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Abstrakt 
Syftet med studien var att beskriva och analysera hur skolledare och politiker uppfattar arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Styrdokumenten framhåller vikten av allas lika rätt till en 

likvärdig utbildning. På vilket sätt och i vilket sammanhang anges däremot inte. Det 

empiriska materialet har inhämtats genom en enkätundersökning utförd bland skolledare och 

politiker i barn- och grundskolenämnden samt gymnasienämnden i en medelstor kommun. 

Resultatet visar att ett kategoriskt perspektiv som fokuserar individuella svårigheter är det 

framträdandet i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Inslag av ett relationellt 

perspektiv, där omgivningens betydelse framhålls, kan skönjas i vissa delar.  

 

Nyckelord: Specialpedagogik, elever i behov av särskilt stöd, en skola för alla, inkludering, 

integrering
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Inledning  
Denna studie utförs av två verksamma lärare mot förskolan som samtidigt läser 

specialpedagogik på distans vid Luleå tekniska universitet. Studien omfattar en medelstor 

kommun. I den ämnas beskriva och analysera politikers och skolledares uppfattningar om 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Genom erfarenheter konstateras att elever i behov 

av särskilt stöd finns i alla skolans stadier. En känsla av en ökning av dessa elever upplevs. 

Kommunen är en landsbygdskommun där befolkningen ligger under 20 000. Det finns olika 

uppbyggnader av skolor, F-6, F-9, 7-9, grundsärskola och gymnasium med gymnasiesär. I 

kommunen finns även en friskola. Skolorna ligger utspridda i omkringliggande byar och inne 

i samhället.  

   

I studien används begreppet elever, det innefattar alla barn från förskolan upp till gymnasiet.  

 

1. Syfte 
Syftet med studien är att beskriva och analysera politikers och skolledares uppfattningar om 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

 

- Vilken uppfattning har skolledare, politiker i barn- och grundskolenämnden samt 

gymnasienämnden om arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

 

- På vilket eller vilka sätt bedrivs specialundervisningen i den berörda kommunen, enligt 

skolledare och politiker? 

 

2. Bakgrund 
I denna del av studien följer en historisk tillbakablick för att visa hur vår svenska 

specialpedagogik vuxit fram. Hur har olikheter hanterats genom tiderna? Hur har elever i 

behov av särskilt stöd bemötts i skolans verksamhet? Hur ser det ut idag? Vad säger lagar och 

förordningar om elever i behov av särskilt stöd? De dominerande teorierna när det handlar om 

specialpedagogik och den ämnesrelaterade forskningen kommer också att bearbetas.  

 

2.1 Historik - specialpedagogikens framväxt 
Ahlberg (2007) definierar specialpedagogik som något utöver den vanliga pedagogiken. Det 

handlar om åtgärder som används för att en elev ska få möjlighet att tillgodogöra sig 

undervisningen på samma villkor som övriga elever. En annan definition står Persson (2005) 

för: ”Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta 

pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte 

räcker till” (s. 10). Det finns många definitioner av specialpedagogik. Atterström och Persson 

(2000) förklarar att när det kommer till funktionen av specialpedagogiken blir den alltid 

präglad av sammanhanget. Samhällssynen och de lokala förutsättningarna inverkar på 

definitionen som kan vara både flexibel och statisk. Rosenqvist (2007) menar att 

specialpedagogiken kan ses som ett dilemma. Det första i dilemmat är svårigheter att kunna 

avgränsa vad det är och inte är. Det andra är att det finns vissa rekommendationer för att lösa 

problem, i och med det är det en neutral lösning.  Den tredje delen i dilemmat är att 

”framhålla det speciella för att kunna se det generella” (Rosenqvist, 2007 s. 37). Begreppen 
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normalisering och integrering lyfter Rosenqvist som betydande för specialpedagogiken. 

Björk-Åkesson (2008) använder en förklaring som får sammanfatta definitionen av 

specialpedagogiken. Det generella som rör alla elever är pedagogik, det specifika som blir 

aktuellt för elever som behöver mer och annorlunda insatser för att nå optimal utveckling och 

optimalt lärande, är specialpedagogik. Hon menar att de generella insatserna är nödvändiga, 

men inte alltid tillräckliga för elever i behov av särskilt stöd.  

 

2.1.1  Eleverna som vållade problem 
1842 kom folkskolestadgan. I och med denna beslutade den svenska riksdagen att varje 

socken och stadsförsamling skulle ha minst en skola med seminarieutbildad lärare 

(Richardsson, 1999). Den politiska debatten hade pågått under ett par decennier innan detta 

beslut togs. En sida hävdade att det var samhällets plikt att utbilda folket och fostra dem till 

goda medborgare. Den andra sidan däremot ansåg att det var hemmens sak att fostra och 

utbilda barnen och det enda staten skulle sörja för var kristendomsundervisningen (Egelund, 

Haug och Persson, 2006). En beskrivning av hur det såg ut i de första skolklasserna har gjorts 

av historikern Richardsson (1999). Klasserna var väldigt stora, omkring hundra elever i olika 

åldrar var inte ovanligt. De sanitära förhållandena var under all kritik och elevernas personliga 

hygien var också anmärkningsvärd. I dessa skolor fanns det speciellt tre olika grupper elever 

som vållade problem.  

 

I den första gruppen återfanns de elever som hade låg fattningsförmåga. De gjorde ingen nytta 

i samhället utan betraktades som en belastning. Skolans uppgift var att bidra med kunskaper 

så de kunde utföra enklare arbeten (Egelund, Haug och Persson, 2006). Kring sekelskiftet 

diskuterades det flitigt hur svaga och mindre begåvade elevers närvaro skadade folkskolans 

rykte. Lärarna framhöll dessa som hämmande för undervisningen och som en belastning för 

de andra, de normala, eleverna. Persson (2005) har lyft en insändare ur Svensk Skoltidning 

från 1890 där det framgår att den efterblivne själv mår, i likhet med hela skolan, bättre om 

denne separeras därifrån. ”... en verklig välgärning för svagt begåvade barn... för skolan i sin 

helhet en vinst att från de vanliga årsklasserna avskilja den tyngande barlast som blott 

hämmar farten” (s. 15). I den andra gruppen återfanns de med fysiska funktionshinder. För 

dessa elever inrättades särskilda anstalter redan i början av 1800-talet. På anstalterna fick även 

dessa elever utbildning för att kunna utföra enklare arbeten. Utbildningen av dem betraktades 

som en investering för samhället. De behövde inte bli en belastning utan kunde försörja sig 

själva. I den tredje gruppen fanns de elever som var svårast att hantera. Det var de 

missanpassade och de försummade barnen. De ansågs utgöra ett hot mot folkskolan. 

Ambitionen att höja folkskolans ställning, både vad gällde lärarnas yrkesstatus och 

målsättningen att rekrytera barn från övre samhällsskikt, riskerade att gå om intet om dessa 

störande element inte försvann. Lösningen blev dels en inrättning av barnavårdsnämnder i 

kommuner, dels anstalter som skulle ge oönskade elever en särskild utbildning (Egelund, 

Haug och Persson, 2006). Egelund, Haug och Persson sammanfattar perioden från 1800-talets 

mitt fram till sekelskiftet som en tidsperiod då det stora diskussionsämnet var på vilket sätt 

man skulle komma till rätta med problemet att eleverna i skolan var för olika varandra för att 

kunna undervisas tillsammans. De barn som ansågs ha svag begåvning hade enligt denna tids 

synsätt alltid orsaker som var biologiskt betingade. De botemedel som fanns var medicinska.   

 

2.1.2 Den första specialundervisningen 
Ett av de namn som ofta nämns när det handlar om placeringen av problembarn under denna 

tidiga epok är Fridtjuv Berg. En lösning för dessa elever var svår att finna, han ansåg att 

eleverna med svårigheter i skolarbetet påverkade hela skolan på ett negativt sätt. Han hävdade 



8 

 

vid ett folkskollärarmöte 1893 att det fanns en risk vid delning av skolans organisation i två 

enheter, en för de normala och en för de icke normala. En rädsla fanns att den icke normala 

enheten skulle sluka upp den normala (Egelund, Haug och Persson, 2006). Under denna tid 

började det komma fram så kallade hjälpskolor. Även om inte utbildning var syftet med dessa 

fanns en ambition att ge de sämre lottade barnen en mänskligare behandling. Hjälpskolorna, 

som var privata och drevs av självuppoffrande pionjärer, var det första steget för 

specialundervisningen. Kritik växte fram när inte staten tog sitt ansvar för dessa barn. År 1913 

bestämdes det att samhället skulle ansvara för att även barn med utvecklingsstörningar skulle 

få utbildning.  

 

Hjälpskolorna blev så småningom benämnda hjälpklasser. Undervisningen i dessa bedrevs 

vanligtvis av folkskollärare och småskollärare som hade ett speciellt intresse för denna 

elevgrupp. De första kurserna för blivande hjälpklasslärare startades på 1920-talet. De var 

resultatet av en oro för att hjälpklasslärarnas bristande kompetens ofta ledde till att de ville 

byta arbetsplatser och att det i sin tur ledde till täta lärarbyten för eleverna. En annan 

bidragande orsak till kursstarterna var det positiva som en ökad kunskap kunde föra med sig. 

En kunskap om hur undervisningen med elever med intellektuella funktionshinder kunde 

planeras och genomföras (Egelund, Haug och Persson, 2006). Under perioden 1920 till 1950 

ökade andelen elever som ansågs vara i behov av stöd. 1942 är det år som kan nämnas som 

hjälpklassernas och skolmognadsklassernas tillkomstår. Deras uppgift var att stärka 

inlärningen. Samhällets allmänna uppfattning var att denna uppdelning av elever var såväl 

nödvändig som önskvärd. Dels ansågs de vanliga klasserna vara befriade från en hämmande 

och störande inverkan, dels fick de efterblivna en anpassad undervisning och uppfostran.   

 

2.1.3  Specialpedagogikens födelse 
År 1932 tillsattes en sakkunnighetskommitté av regeringen. Kommitténs uppgift var att lägga 

fram förslag till en ny lärarutbildning vid små- och folkskollärarseminarier. En av de viktiga 

punkterna var att föreslå en utvidgad utbildning för hjälpklasslärare. I det nya förslaget 

betonades vikten av att hjälpklassernas lärare fick större kunskaper inom psykologi och 

medicin. Det var även viktigt att få kunskap kring uttagningen till hjälpklass. Uttagningen 

skulle ske med hjälp av en, för alla elever, standardiserad testskala (Egelund, Haug och 

Persson, 2006).   

 

Under det följande årtiondet behandlades frågan om hur undervisningen för elever med 

funktionshinder borde bedrivas på bästa sätt i olika utredningar, prepositioner och artiklar. 

Anmärkningsvärt är att det inte diskuterades som en pedagogisk fråga. Det handlade mer om 

vilka kunskaper som borde införas från andra vetenskapliga områden som medicin och 

psykologi. Ännu talas det inte om specialpedagogik eller om specialundervisning för att 

bemöta barnen med särskilda behov (Egelund, Haug och Persson, 2006). Första gången något 

kan uttydas vara grunden för specialpedagogiken är i skolutredningen från 1940. Här görs ett 

försök att sammanfatta den nödvändiga kunskapen för denna undervisning i en speciell 

fackvetenskap: ”... pedagogiken rörande defekta barn vuxit ut över abnormpedagogiken till en 

fackvetenskap, som omfattade alla defekta barn, på vilket område än deras defekt låge” (SOU 

1946:11 s. 30).    

 

1946 tillsattes en utredning om hjälp- och särklassundervisningen. I den fanns en positiv syn 

på specialundervisningen. Den sågs som ett alternativ till den vanliga kvarsittningen. En 

individualiserad undervisning inom klassen förespråkades. Samtidigt förespråkades en fortsatt 

och ökad satsning på hjälpklasser för de svagt begåvade barnen. De ansågs gynnade av 
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skolgång i sådana grupper. Utredningen resulterade även i ett förslag om inrättande av ett 

statligt institut för utbildning av sinneslölärare och hjälpklasslärare. Först 1962 lades en 

proposition i denna fråga, där regeringen föreslår att ett statligt institut för 

speciallärarutbildning upprättas i huvudstaden. Varför tog det så lång tid däremellan? 

Egelund, Haug och Persson (2006) anser att orsaken var de politiska diskussionerna som 

föregick tillkomsten av grundskolan 1962.   

 

Årtiondet efter utredningen om hjälp- och särklassundervisningen föreslog 1957 års 

skolberedning (SOU 1961:30) en differentierad specialundervisning. Detta eftersom orsakerna 

för elevernas svårigheter ansågs ligga hos dem själva. Vid denna tid växte 

specialundervisningen kraftigt och under 70-talet infördes samordnad specialundervisning. 

Det var speciallärare, med särskilt material, som undervisade i främst matematik och svenska 

i långsamt tempo. I de arbeten som föranledde 1962 års läroplan för grundskolan 

poängterades vikten av att barn och ungdomar lär sig arbeta tillsammans för att kunna delta på 

lika villkor i ett demokratiskt samhälle. En ideologisk målsättning präglade utredningarna, 

den integrerade grundskolan med heterogena grupper var ett uttryck för detta. Fostrans- och 

socialisationsmålet kom före kvalificeringsmålet. En förtydligande sammanfattning av 

utredningsarbetena skulle kunna formuleras som att all specialundervisning blev ett redskap 

för skolan att klara av elevernas olikheter snarare än för att eleverna skulle få en utbildning 

utifrån sina individuella och specifika behov (Egelund, Haug och Persson, 2006). Helt klart 

formulerades också i den nya skollagen vem som bestämde över dessa elevers skolgång: 

”Uttagning till specialundervisning av elev i grundskolan sker genom skolans försorg” (SFS 

1962: 319). I och med 1962 års skollag byggdes den tidigare hjälpklassplaceringen in i 

grundskolan. Den tidigare organisatoriska differentieringen försvann och lämnade plats för 

den pedagogiska differentieringen. Nu anpassade lärarna innehållet och metoden efter 

elevernas olika förutsättningar och deras behov.  

 

2.1.4 Integrering – skolplikt för alla 
Under de följande åren kom en integreringsvåg att råda. Eftersom många barn med 

utvecklingsstörningar inte hade skolplikt vårdades de på institutioner i landstingens regi. 

Skolöverstyrelsen tog 1966 ett beslut om att föreslå skolplikt för alla och den 1 juli 1968 var 

det ett faktum. Principen med integreringen var att hela skolan skulle förändras så att alla 

elevers olikheter skulle bli resurser i den dagliga verksamheten. Som Egelund, Haug och 

Persson (2006) poängterar så var klassrummet och elevgruppen bara en liten del av en elevs 

vardag och om integreringen begränsades till en klass så behövde det inte betyda någon större 

delaktighet i en större kontext. Det intressanta är att specialpedagogisk kompetens nu blir 

viktig. Om skolan strävar efter integrering handlar det om alla elevers rätt till att bli 

uppmärksammade och förstådda utifrån de egna och individuella förutsättningarna. Det 

eftersträvansvärda är inte någon speciell undervisning utan en syn på elevernas möjligheter 

till utveckling och lärande. En kompetens som behövs hos alla. Ett förtydligande citat får 

professor Ingemar Emanuelsson stå för: ”Det är fråga om integrerade insatser i gemensam 

planering och genomförande av en verksamhet som ska fungera på ett sådant sätt att den 

nödvändiga särbehandlingen blir mindre nödvändig och till och med oönskad” (Emanuelsson, 

2004, s. 114).  

 

2.1.5 Från speciallärare till specialpedagog 
Under årtiondet efter grundskolans intåg kom specialundervisningen att öka kraftigt. Eftersom 

det var svårigheter att se några positiva effekter började den ifrågasättas. Det som skedde 

under dessa år var att specialundervisningen i hjälpklasser minskade. Istället kom en ny 
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modell, samordnad undervisning, att dominera. Oron över varför fler och fler elever inte 

lyckades i skolan spred sig hos skolmyndigheterna. 1974 tillsatte regeringen en utredning för 

att se över skolans inre arbete, SIA-utredningen (Richardsson, 1999). Målet var att få fram ett 

program för hur skolan skulle utvecklas så att även eleverna med svårigheter skulle garanteras 

en acceptabel utbildning. Vad kom då utredarna fram till när det gällde den 

specialpedagogiska verksamheten? De föreslog att en specialpedagogisk metodik skulle 

genomsyra hela skolans verksamhet. De lyfte också ett behov av att se över skolans mål, 

arbetsformer och organisation (SOU 1974:53). Ahlberg (2007) konstaterar att nu relaterades 

inte längre svårigheterna enbart till individen. Perspektivet vidgades och hela skolans 

verksamhet och det sociala sammanhang som eleven är del av lyftes fram. SIA-utredningen 

och dess förslag rörande elever i svårigheter ligger till grunden för nästa läroplan i vår skolas 

historia, Lgr 80 (Läroplanen för grundskolan, 1980).  Det centrala i denna läroplan var att 

arbetet skulle vara förebyggande så att åtgärdsbehovet skulle minskas. Här myntades också 

begreppet en skola för alla. Det var en tydlig markering att vår obligatoriska skola var för alla 

elever och alla elever skulle också ha rätt till en individanpassad utbildning. Tyvärr så svarade 

inte den nya läroplanen mot alla förväntningar. Eleverna i skolsvårigheter ökade i antal. 1982 

tillsattes en utredning som fick till uppgift att kartlägga vilka orsakerna var. Utredningen 

mynnade i ett betänkande där det konstateras att trots utbildningsreformer så har inte mycket 

hänt ute i verksamheten.   

 
Visserligen finns idag flera exempel än tidigare på undervisningsmönster som bryter mot 

traditionen och förvisso är umgängeston och relationer i klassrummet andra idag än för femtio år 

sedan. Förändringarna är ändå företrädesvis ytliga och det grundläggande mönstret i 

undervisningen syns ha en förbluffande styrka och permanens (SOU 1983:63, s. 172). 

 

1984 var det åter dags, denna gång var det Skolöverstyrelsen som lade fram en rapport. I den 

framkommer skolans stora svårigheter att komma till rätta med elevernas skolmisslyckanden 

med den befintliga specialundervisningen. Det poängteras att specialpedagogiska åtgärder 

sätts in utan en plan och utan att ett syfte finns.  

 
Många av de intervjuade hade inte funderat på syftet med specialundervisningen och skillnaden 

mellan specialundervisning och vanlig undervisning, I skolan diskuteras sällan vilka fördjupande 

kunskaper som speciallärare och elevvårdspersonal kan bidra med och hur dessa skall användas för 

att förändra arbetssättet (Skolöverstyrelsen, 1984, s. 5).  

   

Kritiken som riktades mot hur arbetet med elever i svårigheter bedrevs ledde i förlängningen 

till en ny utbildning, specialpedagogutbildningen. Speciallärarbenämningen ersattes nu av 

specialpedagog.  Detta för att förtydliga att det var en ny befattning med andra 

arbetsuppgifter. En specialpedagog skulle inte bara undervisa, utmaningen blev att påverka 

den vanliga undervisningen och dess lärare. Den nya rollen blev handledare, rådgivare och 

vägledare (Egelund, Haug och Persson, 2006). Persson (2005) beskriver specialläraren som en 

lärare som förutom lärarexamen har avlagt en examen i specialpedagogik före 1990. 

Specialpedagogen däremot har genomgått specialpedagogisk påbyggnadsutbildning efter 

1990 och har då avlagt specialpedagogexamen. 

 

2.1.6  Individen mot kollektivet 
1992 kommunaliserades den svenska skolan. Samtida med denna nya organisation fanns en 

uttalad oro för vilken kvalitet och nivå utbildningen i landet höll (Egelund, Haug och Persson, 

2006). Inom den rådande utbildningsdebatten var alla sidor överens om att nationen och dess 

framtid var beroende av en hög kunskapsnivå. I och med decentraliseringen infördes en 

långtgående målstyrning och ansvaret hamnade ute i de enskilda kommunerna. Vad medförde 
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detta i förlängningen för elever i svårigheter? Gynnade en satsning på en bättre skola dem? 

Egelund, Haug och Persson lyfter två olika scenarion. Dels menar de att om skolan i helhet 

blir bättre så gynnar det alla elever, däribland de som har behov av specialundervisning. När 

Skolverket gjorde en kvalitetsgranskning av elever i behov av särskilt stöd 1998 så 

redovisades att den vanliga undervisningen var det viktigaste. Vidare kom det fram att ”en 

reflekterande, ifrågasättande och öppen diskussion om skolans mål och om undervisningen i 

sin helhet” (Skolverket, 1999, s. 98) saknades på många skolor. Alla, för elever i behov av 

stöd, väldigt viktiga och grundläggande förutsättningar för en givande skolgång. Dels menar 

de att det är av yttersta vikt vilka intressen som dominerar den skolan. Gynnar dessa intressen 

alla eller bara en viss grupp elever? 

 

Kravet på en individinriktad undervisning ökar med tiden. Verksamheten ska anpassas efter 

enskilda förutsättningar och hänsyn ska tas till allas förmåga, möjlighet och intresse. Vidare 

menar Egelund, Haug och Persson att en utveckling åt detta håll kan föra mindre bra saker 

med sig. Precis detta pekade Skolverkets kvalitetsgranskning på. Den individuella 

orienteringen dominerade på många skolor. Eleverna var på olika nivåer och arbetade i olika 

takt, vilket ledde till att de fick ta ett stort ansvar för sitt eget lärande. När de inte visste vad de 

skulle göra så ledde det till passivitet. Självinstruerande material var också vanligt när inte 

lärarna hann med, vilket ledde till minskat samarbete och minskat samspel med andra elever 

(Skolverket, 1999). Här ses en spänning mellan det individuella och kollektivet. En kraftig 

betoning på det individuella tar ifrån eleverna de värdefulla sociala relationerna och de viktiga 

ömsesidiga samtalen och diskussionerna som i stor utsträckning kan bidra till utveckling 

(Egelund, Haug och Persson, 2006).  

 

2.1.7 Nationell likvärdighet eftersträvas 
Den 1 juli 2008 startade den nya Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. 

Huvudkontoret ligger i Härnösand men verksamheten bedrivs på flera orter i landet. 

Myndigheten har tagit över den verksamhet som tidigare bedrevs vid Specialpedagogiska 

institutet, Specialskolemyndigheten och SISUS (Socialstyrelsens institut för särskilt 

utbildningsstöd). En av poängerna med denna sammanslagning är att samla de statliga 

specialpedagogiska kompetenserna på ett och samma ställe. Det blir enklare för skolor och 

skolhuvudmän att få hjälp och information. Målet med den nya myndigheten är att skapa 

bättre förutsättningar för en nationell likvärdighet (Thors, 2008). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2009) ansvarar för att ge stöd i specialpedagogiska frågor. Myndigheten 

ger råd och stöd till skolhuvudmän för att dessa ska kunna garantera den likvärdiga 

utbildningen. Bland annat med läromedel som passar för elever med funktionsnedsättning.  

 

2.2 En skola för alla 
Begreppet en skola för alla lanserades som nämnts tidigare i Lgr 80 (Läroplan för 

grundskolan, 1980). Målsättningen med det är att alla skall få möjligheten att uppleva 

gemenskap och delaktighet i en inkluderande miljö (Persson, 2005). Alla elever skall ges 

möjlighet att utvecklas och lära efter sina egna förutsättningar samtidigt som skolan hela tiden 

skall arbeta för att motverka utstötning. Detta ställer stora krav på skolan och dess pedagoger.  

 
Skolan ser som sin uppgift att främja alla barns lärande. Elevernas olika förutsättningar och 

bakgrund ses således inte som hinder för ett individuellt lärande och utveckling i klassrummet – 

tvärtom, lärande uppstår och främjas i olikheternas dynamiska möte. Detta perspektiv brukar 

kallas en skola för alla; en för alla barn rättvis skola. Det är den ursprungliga tanken bakom den 

svenska grundskolan (Gunnarsson, 1999, s. 89). 
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Ahlberg (2007) frågar sig hur elevers olikheter ska värdesättas samtidigt som alla ska uppnå 

samma mål med samma tid till förfogande. Hon menar å ena sidan är alla elever lika värda 

och har rätt att delta och forma gemenskapen. Å andra sidan ska alla uppnå samma mål för att 

få godkända betyg. Hon ser denna problematik som en bidragande orsak till att 

specialpedagogiken och dess uppdrag i skolans verksamhet blir otydliga. Haug (1998) menar 

att en skola för alla, det vill säga en inkluderande utbildning, bygger på demokratiskt 

deltagande, lika värde och social rättvisa. Alla individer ska få delta i den sociala 

gemenskapen på sina egna individuella villkor.  

 

Emanuelsson (2005) anser att vi tagit lärdom av 1960- talets syn på barn som är i behov av 

stöd. Genom det har vi kunnat förverkliga en sammanhållen skola, en skola för alla, som 

handlar om att finna arbetsformer, utveckla kompetenser och samverka med varandra. Vidare 

anser han att diagnoser av medicinsk eller psykologisk karaktär måste användas för att 

utveckla pedagogiska strategier och arbetssätt i vardagen. Samma diagnos hos olika barn ter 

sig på olika sätt. Därför krävs det mer av skolans personal än att bara se diagnosen. 

Emanuelsson menar att det är skolans ansvar att elever i behov av särskilt stöd får sina behov 

tillgodosedda inom den vanliga gruppen och undervisningen. I den grupp som behöver 

särskilt stöd ingår både elever med funktionshinder och så kallade ”gråzonsbarn” (Björk-

Åkesson, 2008, s. 34), det vill säga de elever som behöver stöd för lärande och stöd i 

skolsituationen. Olika åtgärder och olika kunskaper och sammanhang krävs för dessa. Björk-

Åkesson ställer en relevant fråga i sammanhanget. Vad händer om vår skola för alla inte 

klarar av att ge alla elever de förutsättningar för utveckling och lärande som krävs?  

 

2.2.1 Maktförhållanden  
Michel Foucault räknas till en av det här seklets mest betydelsefulla filosofer. Enligt Persson 

(2005) tillhör han en av de vetenskapsmän som för samman vetenskap med politik och 

profession. Därför bli hans arbeten intressanta i specialpedagogiska kontexter. Foucaults 

(1986) filosofiska grundtes är att både förnuftet och oförnuftet är resultat av vissa historiska 

och samhälleliga kombinationer. Genom detta bryter han mot den sedvanliga uppfattningen 

om det oändliga förnuftet. Han menar att det finns en relation mellan dessa två och att de även 

är med och skapar varandra. Förnuftet är en fråga om makt. Foucault menar att kunskap och 

vetenskap formas i intressen, uppmaningar, förbud och påbud i vissa utpräglade 

maktförhållanden. Foucault (1987) menar vidare att individen är en produkt av makten, det 

som formar subjekten är följaktligen det historiska och kulturella maktspelen. Individerna har 

aldrig fått reglerna klara för sig utan bara formats av samhället. Kunskap och makt går hand i 

hand. Utan makt ingen kunskap och utan kunskap ingen makt. Foucault var aldrig intresserad 

av vem som var bärare av makten utan hur de som underordnades av denna kunde drabbas 

därav. När Persson (2005) försöker förtydliga ett citat av Foucault, där han förklarar hur 

kunskap och maktförhållanden hänger ihop, konstaterar han att verksamheten inom en 

institution beror på vilka de rådande maktförhållandena är och hur den vedertagna diskursen 

lyder. Genom traditionen som finns över hur det ser ut och hur det ska vara blir individernas 

handlingsfält inte alltför fria och stora. Som Persson (2008) skriver har pedagogerna idag 

svårigheter med att hävda sitt handlingsutrymme. Förr garanterade staten pedagogernas makt i 

klassrummet och pedagogen i sin tur utförde ett samhällsuppdrag. Numer betraktads 

pedagoger som en anställd som förväntas utföra det uppdragsgivaren bestämmer. Innan var 

det endast en dominerande maktrelation i skolan, den mellan pedagogen/skolan och eleven. 

Idag har pedagogen två olika maktrelationer att förhålla sig till, en med uppdragsgivaren och 

en med eleverna. Persson menar att pedagogerna kan välja vem av dessa de allierar sig med. 

Han förespråkar alliansen med eleverna som den intressantaste och förklaringen han ger är att 
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skolan inte bör finnas för samhällets skull utan för individernas. Om pedagogerna väljer att 

alliera sig med eleverna är det ledarförmågan som blir grunden för handlingsutrymmet. 

Persson (2008) skriver om ytterligare en maktrelation, den mellan politiker och lärare. Han 

menar att lärarna måste sluta lita på den politiska makten och istället hitta andra vägar i sin 

verksamhet. Det gäller att se vad eleverna behöver och inte bli styrd av någon som inte har 

insyn. Foucault (1987) menar att makten kommer till människan genom kontroll och fostran. 

Disciplin kan vara ett sätt att fostra på. Ledargestalten, som i Foucaults mening, är en viktig 

fostrare kan kopplas till läraren.  

 

Fischbein (2007) lyfter makt- och beroendeförhållanden i pedagogiska situationer. Hon menar 

att de karaktäriseras av ojämlika relationer, och därför blir kunskapen om ledarskap och 

grupprocesser av avgörande betydelse i pedagogiken. Hon påpekar att den blir särskilt 

avgörande i specialpedagogisk verksamhet eftersom svårigheter kan minska, eller öka, till 

följd av sådana processer. Pedagogen har ett val att göra. Antingen att hantera variation som 

en svårighet eller som en möjlighet. Gruppen görs mer homogen, och speciallärare eller 

specialpedagoger får i uppgift att ta hand om de som är avvikare. Eller så nyttjas variationen 

till att skapa möjligheter till stimulans, spänning och lärande. Pedagogen kan med både sagda 

och tysta budskap ange tonen för klimatet i gruppen.    

 

Assarsson (2007) visar i en avhandling hur makten som finns på en övergripande nivå 

omskapas i sin innebörd när den passerar de språkliga handlingarna som finns på mikronivå, 

det vill säga i pedagogernas vardag. Den allomfattande idén om det förgivettagna goda kan 

förändras, beroende på att det finns många olika grupper i vårt samhälle som vill ha inflytande 

över skolan. En viktig slutsats som Assarsson påvisar är svagheten i analyser av maktaspekter 

som skapar kategorier, till exempel elever i behov av särskilt stöd.  Vidare framkommer att 

lärarna anser sin roll som förändrad, från kunskapsförmedling till en social funktion.  

Kunskapsförmedling kopplas till den ”gamla” läraren, enligt Assarsson. Den ”nya” läraren 

däremot formas i samtalet. Hon menar att ”Pedagogens nya uppgift att lära eleven hantera 

information, söka kunskap och lösa problem ställs mot den gamla uppgiften som 

kunskapsförmedlare” (s. 124). Vidare menar hon att det förändrade läraruppdraget är mycket 

långt ifrån kunskapsförmedling. Makten diskuteras av pedagogerna, makten över fördelning, 

tid och vidareutbildning.  

 

Avslutningsvis får Fischbein (2007) stå för tankar om hur specialpedagogiken påverkas av ett 

samspel/maktspel mellan individ och omgivning. Hon menar att politiker, samhällets utvalda 

beslutsfattare, har en skyldighet att inte bara styrdokumenten betonar demokrati, rättvisa och 

inkluderande grunder. Utan också att dessa på alla olika nivåer (organisation, grupp och 

individ) leder till ett önskat resultat. Även skolledare har ett ansvar för att skolan ska främja 

alla elevers utveckling och lärande, det kräver både specialpedagogiska kunskaper och en 

insikt i de krafter som styr verksamheten.    

              

2.2.2 Integreringsbegreppet  
Integrering innebär, enligt Haug (1998), att barn ska få bo hemma hos sina föräldrar och få sin 

undervisning i den lokala skolan. En omtolkning av begreppet när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd utmynnade i två riktningar, segregerande och inkluderande. Haugs förklaring till 

segregerande inkludering är som ovan nämns, att eleverna ska få undervisning i den lokala 

skolan. Här bär barnet problemet genom medicinska eller psykologiska brister, även 

bristfällig utveckling förekommer. Utmaningen för skolan är att kompensera eleven så att han, 

eller hon, ska passa in i skolan och samhället. Den som bestämmer vilka metoder som ska 
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användas för dessa elever är sakkunniga, menar Haug, vilket visar att specialpedagogiken har 

ett övertag på den vanliga pedagogiken. Inkluderande integrering däremot innebär att 

undervisningen ska äga rum i klassen där eleven är inskriven. Social träning är mycket viktigt 

här. Skillnaden mot den förra riktningen är att varje lärare ska ha kompetenser för att 

undervisa alla elever. Haug (1998) skriver om den inkluderade skolan som nämnts tidigare. 

Han menar att det krävs mycket mer än en organisatorisk flytt av elever in i klassrummen. En 

risk kan bli en avsaknad av individanpassning.  Haugs förhoppning är att det från politiskt håll 

ska utvecklas en inkluderad skola. 

 

2.2.3  Inkluderingsbegreppet växer fram 
Integrering är föregångare till det nya begreppet inkludering (Nilholm, 2006). I och med detta 

begrepp vill någonting nytt lyftas fram. Salamancadeklarationen, som kommer behandlas 

senare i studien, har stor betydelse här. I den används begreppet inclusion, vilket översätts till 

integrering, enligt Nilholm. Han väljer däremot att använda begreppet inkludering i detta 

sammanhang. Rosenqvist (2003) menar att det nya begreppet kommit till eftersom det gamla 

blivit otydligt. Han anser att skillnaderna mellan de två begreppen är att integrering vill att 

delarna/eleverna, ska passa in i helheten/skolan, som inte är anpassad utifrån dessa delar. 

Inkludering å sin sida står för att helheten, skolan, ska anpassas till elevernas egenskaper.  

 

Nilholm (2006) skriver om inkludering och menar att begreppet kommit för att ersätta andra 

begrepp. Inkludering används dels för att betona en syn på elever i behov av särskilt stöd, dels 

för att skolan ska anpassas för dessa elever. När Nilholm försöker ge en förklaring på 

begreppen skiljer han mellan två olika förklaringar. Den första är att inkludering kan omfatta 

annat än utbildning, exempel är yrkesliv och politik. Den andra förklaringen är att begreppet 

omfattar grupper förutom elever i behov av särkilt stöd. Dessa är andra marginaliserade 

grupper, exempelvis etniska minoriteter.  Nilholms tolkning av detta nya begrepp är att det 

sammankopplas med en kritisk syn på den traditionella specialpedagogiken. Han lyfter att 

specialpedagogik bygger på en uppdelning mellan normala och avvikande elever i skolan, 

dessa två kräver två olika inriktningar, dels vanlig pedagogik, dels specialpedagogik. 

Inkludering, eller en skola för alla, ska innefatta alla elever. Nilholm menar att det finns ett 

problem, vilket är att skilja mellan pedagogik och specialpedagogik. Problemet är hur 

organisationen av skolan rekonstruerar en klarhet mellan normala och speciella följder i 

praktiken. Här uppstår ett dilemma.      

 

2.3 Styrdokument 
Skollagen, förordningarna och läroplanerna ger uttryck för samhällets ambitioner och 

intentioner med förskolan och skolan. Däremot säger de ingenting om hur dessa skall 

förverkligas. Eleverna ska vara tillsammans, mångfald och variation skall stödjas. Den 

likvärdiga utbildningen är viktig och därför ska utbildningen anpassas till olika individuella 

förutsättningar. Många gånger har detta dilemma nämnts som en brist på överensstämmelse 

mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan. Persson (2005) framhåller detta som en 

klassisk problematik inom pedagogiken, alltså inte bara en angelägenhet för 

specialpedagogiken. Han anser att specialpedagogiken tagit på sig uppgiften att försöka 

överbygga det som upplevs som ett gap mellan samhällets intentioner och de mål, som många 

gånger upplevs som utopiska och svåra att nå. I den nuvarande läroplanen (Läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklasen och fritidshemmet, 1994) framhålls skolans 

uppgift, att forma undervisningen så att alla elevers individualitet främjas. Till skillnad från 

Lgr 80 (Läroplanen för grundskolan, 1980) där det var skolans uppgift att motverka elevernas 

svårigheter i skolarbetet. Där betonades stödåtgärder inom undervisningens ram.   
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2.3.1 Nationella dokument 
I Skollagens (SFS 1985:1 100) allmänna föreskrifter framhålls den allmänna utbildningen för 

barn och ungdomar. Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och 

sameskolan är alternativ på denna och bildar även det offentliga skolväsendet. Enligt 

Skollagens portalparagraf (1 kap. § 2 andra stycket) finns följande att läsa: 

 
Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd (SFS 1985:1 100). 

 

Den sista meningen i detta citat ändrades år 2000. Tidigare stod elever med särskilda behov.  

Ändringen tydliggör hur de som stiftar lagarna ser på svårigheterna i skolan. Från att ha lagt 

problematiken hos den enskilda eleven vill man nu se att det pedagogiska arbetet kan 

anpassas till var och ens förutsättningar. Det blir således skolans ansvar att bemöta den 

enskilda elevens svårigheter så att dessa reduceras. De åtgärder som kan göras kan vara 

pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade (Persson, 2005). Nordin-Hultman (2008) 

lyfter problemet med att svårigheterna individorienteras och att de många gånger förklaras 

med faktorer som knyts till den enskilda individen. Skollagen har ändrats i sin utformning och 

intentionen är att skolan skall kunna bemöta alla individer.  Nordin-Hultman anser vidare att 

förklaringen till svårigheterna huvudsakligen hittas hos eleverna, det som de bär med sig i sin 

biologiska, psykologiska eller sociala bakgrund, sin ryggsäck, till skolan och dess 

undervisning. Hon ställer sig frågan vad som skulle hända om blicken skulle vändas från 

eleven till den pedagogiska miljön. Varför inte tala om arbetssätt med koncentrationsproblem 

istället för elever med koncentrationssvårigheter? Hon ger också ett förslag om inrättande av 

en pedagogikhälsa jämte med elevhälsan och att åtgärdsprogram upprättas för arbetsformer 

och material som är svåra att koncentrera sig på.  

 

I den aktuella läroplanen (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 1994) beskrivs tydligt vilket ansvar skolan har för att uppmärksamma och 

identifiera de elever som har svårigheter i skolarbetet: ”Alla som arbetar i skolan skall 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd” (s. 12). Det framgår även tydligt 

vem som har det yttersta ansvaret:  

 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för 

att undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och 

den särskilda hjälp de behöver, resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering 

av elevernas utveckling som lärare gör (s. 16). 

 

Läroplanen för förskolan (1998) lyfter bland annat arbetslagets uppgift att stimulera och ge 

särskilt stöd till barn i olika svårigheter. Även vid övergången mellan förskola och skola är 

det viktigt att uppmärksamma barn i behov av stöd. I Läroplanerna för de frivilliga 

skolformerna (1994) skrivs att arbetslaget ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Läraren 

ska stödja, handleda och stimulera dessa elever.  Rektorn, i sin tur, har på sitt ansvar att se till 

så undervisning, elevvårdsarbete och syoverksamhet utformas så alla elever tillgodoses. Det 

är upp till varje enskild skola och dess pedagoger att identifiera de elever som behöver särskilt 

stöd (Persson, 2005). I grundskoleförordningen står det klart av vilka skäl stöd skall sättas in:  

 
En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som 

minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra 

skäl behöver stöd. Stödundervisning kan anordnas antingen istället för utbildning enligt timplanen 

eller som ett komplement till sådan utbildning (SFS 2000:1 108).  
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Persson (2005) konstaterar att det alltså är elevens bedömda möjligheter att nå upp till 

kunskapsmålen som avgör om stöd skall sättas in eller ej. Eftersom andra skäl också nämns så 

ges möjlighet att sätta in stöd även i andra sammanhang. När en elev behöver stöd skall 

skolan erbjuda detta. I grundskoleförordningen framhålls att det särskilda stödet i första hand 

skall ges inom klassen eller gruppen som eleven tillhör. Stöd genom liten undervisningsgrupp 

kan ges efter samråd med elev och dess vårdnadshavare. Kapitel 1 § 5 i Skollagen (SFS 

1985:1 100) säger att barn som är utvecklingsstörda och inte kan gå i grundskola och 

gymnasieskola ska få gå i särskola. Utbildningen i särskolan syftar till att ge utvecklingsstörda 

barn och ungdomar en anpassad utbildning som i möjligaste mån motsvarar den som ges i 

grund- och gymnasieskolan. 

 

I vårt målstyrda utbildningssystem anges ramarna av staten, det vill säga målen och 

riktlinjerna, sedan är det upp till kommunerna och de enskilda skolorna att verkställa. Varje 

kommun är skyldig att upprätta en kommunal skolplan. I den skall det framgå hur kommunen 

ska bedriva den pedagogiska verksamheten så att målen nås. Varje enskild skola är skyldig att 

upprätta en lokal arbetsplan där det konkret beskrivs hur skolan ska arbeta för att ge alla 

eleverna de bästa förutsättningarna för en lyckad skoltid. Det ligger på rektorns ansvar att se 

till att denna upprättas (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet, 1994). I den lokala skolplanen för den aktuella kommunen står ingenting 

skrivet kring specialpedagogik (Skolplan, X-kommun, 2008). Här hänvisas däremot till vidare 

läsning i verksamhetsplanen för förskolor och skolor inom kommunen. Enligt 

verksamhetsplanen ska skolans verksamhet styras av en ambition för inkluderande 

undervisning, den ska även vara flexibel på lokal nivå i fråga om att ta hänsyn till olika behov. 

I planen kan vidare läsas om samundervisning i klassrum för elever i behov av särskilt stöd. 

Förslag på klassrumsundervisning är bland annat kooperativ undervisning, kooperativt 

lärande, gemensam problemlösning och systematisk övervakning. Dessa metoder ska även 

gynna högpresterande elever. En förlängning av principen att skolan ska bygga 

undervisningen kring varje enskilt barns behov är åtgärder att integrera barn med särskilda 

undervisningsbehov (Verksamhetsplan, X-kommun, 2008). I verksamhetsplanen (X-friskola, 

2008) för kommunens friskola står att läsa om specialpedagogiken och dess viktiga roll. Ett 

inkluderande förhållningssätt där tidiga insatser är viktiga i ett förebyggande syfte 

förespråkas. Om svårigheter finns anpassas undervisningen till den enskilda eleven och en 

utredning om vad som ligger till grund för svårigheterna genomförs. Specialpedagogernas 

uppgift är att bidra med handledning och kompetensutveckling.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att specialpedagogiken, enligt skolans officiella dokument, är 

det kunskapsområde som ska ge verksamheten stöd för att möta alla elevers olikheter. 

Specialpedagogiken ska bidra till att skolan kan ge elever det stöd som de har rätt till enligt 

skollag, förordningar och läroplaner (SOU 1999:63). 

 

2.3.2 Internationella dokument 
Nedan skall visas hur det ser ut på det internationella planet för det specialpedagogiska 

området i två viktiga dokument. I fokus står Salamancadeklarationen men inledningsvis 

behandlas FN:s konventioner om barns rättigheter.  

 

Enligt FN:s konventioner om barns rättigheter (Utrikesdepartementet, 2000) bör ett barn med 

psykiskt eller fysiskt handikapp leva ett fullvärdigt och anständigt liv under omständigheter 

som tryggar värdighet, gynnar självförtroende och möjliggör barnets aktiva deltagande i 

samhället. Undervisning och utbildning ska dessa barn ha rätt till. Även förberedelser för 
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arbetslivet nämns som en viktig del för integrering i samhället.  

 

Salamancadeklarationen antogs vid The World Conference on Special Needs Education i 

Spanien 1994. Här lades tiden och energin på att hitta och försöka åstadkomma inkluderande 

lärandemiljöer för grupper som tidigare exkluderats från skolgemenskapen (Persson, 2005). 

Den anger viktiga riktlinjer och principer för undervisning av elever i behov av särskilt stöd.  

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

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

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

snarare än att barnet skall formas i enlighet med i förväg fastställda antaganden om 

inlärningsprocessens takt och natur (Svenska Unescorådet, 1996, s. 15). 

 

Persson (2005) sammanfattar på ett tydligt sätt vilka berättiganden en ”inklusiv skola” (s. 48) 

har enligt Salamancadeklarationen. För det första är det ett pedagogiskt berättigande, en 

förpliktelse att utbilda alla barn tillsammans. Det innebär pedagogiska strategier som 

tillgodoser individuella skillnader. För det andra är det ett socialt berättigande, eftersom 

förutsättningarna för att ändra attityder till olikheter ökar när alla undervisas gemensamt. För 

det tredje handlar det om ett ekonomiskt berättigande. Det kostar mycket att etablera och 

behålla system som bemöter alla olika behov hos eleverna och som därtill fungerar. Målet 

med Salamancadeklarationen är alltså en skola för alla. Men samtidigt framkommer att 

särskilda lösningar för elever med grava funktionsnedsättningar ses som bästa lösningen och 

en tillgång i många fall.  

 
... specialskolor eller specialavdelningar inom integrerade skolor kanske även framdeles är den 

skolform som har de största förutsättningarna att ge den lämpligaste undervisningen för det relativt 

lilla antal elever med funktionshinder som inte kan erbjudas en fullgod undervisning i vanliga 

klassrum eller skolor. Investeringar i de existerande specialskolorna bör styras mot deras nya och 

utvidgade uppgift att ge expertstöd till de reguljära skolorna för att hjälpa dem att tillgodose elever 

som har behov av särskilt stöd i undervisningen (Svenska Unescorådet, 1996, s. 18).  

 

Sverige och de andra nordiska länderna betraktas som föredömen i övriga världen när det 

handlar om en strävan efter att skapa en inkluderande skola. I de länder som är anslutna har 

regeringarna stora utmaningar framför sig. Globaliseringen medför att både definitionerna av 

vilka målgrupperna för specialpedagogiska åtgärder är, och även vilka de bästa åtgärderna är 

diskuteras på en internationell nivå (Persson, 2005).  

 

2.4 Teoretiska perspektiv 
Vilka är de dominerande teorierna när det handlar om specialpedagogik och dess forskning? I 

följande del av studien kommer denna fundering att behandlas. Nilholm (2003) urskiljer tre 

perspektiv som är mycket relevanta i detta sammanhang. Ett kompensatoriskt perspektiv, 

framvuxet inom psykologin, ett kritiskt perspektiv som har sin grund i sociologin och dess 

teoribildning och ett dilemma perspektiv. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) och 

Persson (2005) lyfter och redogör för två andra perspektiv. Det kategoriska, som ligger nära 

medicinska och psykologiska förklaringsmodeller, och det relationella, som tar hänsyn till 

omgivning och miljö. Dessa utgör två helt skilda sätt att förstå och bemöta elever i svårigheter 

på. Beroende på perspektivval så blir konsekvenserna för den specialpedagogiska 

verksamheten många och mycket varierande (Atterström och Persson, 2000). 

 

2.4.1   Nilholms tre perspektiv 
Nilholm (2003) beskriver, som nämnts ovan, tre olika perspektiv: ett kompensatoriskt, ett 
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kritiskt och ett dilemma perspektiv. I det första perspektivet menar Nilholm att problemen ses 

hos individen i form av tvivelaktiga förmågor eller egenskaper. Sedan är det 

specialpedagogikens uppgift att kompensera individen utifrån de förmågor eller egenskaper 

som anses tvivelaktiga. Grunden för detta perspektiv finns inom medicinsk/psykologisk 

tradition, diagnostiseringar av elever är mycket vanligt i och med detta. För att generell 

kunskap ska nås behöver grupper bildas med elever med liknande problem. Även Gunnarsson 

(1999) anser att det kompensatoriska förhållningssättet kompenserar det som saknas hos 

eleven. Han lägger tyngdpunkten på den sociala situationen.  

 

Det andra perspektivet Nilholm lyfter är det kritiska, vilket är ideologiskt inriktat. Inom detta 

perspektiv medges att barn har olika förutsättningar och fokus läggs på vad samhället gör med 

olikheterna. Synen på kunskap inom perspektivet är relaterat till det socialkonstruktivistiska, 

kunskapen ses inte som objektiv utan den är beroende av gruppers intressen, sociokulturella 

och historiska situationer. Nilholm framhåller det kritiska perspektivets utmärkande drag som 

”… missnöjet med begreppet normalitet och med olika typer av nedvärderade sociala 

kategorier…” (s 16). Perspektivet skiljer mellan normalt och onormalt. En kritik mot 

specialpedagogik som begrepp finns. Egenskaper hos barnet är inte vad som visar på behov av 

specialpedagogik utan specialpedagogiken har förklaringen i sociala processer. Med andra ord 

är inte specialpedagogiken någonting önskvärt inom det kritiska perspektivet.  

 

Det tredje och sista perspektivet som Nilholm förklarar är dilemmaperspektivet, vilket han 

inte anser var lika vedertaget som de två andra. Inom detta framhålls utbildningssystemets 

komplexitet och motsägelsefullhet. Dilemmat inom perspektivet är att skolan ska ge alla 

elever kunskaper och erfarenheter inom liknande områden och samtidigt ska den anpassas till 

alla elevers individuella förutsättningar. Fischbein (2007) gör dilemmat tydligt genom att 

trycka på sambandet med specialundervisningens framväxt. Både samhällsfaktorer och 

individuella förutsättningar möts.    

 

2.4.2   Kategoriskt och relationellt perspektiv 
När det kategoriska perspektivet dominerar i skolans verksamhet ses den pedagogiska 

kompetensen som ämnesspecifik och undervisningen är det centrala. Om en elev har 

svårigheter finns förklaringarna hos individen, de kan vara medfödda eller bero på 

hemförhållandena (Persson, 2005; Atterström och Persson, 2000).  Traditionen för den 

specialpedagogiska verksamheten finns inom det kategoriska perspektivet, menar Persson 

(2005). Han framhäver att det finns anledning till förmodan att det är detta kategoriska 

perspektiv som dominerar i skolan. Specialpedagogisk verksamhet baseras i praktiken på en 

akut problembild och på diagnosrelaterade och individbundna svårigheter hos eleven. Han 

anger tiden som ett skäl till detta, eftersom specialpedagogisk verksamhet många gånger 

svarar för akuta problem i skolan och dess miljö. Om ett kategoriskt perspektiv är det rådande 

görs inte försök att lösa problem på längre sikt eller i större omfattning. Ett annat skäl är 

begränsade resurser. Med dåliga resurser satsas på det som ger bäst resultat på kortast tid. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att det kategoriska perspektivet 

karakteriseras av att eleverna sorteras utifrån ett normalitetsbegrepp. Grundat på denna 

sortering utsätts de för särskilda åtgärder som anses passa dem. Uppfattningen om den 

specialpedagogiska kompetensen är att den är en ”kvalificerad hjälp direkt relaterad till 

elevers uppvisade svårigheter” (Persson, 2005, s. 143). Ansvaret för den specialpedagogiska 

verksamheten ligger på speciallärare, specialpedagoger och övrig elevvårdspersonal (Persson, 

2005).  
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Om ett relationellt perspektiv råder skulle den specialpedagogiska verksamheten ses i 

interaktion med den övriga pedagogiska verksamheten. Det viktiga sett ur detta perspektiv är 

det som sker mellan olika aktörer. Samspelet, interaktionen och förhållandet är centralt. 

Grunden för förståelsen av ett agerande hittas inte i en enskild individs beteende eller 

uppträdande (Persson, 2005). Detta medför att förklaringar till specialpedagogiska behov är 

elever i svårigheter, svårigheter som ”uppstår i mötet med olika företeelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljö” (Persson, 2005 s. 143) och därmed hamnar inte bara eleven utan också 

pedagoger och lärandemiljön i fokus. Förtydligande kan sägas att en elevs förutsättningar ses 

relationellt. Förändringar i omgivningen kan påverka elevernas förutsättningar att nå vissa 

uppställda mål. Atterström och Persson (2000) lyfter vilka praktiska och metodiska 

konsekvenser ett relationellt perspektiv för med sig. Långsiktigheten är en konsekvens. Den 

bidrar med en ökad betoning på förebyggande åtgärder. En annan konsekvens är den 

kommunikativa vinsten som görs i ett perspektiv som uppmuntrar relationer och därmed 

också kommunikationen. De använder begreppet ”ömsesidigt erkännande” (s. 21) och vill 

med det peka på helheten, det vill säga hela förhållningssättet i en relation. Organisatoriskt får 

det relationella perspektivet konsekvenser för alla berörda i verksamheten. Ansvaret för den 

specialpedagogiska verksamheten läggs på hela arbetslaget med aktivt stöd från rektorn. 

Pedagogisk kompetens sett ur detta perspektiv handlar om ”förmågan att anpassa 

undervisning och stoff till skilda förutsättningar för lärande hos eleverna” och 

specialpedagogisk kompetens sett ur samma perspektiv handlar om ”kvalificerad hjälp att 

planera in differentiering i undervisning och stoff” (Persson, 2005 s. 143).   

 

Med hjälp av Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) sammanfattas här de två 

teoretiska perspektiven och deras koppling till specialpedagogiken. Antingen råder ett 

kategoriskt perspektiv som fokuserar individsvårigheter eller ett relationellt perspektiv som 

framhåller betydelsen av omgivningsfaktorer. Enligt dessa har det kategoriska perspektivet 

varit och är fortfarande det som råder inom specialpedagogiken.  

  

2.5 Tidigare forskning 
En viktig punkt som Ahlberg (2007) berör när det gäller forskningen kring specialpedagogik 

handlar om att den borde bidra med kunskap som leder till ett förändrat tänkande. Ett 

nytänkande som i ett längre tidsperspektiv kan bidra till förändring. Hon menar att den 

kunskap som är riktad mot att ge direkta verktyg för att handla i praktiken inte är den mest 

givande kunskapen.  

 

Nilholm (2008) skriver att det finns en brist på studier som fokuserar på hur väl skolor lyckas 

i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Själv har han, tillsammans med Persson, Hjerm 

och Runesson (2007) genomfört en enkätundersökning för att skapa en övergripande bild av 

kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd. Enkäten innehöll både frågor om 

sakförhållanden och frågor om synsätt. En av sakerna de fokuserade på var den politiska 

styrningen i kommunen. Detta för att kunna undersöka sambandet mellan kommunernas 

arbete med elever i behov av särskilt stöd och den politiska styrningen. De kommer fram till 

att typen av politisk styrning har ringa samband med hur detta arbete bedrivs. I diskussionen 

garderar de sig lite och menar att det förvisso inte är omöjligt att ideologiska skillnader kan 

finnas i exempelvis politiska diskussioner i fullmäktige, i skolplaner eller i andra 

sammanhang.    

 

I undersökningen anger kommunerna flera olika orsaker till att elever hamnar i svårigheter. 

Allt från att bristerna finns hos individen till att skolan är dålig på att anpassas efter elevers 
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olikheter. De organisatoriska och individuella lösningarna för elever i behov av särskilt stöd 

som uppges vara vanliga eller ganska vanliga av fler än hälften av kommunerna är att eleven 

får särskild undervisning av speciallärare/specialpedagog viss tid i veckan, eleven ingår i 

vanlig klass/grupp och får handledning av specialpedagog, eleven undervisas i både stor och 

liten grupp, eleven har tillgång till assistent i klassrummet och att det finns en extra lärarresurs 

i klassrummet. Särskilda undervisningsgrupper uppges inte vara vanliga och i än mindre grad 

eftersträvansvärda. Lite fler än hälften av kommunerna uppger att den medicinska 

diagnostiseringen har ganska liten eller ingen betydelse för att erhålla särskilt stöd. Dryga 

hälften av kommunerna anger att de har undervisningsgrupper som riktar sig mot en viss 

diagnos eller ett visst problem. Vidare framkommer i undersökningen att de styrdokument 

som var mycket viktiga för de flesta kommunerna i arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

var skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen. Även nationella kursplaner, 

kommunala skolplaner och barnkonventionen anges som mycket viktiga men inte av lika 

många kommuner. Salamancadeklarationen däremot nämns av mindre än hälften av 

kommunerna som mycket viktig (Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson, 2007).  

 

Karlsson (2008) har genomfört en studie av verksamheten i en särskild undervisningsgrupp. 

Hon framskriver att eleverna placeras i en undanskymd verksamhet i en organisation som har 

inkludering som mål. ”Den särskilda undervisningsgruppen osynliggörs och marginaliseras 

inte bara centralt inom kommunen och lokalt i skolans verksamhet utan även utifrån ett 

elevperspektiv” (Karlsson, 2008, s. 51). En slutsats hon kommer fram till är att eleverna 

tillskriver sig individuella och personliga svårigheter. De socialiseras in i ett sätt att betrakta 

sig själva. Det är tydligt att skolan orienterar sig mot ett kompensatoriskt perspektiv. Hon 

menar att eleverna betraktas som bärare av problemet. Skolan använder sig av olika 

förklaringsmodeller när de beskriver sin verksamhet och eleverna där i. Modellerna, som 

Karlsson (2008) kommit fram till, är psykologiska, socialpsykologiska och medicinska. Hon 

vill istället framlyfta eleverna som experter på sitt eget liv och sin egen skolgång. Deras 

uppfattningar, relationer och sociala bakgrunder är det centrala att bygga vidare på.  

 

Ytterligare en studie som är relevant i det här sammanhanget är den som Persson (1995) 

utfört. En av sakerna han undersöker är i vilka organisatoriska former den specialpedagogiska 

verksamheten bedrivs. Resultatet visar att en fjärdedel av undersökningspersonerna anger att 

den specialpedagogiska undervisningen sker i avskildhet från den övriga klassen. Skälen till 

det anges vara att eleven behöver lugn och ro, vilket beror på koncentrationssvårigheter och 

att eleverna det gäller är ”svåra att hantera med andra barn” (Persson, 1995 s. 97). Det 

vanligaste sättet att organisera specialundervisningen på är att den sker både i klassrummet 

och i enskildhet. Var den utförs anges vara situationsbundet. För att den inte ska bli negativ så 

tas hänsyn till både den enskilda eleven och klassens reaktion. En annan sak som han tittar på 

är vad som bestämmer vilka elever som skall få den specialpedagogiska hjälpen. Han 

framskriver två stora skäl: Det ena handlar om nivån på förmåga och det andra handlar om 

prestation. Förmågenivån delas upp i tre olika kategorier, allmänna inlärningsproblem, 

socioemotionella problem och fysiska eller motoriska hinder. Största delen elever som får det 

specialpedagogiska stödet tillhör kategorin elever med socioemotionella problem. Det andra 

skälet, det prestationsrelaterade, domineras av elever med läs- och skrivsvårigheter. Persson 

visar också i sitt resultat vad den specialpedagogiska verksamheten har för innehåll. Han 

konstaterar att den har två skilda inriktningar. Dels fokuseras den enskilda eleven, dels 

undervisningen. När eleven är i fokus handlar det om svårigheter som uppvisats och hur det 

arbetas för att kompensera dessa. När undervisningen fokuseras handlar det om att komma 

ikapp i vissa ämnen. Den specialpedagogiska undervisningen används för att ”reparera 

brister” och ”fylla i luckor” (Persson, 1995, s. 82).   
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Sammanfattningsvis kan sägas att forskning inom det specialpedagogiska området finns, men 

den kanske inte alltid handlar om en kunskap som leder till ett förändrat tänkande. Den 

fokuserar många gånger på individen och dess individuella svårigheter. Den forskning som 

här bearbetats känns relevant och används som en jämförelsebas i denna studie. 

3. Metod 
I denna del av studien följer en redogörelse över vilken metod som använts för att införskaffa 

data, samt en beskrivning över bearbetning och analys av det insamlade materialet. Backman 

(1998) poängterar vikten av en utförlig redogörelse av tillvägagångssättet. Om en replikation 

ska vara möjlig måste detta ske, enligt honom. Det vill säga om någon annan ska kunna utföra 

samma undersökning under exakt samma förhållanden. Han menar vidare att även evaluering 

kräver en detaljerad redovisning, detta för att kunna ge synpunkter på val av den metod som 

använts. 

 

3.1 Avgränsning 
Studien genomfördes i en medelstor kommun, där alla skolledare, politiker i barn- och 

grundskolenämnden samt gymnasienämnden gavs möjlighet att besvara en enkät. Endast en 

enkätundersökning var aktuell i studien. Genom andra undersökningsmetoder hade studiens 

resultat kanske blivit annorlunda. Tiden ansågs inte räcka till för en intervjustudie, då valet 

gjordes att undersöka hela gruppen.  

 

3.2 Val av metod och genomförande 
Studien bygger på, som nämnts tidigare, en enkätundersökning (se bilaga 1). Enkät valdes för 

att granska hela målgruppen. Vid en enkätundersökning påverkas inte den svarande av den 

som utformar frågorna i samma utsträckning som kan ske vid en intervju (Ejlertsson, 1996). 

Enkäter är, enligt Trost (2001), kvantitativa men kan även uppnå kvalitativ data.  Enkät valdes 

också för att de svarande skulle känna anonymitet. Ytterligare en orsak till valet av metod var 

att en stor målgrupp kunde undersökas under den aktuella tidsperioden. Sakfrågor används i 

enkätundersökning, Trost menar att genom att använda denna form av frågor så undanröjs 

hinder för den svarades attityd och smak. Han menar vidare att alltid när någon svarar är det 

den enskildes uppfattningar som undersöks, men det är personens bedömning om frågan som 

räknas.  

 

Trost (2001) rekommenderar ett vanligt språk utan krångliga ord eller satser samt undvikande 

av värdeladdade ord eftersom de kan påverka svaren. Det har beaktats i utformandet av 

enkäten. Enkätens frågor är kopplade till studiens syfte samt till den bakgrund som studien 

bearbetat. Enkäten har utformats av samma personer som utför studien. Språket som använts 

har ansetts passande för den besvarande målgruppen, även detta är viktigt menar Trost. I 

studien har valts att göra rubriker som en ansatts till gruppering för att enkäten ska behålla 

den svarandes intresse. Ytterligare problematik som tagits i beaktande handlar om skapande 

av vissa frågors svarsalternativ. Här är frågan om alternativet ”vet ej” ska sättas in eller ej. 

Det råder delade meningar kring denna modifikation, enligt Trost. Argumenten är, å ena 

sidan, att detta svar anges för att slippa ta ställning. Å andra sidan om den svarande inte vet 

bör han, eller hon, ges möjlighet att uttrycka det. I enkäten beslutades att användning av 

svarsalternativet ”vet ej” vid vissa frågor skulle finnas. Enkäten utformades med både 

strukturerade svarsalternativ, det vill säga fastställda svar och de sista två frågorna var 

ostrukturerade. Undersökningspersonerna fick här möjlighet att skriva ett eget svar. Enkätens 

avslutning med öppna frågor förespråkas av Trost. Han menar att svaren som eventuellt fås 
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där kan ge idéer och tankar som torde vara bra när det insamlande materialet skall tolkas och 

analyseras. Genom de avslutande öppna frågorna når undersökningen även kvalitativa mått, i 

försök att komma ifrån enkätens ytlighet. Det vill säga svaren på frågorna går på djupet 

(Svenning, 2003). Undersökningspersonerna i studien är anonyma, vilket innebär att de inte 

går att koppla ihop någon person med något svar, menar Svenning. Denna form av anonymitet 

används i hela studien. Varje enkät har getts ett löpnummer som Trost rekommenderar för 

underlättande vid analys. Urvalet i denna studie rör sig om fler än tio men mindre än hundra, 

då blir löpnumret tvåsiffrigt. Det vill säga den första enkäten heter 01, den andra 02 och så 

vidare. Efter insamlande av data har en sammanställning och en analys av empirin gjorts för 

organisering och systematisering av data med hjälp av statistik. Tabeller, stapel-, gruppstapel- 

och cirkeldiagram har använts för att underlätta vidare tolkning (Backman, 1998).  

 

Enkäter har utdelats till skolledare, politiker i barn- och grundskolenämnden och politiker i 

gymnasienämnden i den aktuella kommunen. Skolledare och politiker i gymnasienämnden har 

besökts personligen vid sammanträden för en förklaring av syftet med studien och enkäten. 

Här upplystes hur enkäten skulle fyllas i och även att den sista öppna frågan kunde användas 

för att skriva förklaring om någonting var oklart eller otydligt. Enkäterna lämnades för 

ifyllnad utan några rekommendationer om var de skulle fyllas i eller om det skulle göras 

enskilt. Ett annat sätt som hade kunnat fungera vid denna enkätutdelning var en gemensam 

gruppenkät. Då hade en tid av ett sammanträde bokats och undersökningspersonerna hade fått 

en viss tid till förfogande att fylla i enkäten. Sedan hade alla frågeformulären samlats in 

gemensamt. Detta tillvägagångssätt ratades på grund av tidsbrist. Målsättningen med den 

personliga utdelning som ägde rum var ett försök till minimering av antalet obesvarade 

frågeformulär. Politikerna i barn- och grundskolenämnden satt i ett slutet sammanträde när 

enkätutdelningen skulle ske. Därför förmedlades uppgiften till en nämndsekreterare.  

 

När datumet för inlämning var passerat, påmindes undersökningspersonerna via både telefon 

och mail. De undersökningspersoner som fick påminnelse via telefonkontakt ingick i en grupp 

politiker där inte någon lämnat in enkäten. Påminnelserna via mail gjordes till alla 

undersökningspersoner, även de som hade svarat fick därför en. Det tydliggjordes att de som 

redan lämnat in enkäten kunde bortse från denna påminnelse. Som Trost (2007) förespråkar 

gjordes en snar påminnelse för att visa att det är viktigt att svaren kommer in för att få en 

rättvis studie.  

 

3.3 Undersökningspersoner 
De som har givits möjlighet att delta i studien är skolledare och politiker i den aktuella 

kommunen. 45 enkäter har delats ut. En totalundersökning bland skolledare och politiker i 

kommunen har utförts. Just en totalundersökning förespråkas av Trost (2001) och Svenning 

(2003) eftersom det rör sig om en inte allt för stor målgrupp. Denna typ av undersökning ger 

en översikt av vad målgrupperna anser.  

 

3.3.1 Bortfall 
Av de 45 enkäterna som delats ut har ett så kallat externt bortfall (Ejlertsson, 1996) på 60 

procent konstaterats, det vill säga 27 enkäter har inte besvarats. Svarsfrekvenser mellan 50 

och 75 procent när det gäller enkäter är, enligt Trost (2001), det vanligaste. De påståenden 

som inte blivit ifyllda på enkäten benämns, enligt Ejlertsson (1996) som internt bortfall, i 

denna studie kallas de för ”ej besvarade”. Det rör sig om två svarsalternativ av 226 möjliga, 

då ej inräknat det externa bortfallet. Svenning (2003) varnar för att ett stort internt bortfall kan 

få stora konsekvenser för undersökningens resultat. Det interna bortfallet i denna studie 
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bedöms inte påverka resultatet eftersom det utgör mindre än en procent.  

 

3.4 Metod för analys 
För att data skulle kunna bearbetas kodades enkätens svarsalternativ, de omsattes till siffror. 

Varje svarsalternativ gavs en siffra, exempelvis skolledare fick ett, politiker fick två och så 

vidare. Ju fler svarsalternativ det fanns desto högre siffror. Ett kodningsschema användes som 

hjälp för att få en bättre överblick. Enkäternas löpnummer stod högst upp sedan följde den 

svarandes kodade svarsalternativ. Eftersom två personer tillsammans ska avkoda den 

insamlade data, så gjordes en överenskommelse om en gemensam linje, detta rekommenderar 

Svenning (2003) och kallar för kodarreliabilitet. Efter kodningen av data har tabeller, 

grupperade stapeldiagram och enkla stapeldiagram gjorts i Excel. Nyberg (2000) förespråkar 

diagram som är tvådimensionella eftersom de är lättare att läsa än tredimensionella. De 

grupperade diagrammen har använts för att synliggöra skillnaderna mellan olika svar, precis 

detta förespråkar Backman (1998) när det gäller jämförelser. Intentionen har varit att 

tydliggöra empirin. Om undersökningspersonerna är färre än hundra ska, enligt Nyberg, i 

tabeller anges antal hellre än procenttal. För att underlätta jämförelser kan det i tabeller vara 

bra att ha både antal och procenttal. Även cirkeldiagram har använts i syfte att synliggöra 

skillnader. Svenning menar att diagram och tabeller inte utgör en analys i sig, den sker först 

när de tolkas. I vissa fall har inte diagram skapats, då anses tabellerna ge bättre information 

(Nyberg, 2000). Vissa av enkätens frågor hade många svarsalternativ och 

undersökningspersonerna uppmanades att fler än ett svar gick att markera. De alternativ som 

inte blivit markerade kallas i studien för ”ej ifyllda”. Observera skillnaden från de helt 

obesvarade frågorna, det interna bortfallet, som i studien kallas ”ej besvarade”. 

Kommentarerna på enkätens sista öppna frågor har tolkats och bearbetats på ett annat sätt. Det 

har genomlästs i alla enkäter. Därefter har de kategoriserats under olika teman, dessa bildar då 

olika svarskategorier. Om kommentarerna skiljer sig mycket kan det leda till väldigt många 

kategorier (Svenning, 2003). Följande teman har använts: ansvar, åtgärder, lösningar, 

förebyggande åtgärder, extrema situationer, särskolan och skyldighet. Rådata har 

sammanfattats under varje tema.  

 

4 Resultat 
Nedan följer resultatet av enkätundersökningen. För att strukturera upp och tydliggöra det 

som utlästs kommer resultatet delges under rubriker. Under vissa rubriker används 

stapeldiagram, cirkeldiagram och tabeller för att förtydliga det som framkommit. Procent och 

antal anges i den löpande texten. Tabellerna kommer att numreras med löpande numrering. 

Stapeldiagram och cirkeldiagram kallas figurer och numreras med skild löpande numrering i 

enighet med APA-manualen, som Nyberg (2000) förespråkar.   

 

4.1 Identifiering av undersökningspersoner 
Av de 45 enkäter som delades ut, lämnades sjutton stycken till skolledare och 28 till politiker. 

Av skolledarnas enkäter besvarades 65 procent. Av politikernas besvarades 25 procent. 

Personerna som deltagit i undersökningen är både män och kvinnor.  78 procent av de svarade 

är kvinnor, det vill säga fjorton stycken. Av de som fyllt i enkäten är elva stycken skolledare. 

Av dem arbetar sex stycken i F-6 skolor, tre stycken i gymnasieskolor och resterande två i F-9 

respektive 7-9 skolor. Inga skolledare för den obligatoriska särskolan eller gymnasiesärskolan 

har besvarat enkäten. De resterande 39 procenten av undersökningspersonerna är politiker i 

barn- och grundskolenämnden och gymnasienämnden.  Fem av dem sitter i barn- och 
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grundskolenämnden och två i gymnasienämnden.  

 

4.2 Så ser skolledare och politiker på specialundervisningens organisation 
67 procent (tolv stycken) av undersökningspersonerna anger att ingen förutom rektorn har det 

övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd. Resultatet visar ingen större skillnad 

mellan skolledare och politiker. Av de som svarat att det finns ytterligare någon med 

överordnat ansvar för dessa elever svarar skolledarna att skolchef, specialpedagog och 

biträdande rektor har det. Även politikerna nämner skolchefen i detta sammanhang, dessutom 

framskrivs att nämnden ger möjligheter i sina beslut.   

 

 

 
Figur 1: Hur ser specialpedagogernas/speciallärarnas arbetsuppgifter ut enligt skolledare 

och politiker? 

 

Figur ett visar att många olika arbetsuppgifter för specialpedagoger och speciallärare 

förekommer. Elev får handledning/stöd av specialpedagog/speciallärare är den vanligast 

förekommande arbetsuppgiften, därefter följer individuell anpassad undervisning och lärare 

får handledning/stöd. Ingen större skillnad mellan skolledare och politiker utläses. En 

kommentar till övriga arbetsuppgifter är att de håller i vissa utbildningar, enligt en skolledare. 

Två politiker anger att EVK (elevvårdskonferens) är en övrig arbetsuppgift, en lyfter också 

EHT (elevhälsoteam). En skolledare på gymnasiet framskriver att det inte finns någon 

specialpedagog/speciallärare på gymnasieskolans nationella program utan endast på det 

individuella. En politiker har även lämnat en kommentar vid dokumentation och utredning 

och ger då ITPA (ett test som mäter språkutveckling) som förslag på arbetsuppgifter för 

specialpedagog och speciallärare.  
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Tabell 1: Hur ser specialpedagogers/speciallärares arbetsuppgifter ut enligt skolledare för 

olika skolår? 
Specialpedagogers/speciallärares 
Arbetsuppgifter F-6 F-9 7-9 Gymnasiet 

Individuell anpassad undervisning 4 (67%) 1 (50%) 1 (50%) 2 (50%) 

Lärare får handledning/stöd 6 (100%) 2 (100%) 2 (100%) 1 (25%) 

Elev får  
handledning/stöd 5 (83%) 1 (50%) 2 (100%) 3 (75%) 

Dokumentation och utredning 5 (83%) 1 (50%) 2 (100%) 3 (75%) 

Elevvårdsarbete 4 (67%) 1 (50%) 2 (100%) 0 

Övriga  
arbetsuppgifter 1 (17%) 0 0 0 

Vet ej 0 0 0 0 

 

Tabell ett visar att en vanligt förekommanden arbetsuppgift i skolår F-9 är att lärare får 

handledning/stöd. I gymnasiet däremot är inte denna arbetsuppgift lika vanlig. Här får eleven 

istället handledningen men även dokumentation och utredning är vanligt förekommande 

arbetsuppgifter. När det handlar om individuell anpassad undervisning skiljer sig inte skolåren 

från varandra. Ungefär hälften av specialpedagogerna/speciallärarna har detta som sin 

arbetsuppgift.    
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Tabell 2: Förekommande organisatoriska lösningar för elever i behov av särskilt stöd 

Organisatoriska lösningar Skolledare Politiker 
Alla  

undersökningspersoner 

Assistent i klassen 5 (45%) 6 (86%) 11 

Lärarresurs i klassen 9 (82%) 6 (86%) 15 

Anpassning av klasstorlek 4 (36%) 2 (29%) 6 

Elev i klass får handledning/ 
stöd av specialpedagog 7 (64%) 4 (36%) 11 

Särskild undervisning av  
speciallärare/specialpedagog 7 (64%) 3 (27%) 10 

Undervisning i liten grupp 9 (82%) 3 (27%) 12 

Särskild undervisningsgrupp 2 (18%) 4 (36%) 6 

Eleven placeras i särskolegrupp 1 (9%) 3 (27%) 4 

Vet ej 0 0 0 

 

Tabell två visar att den vanligast förekommande organisatoriska lösningen för elever i behov 

av särskilt stöd är lärarresurs i klassen. Därefter följer undervisning i liten grupp tätt följd av 

assistent i klass och eleven i klass får handledning/stöd av specialpedagog. En tydlig skillnad 

utläses mellan skolledare och politiker. Fler politiker anser att assistent i klassen förekommer 

mer frekvent än skolledarna. Skolledarna däremot anger att undervisning i liten grupp 

förekommer betydligt oftare än vad politikerna anger. Även elev i klass får handledning/stöd 

av specialpedagog anges vara mer förekommande från skolledarnas sida.    
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Figur 2: Eftersträvansvärda organisatorsika lösningar för elever i behov av särskilt stöd 

 

Som framkommer i figur två är den mest eftersträvansvärda organisatoriska lösningen för 

elever i behov av särskilt stöd att denne får handledning eller stöd av specialpedagog. Andra 

önskvärda lösningar är lärarresurs i klassen, anpassning av klasstorlek och särskild 

undervisning av speciallärare/specialpedagog. Av de ”ej önskvärda” är assistent i klassen det 

vanligast förekommande. En skolledare framskriver under övriga alternativ en organisatorisk 

lösning, där läraren får handledning av specialpedagog för att anpassa lärmiljön. En annan 

skolledare framskriver schemalagda och kontinuerliga handledningstillfällen mellan 

specialpedagog och pedagoger. En politiker betonar det viktiga med en skola för alla men 

poängterar samtidigt att det finns en gräns.  
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Figur 3: Vanliga organisatoriska lösningar för elever i behov av särskilt stöd i jämförelse 

med det eftersträvansvärda. 

 

Figur tre visar att elev i klass får handledning eller stöd av specialpedagog är den mest 

önskvärda till skillnad mot den vanligast förekommande som är lärarresurs i klassen. 

Lärarresurs i klassen är den näst mest önskvärda organisatoriska lösningen för elever i behov 

av särskilt stöd.  

 

 

Tabell 3: Vilka särskilda undervisningsgrupper finns? 

Typer av särskilda  
undervisningsgrupper 

Hur många har angett 
att dessa finns? 

Läs- och skrivsvårigheter 6 

Språkstörning 2 

Hörselnedsättning 1 

Rörelsehinder 2 

Psykosocial problematik 6 

ADHD/DAMP 5 

Asperger syndrom 8 

 

Som framgår av tabell tre anger de svaranden att särskilda undervisningsgrupper finns. Det 

vanligast förekommande svaret är att det finns grupper för Asperger syndrom, psykosocial 

problematik, läs- och skrivsvårigheter och ADHD/DAMP.  
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Tabell 4: Inflytande över den specialpedagogiska insatsen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Vilka har störst 

inflytande? S P S P S P S P S P S P S P S P S P 

Politiker 2 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 5 2 0 1 1 2 

Tjänstemän 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 4 3 0 0 1 2 1 

Rektorer 4 5 3 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lärare 2 0 3 2 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Personal med  
specialpedagogisk  
utbildning 2 2 2 1 2 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Väljarna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 9 2 1 2 

Föräldrar/ 
vårdnadshavare 0 0 0 3 1 0 3 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 2 

Eleven i svårigheter 1 0 0 0 3 1 0 1 2 2 2 1 1 0 1 0 1 2 

 

I tabell fyra står siffrorna ett till och med nio i den översta raden för rangorning. Ettan står för 

de som har störst inflytande och åtta för de som har minst inflytande över den 

specialpedagogiska insatsen. Nian visar ”ej ifylld” rangordning. Under rangordningssiffrorna 

står S för skolledare och P för politiker. Tabellen visar att de som har störst inflytande, det vill 

säga flest ettor, är rektorerna. Detta anger både skolledarna och politikerna. 

Föräldrar/vårdnadshavare och eleven i svårigheter däremot har väldigt få rangordnat med ett 

eller två. Tabellen visar att lärare och personal med specialpedagogiska utbildning har 

rangordnats med lägre nummer. De har med andra ord inflytande över den specialpedagogiska 

insatsen. Politiker och tjänstemän har tillsammans med föräldrar och eleven själv, förutom 

väljarna, lägst inflytande över den specialpedagogiska insatsen. 
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4.3 Skolledare och politikers uppfattningar om arbetet med elever i behov 
av särkilt stöd 

 

 
Figur 4: Vanliga anledningar till att elever är i behov av särskilt stöd. 

 

Figur fyra anger att den vanligaste anledningen till att elever är i behov av särskilt stöd är 

skolans sätt att hantera olikhet. Mellan de andra anledningarna till elevers svårigheter är det 

relativt jämt fördelat. Eleverna har individuella brister, brister hos pedagoger och orolig 

klassrumssituation anges vara ”mycket vanligt” och ”ganska vanligt” hos hälften av 

undersökningspersonerna.  
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Figur 5: Betydelsen av medicinsk diagnostisering för att erhålla särskilt stöd. 

 

Figur fem visar hur politikerna ser på betydelsen av medicinsk diagnostisering för att elever 

ska erhålla särskilt stöd. Majoriteten av politikerna anser att medicinsk diagnostisering har 

”stor betydelse” eller ”ganska stor betydelse”.   

 

 

 

 
Figur 6: Betydelsen av medicinsk diagnostisering för att erhålla särskilt stöd. 

 

Skolledarnas syn på medicinsk diagnostisering visas i figur sex. Här framkommer att den 

medicinska diagnostiseringen har ”ganska liten betydelse” för lite fler av hälften av de 

svarande. Därefter följer ”ganska stor betydelse” före ”ingen betydelse” alls.  

 



32 

 

 
Figur 7: Hur viktiga är följade styrdokument för arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

 

 

Figur sju visar att majoriteten av undersökningspersonerna ser styrdokumenten som viktiga 

för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Elva av de arton svarande ”vet ej” om 

Salamancadeklarationen är ett viktigt dokument.     

 

 

 
Figur 8: Mycket viktiga styrdokument för arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

 

I figur åtta har politikerna och skolledarna separerats från varandra för att se om och i så fall 

var skillnader finns. Figuren visar politikerna och skolledarna som ser styrdokumenten som 
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”mycket viktiga”. En skolledare har svarat att Salamancadeklarationen är mycket viktig när 

det gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 

4.4 På vilket sätt arbetas i förskolan med barn i behov av särskilt stöd? 
En sammanställning av skolledarnas och politikernas svar i denna öppna fråga som berör 

förskolan och hur där arbetas med barn i behov av särkilt stöd, kommer här att redovisas. De 

olika synpunkterna har kategoriserats efter sitt innehåll i teman som beskrivits i metoden. Det 

första temat handlar om ansvar. Här har framkommit att rektorn ensam har ansvaret. Det har 

även framkommit att vid andra förskolor finns elevhälsoteam där specialpedagoger och 

talpedagoger arbetar tillsammans med rektor och personalen på avdelningarna. Det andra 

temat handlar om lösningar. Här lyfts åtgärdsprogram som viktiga, där vårdnadshavarna är 

delaktiga. Handlingsprogram fastställs tillsammans med föräldrar och återkopplingsträffar 

läggs fast. Som en vanlig lösning anges även extra resurs i barngruppen, denna resurs är ofta 

outbildad. Den sista lösningen som anges är anpassad miljö. Det tredje och sista temat 

benämns förebyggande. Under temat kan utläsas att avdelningskonferenser för genomgång av 

barnen sker kontinuerligt för att inga barn ”skall falla mellan stolarna”, som en 

undersökningsperson uttrycker sig. Även här anges en anpassad miljö som viktig. Ett 

integrerande synsätt på barnen framskrivs och vikten av att barn har rätt att vara olika lyfts.  

 

4.5 Övriga synpunkter kring ämnet elever i behov av särskilt stöd 
Nedan följer synpunkter som angetts i enkätens avslutande öppna fråga. Även här 

kategoriseras svaren under teman. Det första temat är åtgärder. Här anges att det är behovet 

hos barnet eller eleven som avgör vilka åtgärder som sätts in. Det andra temat är extrema 

situationer. Under detta tema framskrivs rektorn som helt ansvarig om det sker utanför 

elevhälsoteamet. Även akuta lösningar där en person punktmarkerar en viss elev till mer 

varaktiga lösningar blir aktuella, placeras under detta tema. Det tredje temat är särskolan. Här 

tydliggör en undersökningsperson att särskolan har ett eget ganska tydligt regelverk, där det 

dock finns en liten grå zon där placeringen är oklar. Den norska modellen med integrerad 

särskola lyfts som en positiv lösning. Det fjärde och sista temat är skyldighet. Förutom att 

rektorn har den övergripande skyldigheten till åtgärder anges att föräldraansvaret och deras 

skyldigheter är mycket viktiga. En av undersökningspersonerna ifrågasätter föräldrarna och 

deras roll när det handlar om ansvar.  

    

5 Diskussion 
Denna del av studien ämnar knyta samman bakgrund och empiri. Här ges utrymme för åsikter 

om datainsamlingens kvalitet och dess innehåll. En värdering av undersökningens 

tillförlitlighet och giltighet kommer också att presenteras, samt en ansats att förklara varför 

resultatet blev som det blev i studien. 

 

5.1 Reliabilitet och validitet 
För att enkätundersökningen i studien ska nå reliabilitet krävs, enligt Trost (2001), att 

kongruensen är hög. Det vill säga att frågorna är lika för hela gruppen och att de avser mäta 

samma sak. Ytterligare en förutsättning för att nå hög reliabilitet är att frågorna är lätta att 

förstå. Båda dessa kriterier anses uppfyllda i denna studie. Ingen av de svarande har delgett 

några synpunkter kring enkätens utförande i den avslutande öppna frågan fastän en 

uppmaning till synpunkter kring utformande, frågor och svarsalternativ gjordes. Ett annat sätt 
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att höja studiens reliabilitet är att använda sig av klara definitioner på begrepp (Svenning, 

2003), vilket inte alltid gjorts i denna studie. En provenkät hade kunnat öka reliabiliteten. 

Materialet bearbetades gemensamt för att nå en hög objektivitet som också är nödvändig för 

att nå reliabilitet.  

 

Giltigheten eller validiteten, är studiens tillförlitlighet. Här handlar det om att undersöka rätt 

saker i förhållande till syftet (Trost, 2001). Frågorna och svarsalternativen är kopplade till det 

studien ämnar undersöka, det vill säga hög validitet uppnås. En nackdel för studiens 

tillförlitlighet kan vara att en fråga i enkäten handlar om undersökningspersonens värdering 

av den specifika frågan. Svar kan tvingas fram som den svarande aldrig tidigare tänkt kring 

eller reflekterat över. Ytterligare en svaghet med studiens tillförlitlighet är att vi som tolkar 

data alltid har med oss egna tankar, beroende på tidigare erfarenheter (Svenning, 2003). Även 

de svarande tolkar utifrån sina egna erfarenheter.    

  

5.2 Metoddiskussion  
Valet för denna studie föll på en enkätundersökning. Som tidigare angetts så hade resultatet 

kanske blivit annorlunda vid en intervjustudie. Vid en intervju hade undersökningspersonerna 

kunnat bli påverkade av den som utformar frågorna i högre utsträckning än vad som kan ske 

vid en enkätstudie (Ejlertsson, 1996). Om en intervjustudie genomförts hade kanske 

följdfrågor ställts för en djupare förståelse för det som den svarande angett. Följdfrågor hade 

även kunnat leda till svar som undersökningspersonerna ej reflekterat över tidigare.  

 

Som tidigare nämnts finns ett externt bortfall på hela 60 procent. Det ligger betydligt över det 

Trost (2001) nämner som den vanligaste svarsprocenten för enkäter. Detta bortfall kan bero 

på sjukdom, ovilja att svara eller andra omständigheter, till exempel att vissa 

undersökningspersoner ej kontaktades personligen vid utdelning. Som beskrivits i resultatet 

framkommer att skolledarna har betydligt högre procent besvarade enkäter än politikerna. Vi 

ställer oss frågan vad det kan bero på? Hur stor roll spelar den personliga utdelningen för 

antalet besvarade enkäter? Enkäterna till barn- och grundskolenämndens politiker delades inte 

ut av oss personligen. Hade deras svarsprocent blivit högre vid en personlig utdelning?  Målet 

med den personliga utdelningen var som tidigare nämnts ett försök till minimering av antalet 

obesvarade frågeformulär. Kanske Svennings (2003) metod med den gemensamma 

gruppenkäten, som ratades, givit en högre svarsfrekvens? Hade studiens låga interna bortfall 

blivit högre om en gruppenkät hade använts? En annan undran kring politikernas låga 

svarsfrekvens, 25 procent, handlar om kunskapen kring ämnet. Hade vi kunnat göra enkäten 

tydligare, med fler förklaringar kring begrepp? Som framkommit tidigare i studien har språket 

ansetts passande för den besvarande målgruppen precis som Trost (2001) rekommenderar. En 

skillnad kan utläsas i skolledarnas svarsfrekvens, 65 procent, som var betydligt högre än 

politikernas. Skolledarna kanske är mer insatta i ämnet och har begreppen mer klara för sig 

genom sin profession? Vid den personliga utdelningen upplystes undersökningspersonerna 

om att den sista öppna frågan kunde användas till att förklara om något i enkäten kändes 

oklart eller otydligt. Varken politiker eller skolledare hade någon kommentar kring enkätens 

utförande. 

 

5.3 Resultatdiskussion  
Syftet med studien kommer här att behandlas. Har målet för studien uppnåtts? I 

styrdokumenten står det tydligt att den likvärdiga utbildningen är viktig och att den ska 

anpassas till olika individuella förutsättningar. Med utgångspunkt i detta finner vi stöd för 

studiens undersökning. Vi kan konstatera att alla skolledare och politiker som fyllt i enkäten 
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är medvetna om att elever i behov av särskilt stöd finns. Persson (2005) och Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) menar att traditionen för den specialpedagogiska 

verksamheten finns inom det kategoriska perspektivet. Kommer vi att kunna koppla denna 

studies resultat till ett sådant teoriperspektiv?  

 

5.3.1  Övergripande ansvar 
I resultatet framkommer att 67 procent av undersökningspersonerna anger rektorn som den 

med det övergripande ansvaret för elever i behov av särskilt stöd. Av dem som svarat att det 

finns ytterligare någon med ansvar för dessa elever anges skolchefen av både politiker och 

skolledare. Skolledarna nämner även specialpedagog som ansvarig. Som Persson (2005) 

framskriver ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten ur ett kategoriskt perspektiv så 

ligger det på speciallärare, specialpedagoger och övrig elevvårdspersonal. Om organisationen 

däremot betraktas ur ett relationellt perspektiv så ligger ansvaret på hela arbetslaget med 

aktivt stöd från rektorn. I Lpo 94 (Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, 1994) beskrivs tydligt vilket ansvar skolan har för att 

uppmärksamma och hjälpa de elever som har svårigheter i skolarbetet. Det framskrivs också 

att rektorn har det yttersta ansvaret. I Lpf 94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna, 1994) 

framskrivs arbetslaget som ansvarigt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Rektorns 

ansvar är att se till så undervisning, elevvårdsarbetet och syoverksamhet utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillgodoses. Även Lpfö 98 (Läroplanen för förskolan, 1998) lyfter 

arbetslaget och deras uppgift att stimulera och ge särskilt stöd. När styrdokumenten tolkas 

ovan kan de kopplas till det relationella perspektivet med synen att hela arbetslaget är 

ansvarigt för arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Även rektorn ska vara delaktig med 

sitt aktiva stöd. I kommentarer kring förskolan och hur där arbetas med barn i behov av 

särskilt stöd har framkommit via en skolledare att det finns förskolor där det aktivt arbetas 

med elevhälsoteam. I teamen ingår specialpedagog och talpedagog tillsammans med 

avdelningspersonal och rektor. Slutsatsen blir att de flesta skolledare och politiker betraktar 

ansvaret för elever i behov av särskilt stöd ur ett icke relationellt perspektiv. Inom det område 

där förskolorna arbetar med elevhälsoteam där alla är delaktiga när det gäller ansvar, kan 

slutsatsen dras att ett relationellt perspektiv råder i arbetet med barn i behov av särkilt stöd. 

 

5.3.2 Specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter  
Den första specialpedagogiska undervisningen bedrevs av självuppoffrande pionjärer 

(Egelund, Haug och Persson, 2006). 1913 tog samhället över ansvaret för att även barn med 

utvecklingsstörning skulle få utbildning. Folkskollärare och småskollärarna som undervisade 

denna elevgrupp drevs av eget intresse. Detta var dåtidens specialpedagoger. Hur ser 

specialpedagogernas och speciallärarnas arbetsuppgifter ut idag? I enkäten har ingen skillnad 

mellan de två yrkena gjorts. I bakgrunden däremot behandlas Egelund, Haug och Perssons 

(2006) förtydning av hur specialpedagogen ersatte specialläraren. Arbetsuppgifterna blev inte 

bara att undervisa, även handledning och rådgivning kom till. Resultatet i denna studie visar 

att den vanligaste förekommande arbetsuppgiften för specialpedagog och speciallärare är att 

handleda och ge stöd till eleven. Det vill säga i fokus för de specialpedagogiska åtgärderna 

sätts eleven. De näst vanligaste arbetsuppgifterna är individuell anpassad undervisning och att 

läraren får handledning och stöd.  När det gäller skillnaden mellan skolår framkommer att 

skolledare i skolår F-9 ser som en av specialpedagogers/speciallärares vanligaste 

arbetsuppgift att ge läraren handledning och stöd. Skolledarna för gymnasiet däremot anger 

att det är eleven som får handledning.  Denna skillnad är inte uppseendeväckande vid tanken 

på åldern hos eleverna. Även i Lpf 94 (Läroplanen för de frivilliga skolformerna, 1994) 

framskrivs handledning som lärarens uppgift för elever i behov av särskilt stöd. Den 
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individuellt anpassade undervisningen skiljer sig inte i de olika skolåren och resultatet visar 

att ungefär hälften av specialpedagogerna/speciallärarna har denna arbetsuppgift. Persson 

(1995) konstaterar i sin studie att den specialpedagogiska verksamheten har två skilda 

inriktningar. Den första fokuserar på den enskilda eleven. Här handlar det om hur det ska 

arbetas för att kompensera svårigheter. Den andra fokuserar på undervisningen som ska hjälpa 

eleven att komma ikapp i vissa ämnen. Nilholms studie (2008) visar att vanliga 

arbetsuppgifter för speciallärare och specialpedagoger är att ge eleven särskild undervisning 

en viss tid i veckan och handleda elev som går i vanlig klass. Slutsatsen kring 

specialpedagogers och speciallärares arbetsuppgifter blir att de fokuseras mycket kring 

eleven. De särskilda åtgärderna anpassas efter eleverna (Persson, 2005). Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) menar att ett kategoriskt perspektiv karaktäriseras av att 

eleverna sorteras utifrån ett normalitetsbegrepp och ansvaret för den specialpedagogiska 

verksamheten ligger på speciallärare och specialpedagoger tillsammans med övrig 

elevvårdspersonal.   

 

5.3.3  Organisatoriska lösningar 
Studiens resultat visar att lärarresurs i klassen är den vanligaste förekommande 

organisatoriska lösningen för elever i behov av särkilt stöd. Emanuelsson (2005) menar att det 

är skolans ansvar att eleverna ska få sina behov tillgodosedda inom den vanliga gruppen och 

inom den vanliga undervisningen. Särskilda undervisningsgrupper finns i den undersökta 

kommunen. Det som anges mest frekvent är grupper för Asperger syndrom, psykosocial 

problematik, läs- och skrivsvårigheter och ADHD/DAMP. Alla dessa är diagnoser och 

individbundna svårigheter. Även Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson (2007) kom i sin 

övergripande enkätundersökning kring elever i behov av särskilt stöd fram till att drygt hälften 

av kommunerna anger att de har undervisningsgrupper som riktar sig mot en diagnos eller ett 

visst problem. Persson (2005) menar att denna sort av specialpedagogisk verksamhet kan 

kopplas till ett kategoriskt perspektiv. Om eleven har svårigheter finns förklaringen hos 

individen. När problemen ses hos individen kallar Nilholm (2003) perspektivet för 

kompensatoriskt. Han menar att diagnostiseringar som är medicinska och psykologiska kan 

sammanbinda elever med liknande problem. I dessa grupper kan då generell kunskap nås. Är 

det detta som är det eftersträvansvärda? Gynnas eleverna? Vilka organisatoriska lösningar för 

elever i behov av särskilt stöd är det mest eftersträvansvärda i den undersökta kommunen? 

Resultatet visar att handledning och stöd av specialpedagog för eleven i klassen är den mest 

önskvärda. Detta kan jämföras mot den vanligast förekommande som uppges vara lärarresurs 

i klassen. Emanuelsson (2005) anser att diagnoser måste användas för att utveckla 

pedagogiska strategier och arbetssätt i vardagen, men framhäver att det krävs mer av skolans 

personal än att bara se diagnosen. Haug (1998) är inne på samma linje som Emanuelsson 

ovan, när han behandlar begreppet inkluderande integrering. Han förtydligar den vanliga 

gruppen och skriver istället klassen där eleven är inskriven och poängterar vikten av att varje 

lärare ska ha kompetens att undervisa alla elever. I ett relationellt perspektiv framskrivs det 

som pedagogisk kompetens att klara av detta (Persson, 2005). Karlsson (2008) framskriver i 

sin studie av verksamheten i särskilda undervisningsgrupper att eleverna placeras i en 

undanskymd verksamhet i en organisation som har inkludering som mål. En slutsats hon 

kommer fram till är att eleverna socialiseras in i ett sätt att betrakta sig själva. De tillskriver 

sig individuella och personliga svårigheter. Hon menar att skolan orienterar sig mot ett 

kompensatoriskt perspektiv där eleverna betraktas som bärare av problemet. På nationell nivå 

kan målet med Salamancadeklarationen lyftas: en skola för alla. Pedagogiska strategier som 

tillgodoser individuella skillnader ska finnas för att alla barn ska kunna utbildas tillsammans. 

Om särskilda undervisningsgrupper finns i kommunen nås då ambitionen för inkluderande 
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undervisning som framskrivs i verksamhetsplanerna (X-kommun, 2008 och X-friskola, 2008) 

för den undersökta kommunen? 

 

5.3.4  Inflytande över den specialpedagogiska insatsen 
Förr garanterade staten pedagogens makt i klassrummet. Nu betraktas pedagogen som en 

anställd med ett uppdrag (Persson, 2008). I uppdraget kan utläsas två olika maktrelationer. 

Den ena med uppdragsgivaren och den andra med eleverna. Assarsson (2007) påpekar i sin 

avhandling att det finns många olika grupper i samhället som vill ha inflytande över skolan. 

Detsamma gäller för specialpedagogiken, här står makten mellan skolans värld och det 

utanför stående samhället. Persson (2008) behandlar en av dessa maktrelationer, den som 

finns mellan lärare och politiker. Han anser att lärarna ska hitta andra vägar för att se vad 

elever behöver och inte bli styrda av någon utan insyn. Resultatet i denna studie visar att de 

som har störst inflytande över elever i behov av särskilt stöd, enligt skolledare och politiker, 

är rektorerna. Anmärkningsvärt anges att föräldrarna och eleven själv däremot har väldigt lite 

inflytande över den specialpedagogiska insatsen.  Inte heller politikerna eller tjänstemännen 

har högt inflytande. Inte helt förvånande har rektorer, lärare och personal med 

specialpedagogisk utbildning det största inflytandet över den specialpedagogiska insatsen. Är 

dessa de sakkunniga som Haug (1998) menar ska bestämma över vilka metoder som ska 

användas för dessa elever?  Karlsson (2008) vill istället lyfta eleverna själva som experter på 

sitt eget liv och sin egen skolgång. I denna studie står de nästan helt utan inflytande över den 

specialpedagogiska insatsen. Vad säger detta om verksamheten inom skolan? Foucaults 

(1987) tankar kring maktförhållanden och den vedertagna diskursen ger inte de enskilda 

individerna allt för stora handlingsfält. Foucault intresserade sig inte av maktbärare utan av 

hur de underordnade drabbades av makten. Är det i den situationen dagens elever befinner 

sig?    

 

5.3.5 Bakomliggande orsaker 
Resultatet i studien visar att den vanligaste anledningen till att elever är i behov av särskilt 

stöd beror på skolans sätt att hantera olikhet, det är inget nytt problem. Redan 1842 när 

folkskolestadgan kom till fanns elever som vållade problem (Richardsson, 1999). Dessa 

elever ansågs hämma undervisningen och de betraktades som en belastning för de normala 

eleverna. Andra anledningar till elevers svårigheter som anges av undersökningspersonerna är 

individuella brister hos eleverna, brister hos pedagogerna och en orolig klassrumssituation. 

När Persson (1995) tittade på vad som bestämmer vilka elever som ska få specialpedagogiskt 

stöd fann han två individuella skäl. Det första handlar om nivån på elevens förmåga och det 

andra handlar om elevens prestation. Nilholm (2008) konstaterar samma sak i sin 

undersökning. Kommunerna anger allt från att bristerna finns hos individerna till att skolan är 

dålig på att anpassa sig till elevers olikheter som orsak till att elever hamnar i svårigheter. Om 

orsakerna anges vara medfödda eller bero på hemförhållandena kan detta kopplas till ett 

kategoriskt perspektiv (Atterström och Persson, 2000; Persson, 2005). Då finns förklaringarna 

på svårigheter hos individen själv.  

 

När det gäller brister hos pedagogerna som undersökningspersonerna anger kan frågan ställas 

vilka de är. Persson (1995) har i sin studie funnit att ett av skälen till att undervisning sker i 

avskildhet från den övriga klassen beror på att eleven behöver lugn och ro eftersom de är 

”svåra att hantera med andra barn” (s 97). Kan här utläsas en brist hos pedagoger? Kan en 

orolig klassrumsmiljö höra samman med brister hos pedagoger? En annan, eller eventuellt 

samma brist, skulle kunna vara att pedagogerna finns kvar i det gamla tänket, som Assarsson 

(2007) kallar kunskapsförmedlare. Hon menar att den nya uppgiften för pedagogerna är att 
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lära eleven lösa problem, hantera information och söka kunskap.  Nås inte eleverna upplevs 

de ha koncentrationssvårigheter. Här kan vi upprepa Nordin-Hultmans (2008) fråga. Varför 

inte tala om arbetssätt med koncentrationsproblem istället för barn med 

koncentrationssvårigheter? Även Fischbein (2007) är inne på pedagogens viktiga roll att ta 

tillvara individuella olikheter. Det gäller att nyttja variationen till att skapa möjligheter för 

stimulans och lärande. Som vi varit inne på tidigare ska varje lärare ha kompetens att 

undervisa alla elever i ett relationellt perspektiv (Persson, 2005). 

 

5.3.6   Styrdokumenten 
Resultatet visar att de flesta undersökningspersonerna ser styrdokumenten som viktiga för 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det dokument som tydligt urskiljer sig från de 

övriga när det handlar om vad undersökningspersonerna anger, är Salamancadeklarationen. 

Drygt 60 procent av politikerna och skolledarna ”vet ej” om Salamancadeklarationen är ett 

viktigt dokument. Endast en skolledare anger att det är mycket viktigt. Som framskrivits 

tidigare i denna studie fastställer Salamancadeklarationen viktiga riktlinjer och principer vid 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd (Persson, 2005). Den anger de förpliktelser en 

inklusive skola har för att nå målet som är en skola för alla (Svenska Unescorådet, 1996). 

Resultatet visar att Salamancadeklarationen inte anges vara ett lika viktigt dokument som till 

exempel skollagen, grundskoleförordningen och läroplanerna. Detta har även Nilholm, 

Persson, Hjerm och Runesson (2007) konstaterat i den enkätundersökning de utförde för att 

skapa en övergripande bild av kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Eftersom Sverige betraktas som ett föredöme i världen, tillsammans med de övriga nordiska 

länderna, när det handlar om en strävan att skapa en inkluderad skola är det förvånansvärt att 

inte ett så viktigt internationellt styrdokument känns vid av både politiskt aktiva och 

skolledare inom den undersökta kommunen. Fischbein (2007) menar att politiker och 

skolledare har en skyldighet ta del av styrdokument och hur det sedan ska realiseras i 

verksamheten.    

 

5.3.7  Tid- och miljöaspekter 
Ahlberg (2007) berör en viktig punkt när det gäller forskningen kring specialpedagogik. Hon 

menar att den kunskap som är riktad mot att ge direkta verktyg för att handla i praktiken inte 

är den mest givande. Istället förespråkar hon forskningen som bidragande av kunskap som 

leder till ett förändrat tänkande. Ett nytänkande som om det ses i ett längre tidsperspektiv 

bidrar till förändring. Ofta baseras den specialpedagogiska verksamheten i praktiken på en 

akut problembild. Tiden anges vara ett skäl till detta eftersom begränsade resurser satsat på 

det som ger bäst resultat på kortast tid (Persson, 2005). En av anledningarna till att traditionen 

för den specialpedagogiska verksamheten finns inom det kategoriska perspektivet är, enligt 

Persson, tidsaspekten. Om ett sådant perspektiv råder görs inte försök att lösa problem på 

längre sikt eller i större omfattning. En skolledare lyfter kontinuerliga avdelningskonferenser 

inom förskolan så inga barn ”skall falla mellan stolarna”. Detta tolkas som ett förebyggande 

arbete för elever i behov av särkilt stöd. Verksamhetsplan för X-friskola (2008) betonar också 

det viktiga förebyggande arbetet. Även en anpassad miljö lyfts, av en skolledare, som en 

viktig förebyggande åtgärd. Här har Nordin-Hultman (2008) kloka tankar när hon ställer 

frågan vad som skulle händas om blicken skulle vändas från det individuella barnet och dess 

svårigheter till den pedagogiska miljön? Kanske inrätta en pedagogikhälsa jämte med 

elevhälsan? Skapa åtgärdsprogram för arbetsformer och material som är svåra att koncentrera 

sig på? Även Persson (2005) förespråkar pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade 

åtgärder för att bemöta och reducera elevers svårigheter. Om ett relationellt perspektiv råder 

är samspelet, interaktionen och förhållandet det centrala. Förståelsen av ett agerande hittas 
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inte i den enskilde individens uppträdande eller beteende. Förklaringar till de 

specialpedagogiska behoven är svårigheter som uppstår i mötet mellan olika händelser i både 

uppväxt- och utbildningsmiljö. Atterström och Persson (2000) betonar långsiktigheten som en 

konsekvens för ett relationellt perspektiv. Den bidrar med en ökad betoning på förebyggande 

åtgärder. En slutsats blir att Ahlbergs (2007) tankar kring forskningen kan kopplas till 

specialpedagogiken. Förändrat tänkande bidrar med förändring i ett längre tidsperspektiv. 

 

5.3.8  Medicinsk diagnostisering 
En klar skillnad i resultatet kring betydelsen av medicinsk diagnostisering för att erhålla 

särkilt stöd har uppmärksammats mellan politiker och skolledare. Majoriteten av politikerna 

anser att den medicinska diagnostiseringen har stor betydelse. Fler än hälften av skolledarna 

däremot anger att den medicinska diagnostiseringen har ganska liten betydelse för att erhålla 

särskilt stöd. Vad kan denna skillnad bero på? I den övergripande enkätstudien kring 

kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd framkommer att fler än hälften av 

kommunerna uppger att den medicinska diagnostiseringen har ganska lite eller ingen 

betydelse alls för att elever ska erhålla särskilt stöd (Nilholm, Persson, Hjerm och Runesson, 

2007). Emanuelsson (2005) anser att diagnoser av medicinsk eller psykologisk karaktär måste 

användas för att utveckla pedagogiska strategier och arbetssätt. Han menar att samma diagnos 

hos olika barn ter sig på olika sätt. Därför krävs det mer av pedagogerna än att bara se på 

diagnosen. Om ett relationellt perspektiv råder så är inte den medicinska diagnostiseringen av 

betydelse för att erhålla särskilt stöd. Det är inte enbart den individuella eleven som hamnar i 

fokus, även pedagogerna och miljön är viktiga. Elevens förutsättningar ses relationellt 

(Persson, 2005). När ett kategoriskt perspektiv däremot är det rådande sorteras elever efter ett 

normalitetsbegrepp (Emanuelsson, Persson och Rosenqvist, 2001). Specialpedagogisk 

verksamhet baseras på diagnosrelaterade och individbundna svårigheter hos eleven (Persson, 

2005). Konstateras kan att politikerna ser på betydelsen av medicinsk diagnostisering ur ett 

kategoriskt perspektiv. Medan skolledarna å sin sida har ett relationellt perspektivseende på 

detta.   

 

5.4 Sammanfattande diskussion och reflektion 
I denna avslutande del av studien kommer resultatdiskussionens slutsatser sammanfattas för 

att placeras i relation till relevanta teoriperspektiv. En slutsats som dragits är att de flesta 

skolledarna och politikerna betraktar ansvaret och inflytandet för elever i behov av särskilt 

stöd ur ett kategoriskt perspektiv. Ett uns relationellt perspektiv kan skönjas inom förskolans 

sätt att arbeta med barn i behov av särskilt stöd. När det gäller organisatoriska lösningar för 

elever i behov av särskilt stöd, specialpedagoger och speciallärares arbetsuppgifter fokuseras 

åtgärderna till eleven. Det vill säga ett kategoriskt perspektiv råder. Den vanligaste 

organisatoriska lösningen i den undersökta kommunen är lärarresurs i klass. Det kan kopplas 

till Haugs (1998) inkluderande integrering som i förlängningen är ett relationellt 

perspektivseende. En annan organisatorisk lösning är särskilda undervisningsgrupper. De 

fokuserar individrelaterade och diagnostiserade svårigheter, vilket kopplas till det kategoriska 

teoriperspektivet. När skolledarna och politikerna fick rangordna den mest eftersträvansvärda 

organisatoriska lösningen hamnade handledning och stöd av specialpedagogen för eleven i 

klassen i topp. Här finns ett kategoriskt perspektiv. Eleven är i fokus och specialpedagogen 

inriktar sig på brister eller svårigheter. Studien visar att Salamancadeklarationen är ett 

dokument som inte känns till i någon högre grad. En fråga att reflektera över; behövs 

utbildning inom detta område? Persson (2005) konstaterar att den specialpedagogiska 

verksamheten baseras på diagnosrelaterade och individbundna svårigheter. I denna studie ser 

politikerna på betydelsen av medicinsk diagnostisering ur ett kategoriskt perspektiv till 
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skillnad från skolledarna. Vad beror denna skillnad på? Är det relationella perspektivet, där 

individsvårigheter inte fokuseras, på intågande i arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

Vad blir slutsatsen för hela studien? Finns ett kategoriskt perspektiv som Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) har konstaterat vara det rådanden inom specialpedagogiken? 

Eller finns ett relationellt perspektiv? Konstateras kan att det kategoriska perspektivet är det 

framträdande men inslag av det relationella blir synligt i vissa delar av arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Ahlbergs (2007) tankar kring forskningen om hur ett förändrat 

tänkande bidrar med förändring i ett längre tidsperspektiv får stå för förhoppningar om 

framtiden för den specialpedagogiska verksamheten. Kanske specialpedagogiken så 

småningom tappar sitt prefix och blir en del av den vanliga pedagogiken i ett relationellt 

perspektiv?        

     

5.5 Förslag på fortsatt forskning 
När det gäller denna studie och dess resultat skulle en utvidgad undersökning där lärarna, 

speciallärarna och specialpedagogerna får vara med och beskriva sitt arbete med elever i 

behov av särskilt stöd, kunna utföras. Hur skulle det resultatet stå sig i jämförelse med vad 

skolledarna och politikerna i denna studie angett? Undersökningar där elever som är i behov 

av särskilt stöd får göra sin röst hörd är en annan intressant del att undersöka. Hur upplever de 

den specialpedagogiska insatsen? Känner de sig delaktiga? Hur fördelas resurser? Vem har 

makten över dem? 

 

Persson (2005) menar att den pedagogiska forskningen i Sverige inte i så stor utsträckning har 

fokuserat på problemet att utveckla en skola för alla i praktiken. Han menar att lösningar har 

försökt göras i själva verksamheten. Först försökte man differentiera för att skapa homogena 

grupper. Sedan blev nästa steg det motsatta, sammanhållna klasser och mindre 

homogenisering. Idag kan vi kanske säga att individualisering gäller inom sammanhållna 

grupper? I en forskningsöversikt över det specialpedagogiska området har Persson, 

tillsammans med Emanuelsson och Rosenqvist konstaterat följande:  

 
Utbildningspolitisk forskning borde här kopplas till klassrumsforskning för att möjliggöra analys 

av intentionernas implementation. Uppgiften för en skola för alla är att skapa förutsättningar för att 

alla elever skall kunna känna samvaro och deltagande, kunna samarbeta och dessutom få utbyte av 

att vara i skolan. Vi vet i liten utsträckning huruvida skolan har lyckats med dessa fundamentala 

uppgifter, i synnerhet när det gäller elever i svårigheter av olika slag (Emanuelsson, Persson och 

Rosenqvist, 2001, s. 137).   

 

5.6 Tankar om framtiden 
I början av det här seklet var utbildningen ett privilegium och specialundervisning en förmån 

för dem som behövde stöd. Industrialismens entré i vårt land och dess krav på grundläggande 

färdigheter och kunskaper hos samhällsmedborgarna innebar att både den allmänna 

utbildningen och specialundervisningen blev en rättighet. Dagens skola har fått en annan 

funktion i vårt samhälle. Det handlar om det livslånga lärandet som en nödvändig och naturlig 

del av arbetslivet. En fråga som känns relevant gällande specialpedagogiken är vilken roll den 

kommer att få i framtiden med denna utveckling? Vilka krav kommer att ställas på den 

specialpedagogiska verksamheten i framtiden? Och vilka krav kommer att ställas på den 

specialpedagogiska forskningen?  
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Bilagor 

Hur ser arbetet med elever i behov av särskilt stöd ut? 

Denna enkät utgör underlaget för en uppsats på C-nivå i Specialpedagogik vid Institutionen för pedagogik och 

lärande på Luleå tekniska universitet. Våra kursledare är Solange Perdahl, solange.perdahl@ltu.se och Åsa Gardelli, 

asa.gardelli@ltu.se.   

 

Vi vill med denna studie öka kunskapen om hur kommunen arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Era resultat 

kommer att ge oss en övergripande bild av hur detta arbete ser ut. En förhoppning är att identifiera styrkor och 

problem i kommunens arbete i denna viktiga fråga. Ingen enskild svarande kommer att kunna identifieras. Numret 

på enkäten är till för att underlätta vår analys av empirin. 

 

Vi ser gärna att ni besvarar enkäten och lämnar in den senast den 3 mars 2009. Om ni har frågor är Ni välkomna att 

e-posta eller ringa nedanstående. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Maria Sandin      e-mail: amaasi-4@student.ltu.se  

         tfn: 070-222 15 59 

 

Elin Viklund e-mail: elivik-4@student.ltu.se  

tfn: 070-395 63 96   

 

Tack på förhand! 

Kalix 090216 
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Identifiering av undersökningspersonen 

1.  Jag är… 

 

 1 Man 

 2 Kvinna 

 

2. Jag är… 

 

1 Skolledare/rektor (hoppa över fråga 4) 

2 Politiker (hoppa över fråga 3)  

 3 Övrigt: __________________________  

 

3. Jag är skolledare i en eller flera … 

1 F-6 skola 

 2 F-9 skola 

 3 7-9 skola 

 4 Gymnasieskola 

  5 Obligatorisk särskola 

  6 Gymnasiesärskola 

  7 Övrigt___________________________ 

  

4. Jag är politiker i… 

 1 Barn och grundskolenämnden 

2 Gymnasienämnden  

 3 Övrigt___________________________ 
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Organisation 

5. Finns det någon förutom rektorn som har det övergripande ansvaret vad gäller elever i 

behov av särskilt stöd? 

 

 1 Ja, i så fall vem?___________________________________ 

 2 Nej 

 3 Vet ej 

 

6. Hur ser specialpedagogernas/speciallärarnas arbetsuppgifter ut? 

 Flera alternativ kan markeras 
 

  1 Individuell anpassad undervisning 

 2 Lärare får handledning/stöd  

 3 Elev får handledning/stöd 

 4 Dokumentation och utredning 

 5 Elevvårdsarbete 

 6 Övriga arbetsuppgifter:______________________________________ 

 7 Vet ej 

 

7. Vilka av följande organisatoriska lösningar förekommer för elever i behov av särskilt  

stöd? 

             Flera alternativ kan markeras 

 
1. Assistent i klassen 

2. Lärarresurs i klassen 

3. Anpassning av klasstorlek 

4. Elev i klass får handledning/stöd av specialpedagog 

5. Särskild undervisning av speciallärare/specialpedagog 

6. Undervisning i liten grupp 

7. Särskild undervisningsgrupp 

8. Eleven placeras i särskolegrupp 

9. Vet ej 

10. Övrigt: ____________________________________________________________ 

             ____________________________________________________________ 
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8. Vilka av följande organisatoriska lösningar anser du är eftersträvansvärda för elever i behov 

av särskilt stöd? 
         

 Mycket Ganska Nästan  Ej  Vet 
 önskvärda önskvärda önskvärda önskvärda ej 
 1 2 3 4 5 

a. Assistent i klassen 

b. Lärarresurs i klassen 

c. Anpassning av klasstorlek 

d. Elev i klass får handledning/  
stöd av specialpedagog 
 

e. Särskild undervisning av special- 
lärare/specialpedagog 
 

f. Undervisning i liten grupp 

g. Placering i särskolan 

h. Vet ej 

i.    Övrigt: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Identifiering av gruppen ”elever i behov av särskilt stöd”  

 9. Vilka anledningar anser du är vanliga till att elever är i behov av särskilt stöd? 
    

  Mycket Ganska Ganska Förekommer Vet 
                                                                                   vanligt vanligt ovanligt        inte   ej 
  1  2  3  4  5  

a. Skolans mål är för svåra för elever    

b. Eleverna har individuella brister   

c. Brister hos pedagoger   

d. Brister i hemmiljö   

e. Skolans sätt att hantera olikhet   

f. Orolig klassrumsmiljö   

g. Övrigt: 

_______________________________ 
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10. Vilken betydelse har medicinsk diagnostisering för att erhålla särskilt stöd? 

 

 1 Stor betydelse 

2 Ganska stor betydelse 

 3 Ganska liten betydelse 

4  Ingen betydelse 

5  Vet ej 

 

11. Hur viktiga är följande styrdokument för arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

Mycket   Ganska    Ganska     Helt    Vet ej   

     viktigt   viktigt    oviktigt    oviktigt  

           1           2               3                   4            5 
a. Skollagen 

b. Grundskoleförordningen 

c. Läroplanen 

d. Kommunala skolplanen 

e. Lokala arbetsplanen 

f. Barnkonventionen 

g. Salamancadeklarationen 

 

12. För vilka typer av funktionshinder/diagnoser finns speciella undervisningsgrupper? 

              Flera alternativ kan markeras 

 
1. Läs- och skrivsvårigheter 

2. Språkstörning 

3. Hörselnedsättning 

4. Rörelsehinder 

5. Psykosocial problematik 

6. ADHD/DAMP 

7. Asperger syndrom 

8. Övrigt _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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13. Vem anser du har störst inflytande över den specialpedagogiska insatsen? 

Rangordna följande alternativ med siffrorna 1-8, 1 står för de som har störst inflytande. 

 
1. Politiker 

2. Tjänstemän 

3. Rektorer 

4. Lärare 

5. Personal med specialpedagogisk utbildning 

6. Väljarna 

7. Föräldrar/vårdnadshavare 

8. Eleven i svårigheter 

 

Övrigt 

14. Du som har insikt i förskolan! Hur arbetar man där med elever i behov av särskilt stöd? 

Organisatoriskt? 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

15. Övriga synpunkter . Det kan röra frågor, svarsalternativ, enkätens utformande eller dess 

innehåll. Det kan också vara synpunkter kring ämnet ”elever i behov av särskilt stöd”. 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Tack för att Du har tagit Dig tid till att svara på vår enkät! 

Maria Sandin & Elin Viklund 

 


