt perspektiv

Resurs som diskurs har kommit att förknippas med materiella tillgångar och främst 
ekonomiska tillgångar i den västerländskt kapitalistiska och materialistiska kulturen. 
Det är genom ekonomiska statusmarkörer som människor jämför sig. Det som värderas 
ekonomiskt har ett värde som synliggjorts. I det svenska samhället har vi en gräns för 
lägsta existensminimum och då utgår vi från individens ekonomiska resurser. Att
utfärda en existentiell miniminivå är för många långsökt att tänka sig även om en sådan 
också skulle behövas. Ur den aspekten är det därför helt naturligt att den 
specialpedagogiska resursen förknippas med materiella tillgångar. Alternativa 
perspektiv på resurser tenderar att betraktas med misstänksamhet. Det kan finnas en 
känsla av utnyttjande bland lärare, det pedagogiska arbetet i klassrummet belastas med 
ytterligare krav och förväntningar som lärarna upplever sig sakna kompetens för. 

När frågan ställdes om tillgång på specialpedagogisk resurs och vad som ingår i den 
specialpedagogiska resursen vid den aktuella gymnasieskolan tolkades resurs direkt 
ekonomiskt översatt till antalet specialpedagogtjänster, elevhälsoteam, utredningsteam 
och budget. Hade svaren blivit annorlunda om frågan varit annorlunda formulerad. Om 
jag hade frikopplat specialpedagogisk från resurs? Om jag istället hade frågat hur är 
tillgången på resurser och vad ingår i resursen? Hade specialpedagogerna vid 
intervjuerna då släppt fokuseringen på den egna verksamheten? I Malmgren Hansens 
studie svarar de 13 specialpedagogerna angående resursfrågor i förhållande till 
specialpedagogisk verksamhet genom att hänvisa till snäva ekonomiska ramar som ej 
motsvarar behovet.

Uppfattningen om specialpedagogisk resurs i de tre intervjuerna som jag genomförde 
följde uppdelningen mellan den vanliga och den särskilda verksamheten i skolan. I den 
särskilda sfären rör sig skolsköterskor, skolläkare och skolpsykologer, (medicinsk 
expertis) kuratorer, (social expertis) specialpedagoger (pedagogisk expertis) samt 
skolledare. Externa resurser är habiliteringspersonal, LSS-handläggare, 
försäkringskassans och arbetsförmedlingens handläggare. I den vanliga verksamheten 
finns alla de andra, men de benämns inte som resurs för specialpedagogiken. Ett 
gränsfall utgörs av det extra stöd som elever kan få av lärare främst i engelska och 
matematik. Det finns en liten ekonomisk resurs hos varje huvudlärare ur vilken lärare 
kan begära medel, för att ge extra stöd till elever för att de ska klara målen.

Den spontana lösningen på resursbristen är önskemål om fler specialpedagoger, inte en 
förändrad organisation i första hand. Organisationen ses inte som en resurs som fyller 
en specialpedagogisk funktion av de tre specialpedagogerna. Doris menar att 
nivågrupperingar av undervisning i engelska, som har efterfrågats men inte genomförts 
skulle kunna vara ett sätt att använda organisationen som resurs. Eleverna skulle då 
själva kunna välja vilken grupp de ville tillhöra utifrån vilken målsättning de har. 
Elever som strävar efter högre betyg söker sig till en grupp med högre tempo och de 
vars målsättning är godkänt väljer en grupp med lägre tempo och en undervisning som 
fokuserar kring uppfyllandet av betygskriterierna för godkänt. I intervjun med Barbro 
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påtalade jag rektorns agerande genom att utnyttja lärarresurs över program mellan 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skulle kunna betraktas som resurstänkande. 
Detta höll Barbro med om men var tveksam till om det var en medveten strategi eller 
om det mer var tillfällighet som hade frigjort den resursen.

Man kan fråga sig om samordning av resurser på organisationsnivå riskerar att 
osynliggöra de specialpedagogiska behoven. Det skulle leda till ett minskat behov av 
specialpedagogisk resurs eftersom organisationen klarat av att ge den hjälp och stöd 
som tidigare varit individrelaterade.



47

Sociokulturellt perspektiv på specialpedagogisk resurs

Att vara i behov av specialpedagogisk resurs i sig kan uppfattas som något avvikande 
och negativt. Det bryter mot den sociokulturella normen av vad det innebär att vara 
normal. Persson (2001) menar att det finns en föreställning om behovet av 
specialpedagogik som inte bekräftas av forskningen. Alla goda föresatser till trots så 
verkar specialpedagogiken inte alltid göra det den är tänkt att göra. Persson redogör för 
resultatet från Bergenprojektet 1982. Där framkommer det att specialpedagogik kan 
vara skadligt för vissa barn, andra barn påverkas inte alls av specialpedagogiken. Detta 
till trots skriver lärarutbildningskommitén i sitt slutbetänkande 1999, enligt Persson, att 
specialpedagogik är ett viktigt kompetens- och kunskapsområde i utvecklingen av 
skolans pedagogiska arbete.

Resurserna fördelas främst till individuella insatser. Specialpedagogiken har en lång 
tradition av att arbeta med riktade insatser mot individer. Det har funnits och finns till 
viss del fortfarande en förväntan om att specialpedagogiken ska ta hand om de elever 
som inte fungerar i den vanliga undervisningssituationen. Doris redogjorde för att 
gymnasiet vid den senaste Skolverksinspektionen fick kritik för att insatserna är för 
inriktade mot individen i åtgärdsprogrammen. Även om det dominerande arbetet är 
individinriktat försöker man vända skutan. Ingen av specialpedagogerna tar upp de 
förväntningar som föräldrar och elever kan ha på vad specialpedagogik innebär. Att 
vissa elever kan ha negativa erfarenheter av specialpedagogik framkommer men det 
finns ingenting i mina intervjuer som andas att föräldrar ställer krav på riktade insatser. 

Inte heller framkom förväntningar på särskilda resurser för införskaffning av 
hjälpmedel och material för att förbättra förutsättningarna för mediering. Interiören, 
placeringen och användning av lektionssalar, organisation, gruppstorlek, och 
schemaläggning kan öka möjligheten för elever med svårigheter att hålla 
koncentrationen. Detta är ingenting som behöver kosta extra resurser årligen men det 
kan bidra positivt till undervisningssituationen. I samband med att Agneta berättar om 
sin handledande uppgift nämner hon i förbifarten ”att det inte får vara så mycket som 
stör i klassrummet på väggar och tavlan och så här.” Detta nämndes inte senare i 
samtalet då hon redogjorde för specialpedagogiska resurser. Kanske uppfattas detta 
snarare som en specialpedagogisk kunskap istället för en resurs i verksamheten?  

Sammanfattning

Specialpedagogisk resurs ger specialpedagogiken en särställning. Det paradoxala är att 
specialpedagogerna saknar insyn i hur den egna resursen fördelas samt hur stor den är. 
Resursen är en diskurs som förknippas med ekonomiska tillgångar som uttrycks främst 
i specialpedagogiska tjänster. Organisation och lokaler ses inte som resurser i 
sammanhanget. Fortfarande är resurserna främst riktade till individer.

Specialpedagogik i en social och politisk kontext

1991 startade den nya specialpedagogutbildningen. Malmgren Hansen beskriver hur 13 
nyutbildade specialpedagoger blir pionjärer i skola och hur mötet med skolverkligheten 
utvecklas under några år. Många av dem hade förväntningar på att det skulle vara en 
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speciallärarutbildning som de sökt in på. Osäkerheten kring det nya var påtaglig. Efter 
utbildningen varierade titlarna på tjänsterna som de hade, somliga fick 
speciallärartjänster andra specialpedagogtjänster fast innehållet och förväntningarna på 
tjänsten innebar att de skulle arbeta som speciallärare. I mötet med de tre 
specialpedagogerna vid en svensk gymnasieskola har tankarna kring det specifika med 
specialpedagogens uppdrag landat ordentligt. Liksom specialpedagogerna i Malmgren 
Hansens studie är det specialpedagogerna själva som driver processen för att förändra 
det specialpedagogiska arbetet. 

Haug (2000) anser att det kompensatoriska och medicinska perspektivet är det som 
dominerar svensk specialpedagogik fortfarande. Inom forskningsvärlden har, enligt 
Nilholm (2003) det kritiska perspektivet tagit över med sin kritik av diagnoser och 
särskiljande åtgärder. Dilemmaperspektivets kritik av de andra perspektiven visar 
behovet av förankring i verkligheten samt att ta verksamhetens komplexa situation på 
allvar. Hur svårt dilemmat kan vara visar Helldins (2002) forskning av 
specialpedagogiska tidskrifter. En majoritet av artiklarna uppehöll sig kring diagnoser 
och utredningar medan redaktionens ideologiska intentioner var ett kritiskt perspektiv. 
Ute i verksamheten ligger specialpedagogernas perspektiv närmare 
dilemmaperspektivet. De är starkt kritiska till exkludering men använder sig av 
diagnoser och utredningar och betraktar det som en grund för att kunna ge det rätta 
stödet och för att eleven ska kunna utveckla en självkänsla och förståelse av sin 
funktionsnedsättning.

I intervjun med Barbro och Doris framkom att de saknade ett mellanled mellan den 
specialpedagogiska funktion som de som specialpedagoger har och 
klassrumspedagogernas kompetens. Här finns en öppning för någon med 
ämneskompetens i kombination med ett specialpedagogiskt synsätt. Än råder osäkerhet 
kring vad den nya speciallärarutbildningen kommer att innebära för det 
specialpedagogiska arbetet, om det kommer att leda till en förstärkning av den 
kompensatoriska synen på specialpedagogik eller om det kommer att innebära en 
utveckling av inkludering och dilemma perspektivet.

De specialpedagogiska målens vaghet och specialpedagogernas subjektiva beskrivning 
av målen ligger i linje med den decentraliseringsvåg som sköljt över skolan från 90-
talet och framåt. Den målrelaterade skolan kan tillåta många olika vägar för att nå till 
det gemensamma målet. När gymnasieskolan reformerades på 90-talet och 
programskolan hade inrättats saknades tidsplaner och lärarna förväntades skriva lokala 
tolkningar av betygskriterierna. Det dröjde dock inte så länge innan direktiv angående 
kurspoäng och tid var fastställd. På samma sätt har även resursfrågan blivit en lokal 
fråga där lösningarna kan variera från kommun till kommun och inom kommunens 
skolor. Det kommunala självstyret gör att styrda statsbidrag, enligt Quennerstedt (2006) 
uppfattas som intrång i kommunala angelägenheter. Återinförandet av skolinspektioner 
genomförda av Skolverket blir den styrfunktion och det kontrollorgan som staten har 
över den pedagogiska verksamheten för att garantera en likvärdighet i riket.

Det finns en risk, vill jag mena, att de nationella mål om inkludering och en skola för 
alla måste anpassas till den politiska och ekonomiska realitet som präglar kommunernas 
arbete. 
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Reflektion över min egen roll i studien

När jag fick idén till denna uppsats såg jag för min inre syn hur specialpedagogiken 
slets mellan mål och ambitioner om att verka för inkludering och en skola för alla och 
samtidigt är det många som ska dela på de resurser som finns i skolan. I mina tankar 
föreställde jag mig att de specialpedagogiska resurserna var större än tillgången på 
specialpedagoger. Det var också en anledning till att jag ville undersöka 
specialpedagogikens mål och resurser istället för specialpedagogernas. 

Studien är gjord i en för mig helt okänd gymnasieskola som till det yttre skiljer sig från 
de arbetsplatser jag har yrkeserfarenhet av. Detta har varit en utmaning att utan kunskap 
om traditioner och relationer bearbeta intervjumaterialet som de tre specialpedagogerna 
så frikostigt har bistått mig med.

Efter 17 år som gymnasielärare formas språket och tänkandet utifrån den verksamhet 
inom vilken jag befunnit mig i. Att skilja på specialpedagogik och specialpedagoger har 
varit ett sätt att frigöra mig från min förförståelse och mina fördomar kring 
specialpedagoger. Kanske var jag naiv när jag trodde att det skulle vara enkelt att 
separera specialpedagogiken från specialpedagogerna. Själva identifierar 
specialpedagogerna sig, enligt min uppfattning efter genomförd studie, helt med den 
specialpedagogiska verksamheten och ser sig själva som den självklara kärnan och 
resursen. Detta visar sig tydligt när de svarar på frågor om specialpedagogisk resurs. 
Resursen är knuten till deras tjänster och de team av experter som finns i skolan. Min 
tanke är, fortfarande, att en skola kan bedriva specialpedagogisk verksamhet utan att ha 
en enda specialpedagog anställd. Om skolan klarar av att inkludera alla elever och 
anpassa verksamheten till sina brukare har skolan uppfyllt intentionerna för 
specialpedagogiska insatser enligt styrdokumenten. För att det ska bli verkligt behövs 
en nytänkande präglat av kreativitet och flexibilitet ibland all skolpersonal. Fördelen 
med att inkludera specialpedagogik i den vanliga undervisningen är att det även blir ett 
lyft för de elever som klarar skolan utan stödinsatser. Detta är något som 
specialpedagogerna i också för sig håller med om. I intervjun med Barbro kom vi in på 
fördelen med specialpedagogiskt medvetna lärare. Innebörden av ett specialpedagogiskt 
perspektiv på undervisning är enligt Barbro att pedagogen börjar reflektera över sig 
själv, sitt arbetssätt och insikten om att alla människor är unika och försöker på något 
sätt. 

Validitet och reliabilitet

Kan denna studie säga något mer om specialpedagogikens mål och resurser än vad som 
de tre specialpedagogerna uttryckt vid en timmes intervju. Skulle resultatet bli 
detsamma om någon annan kom och upprepade intervjun? Hur mycket har jag påverkat 
svaren? Som lärare är det lätt att man har en förväntning på vad som är rätt svar när 
man ställer en fråga. I samband med intervjuerna fick jag hålla igen mina egna tankar. 
Det är en avvägning mellan att låta intervjuobjektet helt styra de svar som hon vill ge 
utifrån ställda frågor och att ge kommentarer som kan riskera att störa den som ska 
svara. Det finns en fara i att vilja bli bekräftad i de uppfattningar och fördomar som jag 
själv har om specialpedagogisk verksamhet. Min ambition var att försöka vara helt 
neutral i mina kommentarer. Detta lyckades jag inte med och det kan man se i de 
transkriberade intervjuerna. Ämnet engagerar mig personligen och det gör att jag ibland 
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kanske har uppmuntrat vissa delar av intervjun medan andra delar inte har fått samma 
positiva feed back. Engagemanget behöver inte ses som något negativ utan kan ha 
hjälpt till att skapa en god kontakt mellan mig och specialpedagogerna. Situationen blir 
mindre avvaktande om informanten kan känna att det finns en samsyn med det den 
själv står för och min inställning till ämnet. I presentationen av resultatet har jag försökt 
att hålla en kritisk och saklig linje.

I samband med att jag presenterar resultatet från mina tre intervjuer har jag lagt in 
jämförande material från Malmgren Hansens avhandling om specialpedagoger som 
skolans nybyggare. Vid läsning av litteratur är det lätt att syftet blir att söka efter 
bekräftelse av det egna resultatet. Då avhandlingen är mer omfattande i sitt upplägg och 
jag dessutom inte har tillgång till grundmaterialet kan jämförelsen vara vetenskapligt 
svag. Resultatet i min uppsats ligger dock i linje med delar av Malmgren Hansens 
resultat som jag bedömt vara möjliga att jämföra.

Slutsatser

Resultatet från mina tre intervjuer överensstämmer till stor del med delar av Malmgren 
Hansens (2002) resultat när det gäller specialpedagogernas uppfattning om 
specialpedagogikens mål och resurstillgång. Den specialpedagogiska verksamheten 
präglas i båda studierna av specialpedagogernas egna uppfattningar och tolkningar av 
de vaga formuleringar som finns i de nationella styrdokumenten. Ansvaret för och 
utvecklingen av verksamheten har specialpedagogerna stort inflytande över samtidigt 
som de i dessa båda studier saknar ett formellt inflytande över de specialpedagogiska 
resurserna. För att få ett större inflytande över resursen är specialpedagogerna beroende 
av ett gott samarbete med skolledningen.

Slutsatser som endast rör min studie är att de tre specialpedagogernas arbete vid 
gymnasieskolan strävar mot en ökad inkludering av elever i den vanliga 
skolverksamheten. Fokus för inkluderingssträvandena ligger på eleverna som i 
möjligaste mån ska in i den befintliga undervisningsstrukturen. Arbetet med 
handledning och fortbildning av lärares förhållningssätt kommer i andra hand. 
Specialpedagogernas arbete vid gymnasieskolan präglas av det kritiska perspektivet 
men kompletteras med delar av det kompensatoriska perspektivet genom användning 
av diagnos som grund för insatser. Definitionen av specialpedagogisk resurs identifierar 
specialpedagogerna i min studie med den egna verksamheten samt skolans övriga 
personal inom elevhälsan. Den specialpedagogiska verksamheten blir en egen separat 
verksamhet i skolan då gymnasieskolans organisation och lärare inte ses som resurser 
som stärker specialpedagogiken.

Förslag på fortsatt forskning

Fokus i denna uppsats har varit specialpedagogernas syn på specialpedagogikens mål 
och resurs. Specialpedagogerna utgör endast en grupp av aktörer i förståelsen av vad 
specialpedagogiken är. Den specialpedagogiska verksamheten bedrivs för att elever ska 
ha möjlighet att vara inkluderade i sin undervisningsgrupp. Detta förutsätter ett 
samarbete med skolans övriga aktörer. 
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Frågor för vidare forskning: 
Vilken intersubjektiv betydelse får specialpedagogiken när skolans aktörer; 
skolledning, elevhälsopersonal, specialpedagoger, lärare, föräldrar och elever (med och 
utan erfarenhet av specialpedagogiska insatser) möts? Finns det någon grupp som har 
tolkningsföreträde och som sätter agendan för övriga? 



52

Sammanfattning

Mål och resurser – specialpedagogikens villkor är en studie som vill belysa dilemmat 
mellan hur de specialpedagogiska målen ska förverkligas utifrån tillgängliga resurser. 
Teoretiska utgångspunkter finns i den kritiska teorin om maktfördelning, diskursanalys 
av begreppens betydelser och sociokulturella perspektiv på inlärning och pedagogik. 
Tidigare forskning presenteras utifrån olika infallsvinklar. Helldin visar på 
specialpedagogiska tidskrifters ideologi och innehållet i artiklarna. Lindensjö och 
Lundgrens resonemang om formuleringsarena och realiseringsarena innebär att det 
uppstår ett spänningsfält mellan de som beslutar om mål och riktlinjer och dem som ska 
verkställa målen. Detta ligger i linje med Danells och Assarsssons undersökningar. De 
undersöker hur pedagoger förhåller sig till läroplanens intentioner och diskursen om en 
skola för alla. Dessa två undersökningar visar att pedagogerna gör omtolkningar så att 
begreppen anpassas till deras verklighet. Nilholm och Quennerstedt har i sina studier 
undersökt hur kommunpolitiken förhåller sig till specialpedagogik och dess roll i 
utbildningsfrågor. Det visar sig att partipolitik inte har någon inverkan på hur 
pedagogiken formas.

Denna uppsats är en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med öppna frågor till tre 
specialpedagoger. I resultatet görs jämförelser med Malmgren Hansens studier där 13 
specialpedagoger under sex år delar med sig av sina erfarenheter och tankar kring 
specialpedagogiskt arbete. 

Resultatet visar att specialpedagogernas uppfattningar om verksamhetens innehåll är 
synonym med hur de uppfattar de specialpedagogiska målen. Inkludering är något som 
de säger sig sträva mot. Eleven är i centrum för inkluderingen, lärarnas behov kommer i 
andra hand. Det specialpedagogiska perspektivet är för inkludering och att eleven ska få 
delta utifrån sina förutsättningar. Diagnoser och utredningar ses som redskap för det 
specialpedagogiska arbetet. Specialpedagogiska resurser förknippas i första hand med 
ekonomiska tillgångar och de specialpedagogiska tjänsterna samt tillgången på 
elevhälsans personal. Organisation och den övriga skolans lärare ingår inte i den 
resursen.

I min diskussion jämför jag resultatet av intervjuerna med tidigare forskning och de 
teoretiska referenserna. Avsaknaden av tydliga mål gör att specialpedagogiken får en 
frihet att formulera sina egna mål och tolkningar av vad som är viktigt för 
verksamheten. Detta får genomslag i hur man tolkar inkludering. Trots friheten när det 
gäller verksamhetens utformning saknar specialpedagogerna inflytande över de 
ekonomiska resurserna. Detta kan uppfattas som ett sätt för skolledningen att behåller 
kontrollen över verksamheten.
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Bilagor

Intervjuguide

Några kontrollpunkter innan intervjun sätts igång.

Gå igenom de etiska aspekterna på bearbetningen av intervjumaterialet

Försäkra mig om att: 
- Specialpedagogen känner till att inget namn, skola, program eller årskurs kommer 

att nämnas i arbetet. Intervjupersonerna kommer att refereras till som A, B och C.
- Specialpedagogen tycker att det är i sin ordning att intervjun spelas in.
- Specialpedagogen känner till att hon får ta del av de renskrivna anteckningarna och 

i efterhand förtydliga eller korrigera texten.

Personfakta
Ålder
År som specialpedagog/pedagog

1. Vad är specialpedagogik för dig?

2. Hur skulle du beskriva specialpedagogikens mål?

3. Inkludering, vad innebär det i specialpedagogiken?

4. Vilka specialpedagogiska auktoriteter inspireras du av?

5. Vad ingår i och hur är tillgången på den specialpedagogiska resursen vid X 
gymnasieskola?

6. Hur fördelas den specialpedagogiska resursen i förhållande till behov, 
prioriteringar och insatsnivå?

7. Vem har inflytande över den specialpedagogiska resursen?




