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Maria Fager och Anneli Svensson 

Sammanfattning 

Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka klasslärares utsagor om deras undervisningsmetod 
och analysera hur den kan påverka behovet av specialpedagogisk kompetens.  

Metod 

 

I studien har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Studien bygger på 
intervjuer med fyra klasslärare som alla arbetar på samma skola. Dessa intervjuer har 
bearbetats och resultatet redovisas utifrån rubriker med våra frågeställningar som grund. 

 

Resultat 

Genom en differentierad undervisning upplever klasslärarna att de ”fångar” upp fler 
elever inom klassrummets ramar. I och med det förändras också behovet av 
specialundervisning.  
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Inledning 
Under snart 20 år har vi varit verksamma som fritidspedagoger, både på fritidshem och i 
den samlade skoldagen. Som fritidspedagoger har vi haft förmånen att arbeta i många olika 
grupper. Vi har under åren träffat många lärare och har sett olikheter i deras sätt att 
undervisa, vilket har väckt funderingar hos oss. När vi till exempel tittar närmare på ämnet 
matematik så ser vi att vissa lärare använder sig av enbart en mattebok, medan andra väljer 
att utöka sin undervisning med fler metoder. När läraren använder sig av fler 
undervisningsmetoder i sitt klassrum, vad händer då med specialundervisningen? Hur 
påverkas lärarens behov av specialpedagogiskt kompetens? Är det eleverna som har 
svårigheter i ämnet eller är det undervisningen som är begränsad och metoderna för få?                                   

Vi tror att de flesta lärare är medvetna om att vi lär på olika sätt, men frågan är om de 
anpassar sin undervisning efter denna kunskap? Vad skulle hända om lärarna medvetet 
förändrar sin undervisning för att tillgodose elevers olika sätt att lära? Om undervisningen i 
klassrummet tillåter eleverna att få göra saker med hela kroppen och använda sig av olika 
metoder i undervisningen, skulle det förändra elevernas behov av specialpedagogiskt 
kompetens eller kvarstår elevernas svårigheter? I dagens skola finns det också många 
elever som inte når upp till kursplanernas mål i ett eller flera ämnen. Hur kan klassläraren 
med sin undervisning skapa utrymme för dessa elever i klassrummet?                        

I detta arbete kommer vi att belysa, genom fyra klasslärares upplevelser, om det finns en 
koppling mellan undervisningsmetoden och behovet av specialundervisning. 
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Bakgrund 
Vårt syfte med studien är att undersöka klasslärares utsagor om, hur deras 
undervisningsmetod påverkar behovet av specialpedagogisk kompetens. 

Vi har valt litteratur som visar på olika uppfattningar och synsätt när det gäller 
kunskapsfrågor. Litteraturen ger oss en inblick i vilka idéer, lagar och styrdokument som 
påverkar och styr klassläraren i undervisningssituationen. Vi kommer att titta på hur 
kunskaper kan sorteras in på olika vis och olika teorier om hur själva lärprocessen går till. 

Med några författares och forskares hjälp kommer vi att betrakta begreppet 
specialpedagogik och dess innebörd. Vi kommer också att beskriva olika synsätt, dels de 
två perspektiven relationellt och kategoriskt, men också de två modellerna brist kontra 
differentiering. 

Bengt Perssons (1998a; 1998b) forskning belyser det specialpedagogiska arbetet i 
grundskolan. Hans studie är en utgångspunkt för vår egen undersökning och därför tittar vi 
lite närmare på vad som framgått av hans studier.                                                                

I vår studie intervjuar vi fyra klasslärare som använder sig av Ken och Rita Dunns 
lärstilsmodell. Vi kommer därför att presentera Dunns lärstilsmodell. 

Specialpedagogik 
Specialpedagogik, vad är det för slags pedagogik och på vilket vis är den speciell?         
Den frågan har diskuterats i över trettio år. Det finns många olika definitioner, vissa är 
generellt formulerade medan andra är mer specifika. Persson (2001) beskriver 
specialpedagogik som en del av den vetenskapliga disciplinen pedagogik och det har 
handlat om frågor som differentiering, att utgå från att elever är olika och behöver olika 
förutsättningar. Det har också handlat om individualisering, undervisning och lärande 
(Persson, 2001). Atterström och Persson (2000) beskriver specialpedagogiken som en 
tvärvetenskaplig disciplin där ämnesområden som psykologi, psykiatri, sociologi, 
pedagogik, kommunikation och handikappvetenskap ingår. Dessa ämnen samverkar för att 
skapa förståelse och ge oss kunskap om hur vi kan hjälpa barn i klassrummet som av olika 
anledningar behöver en annorlunda pedagogik. Brodin och Lindstrand (2004) utvecklar vad 
som kännetecknar specialpedagogiken. De beskriver specialpedagogiken som åtgärder som 
sätts in där den vanliga pedagogiken inte räcker till för att ett barn ska kunna tillgodogöra 
sig undervisning på samma villkor som andra skolbarn. De delar upp specialpedagogiken 
på två olika sätt. I det ena synsättet är specialpedagogiken en fördjupning eller förfining av 
den vanliga pedagogiken, en god pedagogik som skulle kunna utövas av alla pedagoger. I 
det andra synsättet är specialpedagogiken en spetskompetens som är nödvändig för att lösa 
de problem som eleven har. 

Relationellt och kategoriskt perspektiv  

Synen på specialpedagogik delas in i två perspektiv, det kategoriska och det relationella      
(Emanuelsson m.fl. 2001). Om vi utgår från att förstå elevers skolsvårigheter är de här två 
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perspektiven radikalt olika sätt att se på problematiken. Enligt det kategoriska perspektivet 
är det eleven som ”äger” problemet/svårigheten och efter diagnostisering jämförs eleven 
enligt medicinska-psykologiska modeller med det som betraktas som normalt. Haug (1998) 
menar att det är enklare att se problemet som biologiskt än som ett sociologiskt problem. I 
en välfärdsstat kan det vara strategiskt att undvika sociala förklaringar till problemen för då 
kan inte heller föräldrar, skola och politiker lastas för att ha bidragit till problemet. Det 
relationella perspektivet innebär att svårigheten/problemet inte går att finna i en enskilds 
individs uppträdande eller beteende (Persson, 1998b). Med det menar han att 
problemet/svårigheten finns i elevens omgivning, och för att lösa problemet måste insatser 
och stöd anpassas inte bara på individnivå utan även på grupp- och organisationsnivå.     
Det är systemet som inte är anpassat till den enskilda individen och då skapas handikapp. 

Det dominerande arbetssättet inom specialpedagogiken idag hittar vi inom det kategoriska 
perspektivet och det beror mycket på gammal tradition. Inom lärarutbildningen och 
specialpedagogutbildningen har det gjorts stora ansträngningar för att förändra inriktningen 
på arbetet. Varför händer det då inte så mycket? Persson (1998b) menar att tidsaspekten är 
viktig eftersom hans undersökningar visar att det som upptar den specialpedagogiska 
verksamheten i stor utsträckning är akuta problem. Barn med socioemotionella störningar 
tar mycket tid och resurser från den specialpedagogiska verksamheten. Om skolan väljer att 
förstå den specialpedagogiska verksamheten ur ett kategoriskt perspektiv blir det tillåtet att 
använda resurserna till den problematiken, då problemen på kort sikt blir mindre synliga.                               
Om skolan däremot väljer att förstå den specialpedagogiska verksamheten ur ett relationellt 
perspektiv blir tidsaspekten viktig. Då blir det istället långsiktiga lösningar där alla på 
skolan ska vara involverade. Ett sådant förändringsarbete tar tid och löser inga problem här 
och nu. Förespråkare för det relationella perspektivet har även uttryckt en undran över om 
specialpedagogiken verkligen behövs (Emanuelsson m.fl. 2001).  

Om vi jämför dessa perspektiv så kan vi se att det ena är kortsiktigt och det andra är 
långsiktigt. I det kategoriska perspektivet ses eleven som bärare/ägare av svårigheten och 
ska få hjälp av specialpedagogen att träna upp just den svårighet som eleven anses ha.               
Perspektivet är kortsiktigt och syftar till att få in eleven i den ordinarie undervisningen så 
fort som möjligt. I det relationella perspektivet involveras all personal runt eleven. 
Svårigheten anses inte tillhöra eleven utan uppstår i mötet mellan eleven och 
undervisningssituationen. Elevens hela situation analyseras för att kunna ge adekvat hjälp i 
ett långsiktigt perspektiv (Persson, 2001). 

 

Bristmodell kontra differentieringsmodell 

Den specialpedagogik som bedrivs i skolan idag bygger i stort på en modell som beskriver 
brist. Barnet saknar en eller flera förmågor av olika anledningar och hindras då från att nå 
upp till det som anses vara normalprestationen.                                                                

Större delen av det västerländska skolväsendet, också det svenska, bygger på kunskaper 
och färdigheter som är relaterade till IK-begreppet. Det gör att bristmodellen kan förstärka 
och ibland till och med skapa problem som inte fanns innan eleven kom in i organisationen. 
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Differentiering betyder uppdelning, mångfald istället för enfald. En specialpedagogisk 

differentieringsmodell innebär en förståelse av mänsklig förmåga som mångsidig snarare en 

ensidig (Atterström & Persson, 2000, sid. 42). 

Differentiering är en nödvändighet för att alla individer ska få samma möjlighet att 
utveckla sitt självförtroende. Alla måste få uppleva att han/hon är kompetent eftersom det 
sannolikt är den grund som hon bygger upp sin identitet på. I differentieringsmodellen 
väljer man att titta på vad eleven kan, vilka färdigheter finns, vad kan vi bygga vidare på? 
Pedagogen behöver hitta en aktivitet eller ett ämnesområde där barnet känner sig 
kompetent, först då kan man arbeta med de färdigheter som barnet har svårigheter med 
(Atterström & Persson 2000). 
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Centrala begrepp 
Vi kommer kortfattat att skriva om några väl använda begrepp. 

• Kunskap 

• Lärande och undervisning 

• Intelligens 

Dessa begrepp är väl omdiskuterade och vi skulle kunna skriva mer omfattande om dessa 
än vad vi gör. Vi har dock valt att begränsa oss och lägger därför fram ett urval idéer som 
ger en bild av hur olika uppfattningarna och synsätt har betydelse för undervisningen i 
dagens skola. 

Kunskap 

Det finns olika idéer om vad kunskap är, människan har i många decennier funderat över 
kunskapsfrågan. Redan på de gamla grekernas tid utvecklades en teori där kunskap delades 
in i tre olika typer, teoretisk, teknisk och phronesis. Den sistnämnda phronesis är 
klokhetens och eftertankens dygd som används i situationer där det inte finns några enkla 
och entydiga svar. Teoretisk och teknisk kunskap kräver skicklighet vid användandet 
medan phronesis kräver förståelse (Göransson, 2004). Redan på ett tidigt stadium i vår 
historia kan vi se hur kunskap sorteras in på olika vis. Här finns den tekniska och teoretiska 
kunskapen. Dessa två kunskaper bygger på vetenskaplig grund. Den tredje typen av 
kunskap phronesis är däremot inriktad på handlingen och förhållandet till sådant som är bra 
eller dåligt för människan. Det är svårt att dela in phronesis i sanna eller falska kunskaper 
för det handlar om människors omdöme och det sunda förnuftet. Detta sätt att skilja på 
kunskapstyper gör också Danielsson och Liljerot på 1990-talet när de delar in kunskap i 
specialkunskaper och helhetskunskaper (Göransson, 2004). Som exempel på 
specialkunskaper talar de om medicin, psykologi och teknik. Dessa kunskaper kan 
beskrivas som korrekta eller inkorrekta. Helhetskunskaperna är däremot på ett annat vis, de 
påminner mer om grekernas phronesis, och är den sorts kunskap som behövs vid arbete i 
till exempel hem, skola och vård.  

Ett ytterligare sätt att se på kunskap är formell och informell kunskap.                            
Formell kunskap står för den vetenskapligt grundade kunskapen, den som forskare 
konstruerat och som är allmänt accepterad. Denna kunskap ändras när nya rön tillkommer. 
Den används ofta i dagens skola och kallas också för instructed knowledge. Den informella 
kunskapen, som också kallas för constructed knowledge, är den kunskap som vi formar 
efter egna mönster och mallar. Där vi använder oss av våra egna erfarenheter för att skapa 
ny kunskap. I den informella kunskapen blir det ibland missuppfattningar eftersom de egna 
mönstren och mallarna inte räcker för att förstå den nya kunskapen (Arfwedson, 1992). 

I stora drag kan vi säga att kunskap är en sorts bildning och i skolans värld styrs den 
bildningen av kursplanerna, som ska vägleda fram till de kunskaper som anses vara viktiga 
att kunna i dagens samhälle. Läroplanen ger oss också anvisningar om vilka kunskaper som 
är betydelsefulla när den beskriver till exempel normer, värden, elevernas ansvar och 
inflytande. Skolan har tidigare haft monopol på kunskap, förr var det i skolan som 
kunskapen hämtades in. Idag ser det annorlunda ut, eleverna har en annan tillgång till 
kunskap genom media och Internet. För tjugo år sedan tittade vi på diabilder för att få oss 
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en uppfattning om hur Asien såg ut. Idag har ett flertal av våra elever själva varit där och 
upplevt Asien med alla sina sinnen. Kunskapsmonopolet finns inte längre kvar i skolans 
värld och eleverna besitter idag andra kunskaper än vad vi själva gjorde för 20 år sedan. 

Lärande och undervisning 

Piaget (1896-1980) som ursprungligen var biolog blev intresserad av hur vi utvecklar 
kunskap och insikt. Han började arbetade i Binet-laboratoriet i Paris där han gjorde 
intelligenstester. Till skillnad från sina kolleger blev Piaget mer intresserad av de fel som 
barnen gjorde när de svarade på testfrågorna och vad det kunde betyda. Hur tänkte barnen? 
Piaget kunde se ett mönster. När barnen upplever något nytt och obekant försöker de tolka 
det genom den kunskap de redan har. Barnen försöker att anpassa de nya intrycken i ett 
schema som redan finns. Piaget kallar detta för assimilation. Ibland måste barnen tänka på 
ett helt nytt sätt för att kunna förstå det nya och då måste de ackommodera, anpassa sig 
själva efter omgivningen. De scheman som finns tillgängliga räcker inte längre till. En 
process uppstår och schemat omarbetas för att passa i den nya situationen.                                                        
Piaget beskriver barnens intellektuella utveckling som en självstyrd process, små 
vetenskapsmän som utforskar världen på egen hand (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Vygotskij (1896-1934) är en rysk forskare inom psykologin, han menar att barnen kommer 
till den här världen med bara ett fåtal grundläggande mentala funktioner, uppmärksamhet, 
varseblivning och minne. Kulturen runt omkring barnen omformar dessa funktioner till nya 
och mer avancerade mentala funktioner. Varje kultur utrustar barnen med redskap som 
bidrar till att lära barnen hur de ska tänka. Barn i skriftlösa kulturer får till exempel lära sig 
att minnas genom att knyta ett snöre runt ett finger, medan barn i västvärlden lär sig att 
skriva ner det som de ska minnas. Vygotskij påstår att lärandet är något som växer och 
utvecklas i mötet mellan den lärande individen och de undervisande (Evenshaug & Hallen, 
2001).                                                                                    

Scaffolds är stödstrukturer som spelar en viktig roll när barn lär. Den vuxne behöver stödja 
barnet i problemlösningar för att successivt hjälpa barnet att öka sin förståelse.      
Vygotskij ser också att utvecklingen av ny kunskap alltid kommer efter undervisning och 
lärande och ibland tar det lång tid innan denna kunskap ”faller på plats” (Evenshaug & 
Hallen, 2001).  

Göransson (2004) delar grovt in idéerna om lärande och undervisning i två traditioner, 
traditionella och progressiva. Termologin är från John Dewey, en amerikansk filosof som 
levde mellan 1859 och 1952. Den traditionella undervisningen bygger på att läraren 
överför kunskap till barnet, kunskapen finns utanför barnet och ska in. Det traditionella 
undervisningssättet kan beskrivas genom dessa antaganden.  

• Ämnesinnehållet ska vara bestämt och enhetligt. 

• Det finns ett bästa sätt vid inlärning och det är detsamma för alla barn. 

• Alla barn lär samma sak vid samma tidpunkt. 

Barn som inte lär sig blir betraktade som onormala och när de inte lär sig är det något fel på 
dessa barn, de avviker från det normala. Skolans uppgift är då att komma underfund med 
vad som är problem med dessa elever så att de kan hänvisas till en särskild 
undervisningsgrupp. På det här viset behövs inte de grundläggande pedagogiska idéerna 
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ifrågasättas. Dewey påstår också att det traditionella undervisningssättet uppfattar kunskap 
som reproducerbart, att kunskap ges bit för bit från läraren till eleven. Detta 
undervisningssätt grundar sig på tre saker. Visa, instruera och öva. I de traditionella leden 
anses barnen vara mer lika än olika (Göransson, 2004). 

I den progressiva undervisningstraditionen är däremot antagandet att barn är olika en 
förutsättning. Comenius skrev redan på 1600-talet om konsten att undervisa, didaktik.          
Han konstaterar att människor är olika och har därför också olika sätt att lära sig. 

Främmande är det som inte ligger för den ene eller den andre. Den naturliga beskaffenheten är 

olikartad hos örter, träd och djur, och somliga vill behandlas på ett sätt, andra på ett annat, och allt 

låter sig inte användas på ett och samma vis. Så är det också med de mänskliga anlagen. /../ Om 

alltså läraren är naturens tjänare och inte dess herre, om han kan forma men inte omgestalta 

naturen, så får han inte driva på, då någon elev griper sig an med en sak, som absolut inte ligger 

för honom (1632/1989, s. 197).                                              

Det progressiva undervisningssättets idé handlar om att kunskaper konstrueras av eleven 
under lärandet. Konstruktionen görs inte fritt utan görs mot bakgrund av tidigare kunskap 
och erfarenheter. Kunskaper går alltså inte direkt att reproducera, överföra från en person 
till en annan, utan det handlar mer om att rekonstruera. Om lärandet betraktas på detta sätt 
får det även följder för lärarrollen. Lärarens roll blir att ge eleverna goda förutsättningar för 
denna process, konstruktion av kunskap, vilket påminner om Comenius uttryck år 1632 
(Göransson, 2004). 

Wright (2000) har funderat på vad som händer i ”mellanrummet”, platsen mellan eleverna 
och kunskapen. Hur kan vi skapa pedagogiska möten mellan elever och lärare där också 
eleverna är deltagande i undervisningsprocessen? Hon använder sig av Meads teori, vilket 
innebär att läraren uppmärksammar ”mellanrummet”(undervisningen) som en social 
handling, ett möte. När läraren uppmärksammar eleven genom att sätta sig in i dennes 
situation skapas en social interaktion, ett samspel som ömsesidigt påverkar eleven och 
läraren. Mening uppstår ur en social handling i en social situation där också eleven är 
delaktig. Undervisningssituationen blir en meningsskapande process. Läraren sätter sig in i 
elevens situation och anar sig till vem hon kan vara, läraren uppfattar eleven som någon.               
Ett möte skapas där det unika blir det individuella, det som gör dig till dig och mig till mig. 
Wright beskriver detta förhållningssätt som en triangel där ett utbyte av information sker 
mellan lärare och elev. Motsatsen beskriver hon som linjär där informationen går på en 
linje från läraren till eleven. Bilden nedan förtydligar Wrights resonemang. 

 

                                                                      

 
 

Alldeles för ofta ser vi behoven hos eleverna som enskilda egenskaper istället för att se 
behoven som handlingar som framträder i relationer mellan människor.                         
Mead erbjuder en annan infallsvinkel på sättet att se på elevers behov. Om pedagogen 

lärare kunskap elev
lärare

kunskap 

elev 
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”riktar uppmärksamheten” istället för att ”tillfredställa behoven”, vilket innebär att 
pedagogens blick riktas mot eleven och funderar över vilka är hennes/hans 
utvecklingsmöjligheter? I det tänkande skapas ett helt annat utgångsläge som också öppnar 
fler möjligheter för eleven att utvecklas efter sina egna förmågor (Wright, 2000). 

Wright (2000) har också resonerat omkring vad som egentligen händer vid imitation. 
Handlar det om härmning och kopiering eller är det ett fenomen av rekonstruktion?       
Hon tar Mead till hjälp för att förklara vad hon menar. Imitation är en mycket mer 
komplicerad process än bara” utifrån och in”. Imitation är en mångfald av sociala fenomen 
som behöver förklaras funktionellt med hjälp av en teori om social handling.                
Detta resonemang tar oss från imitation till rekonstruktion. Ett exempel för att förklara 
detta fenomen kan vara när man ska lära sig ett nytt språk. Att bara härma någon som 
pratar ett annat språk ger dig inte kunskaper att använda det nya språket. Du måste komma 
till insikt hur du ska använda språket och meningen i det sagda måste bli begripligt. Wright 
säger själv att detta är en komplicerad process och därför avstår vi att förklara mer av 
denna. Vi anser dock att det kastar ett nytt ljus på begreppet imitera och dess innebörd. 

Intelligens 

Intelligens anses ofta höra ihop med hur framgångsrik du är i skolans teoretiska ämnen. 
Vad är egentligen intelligens och med vilka mått kan vi mäta den? Vi kommer att kort 
beskriva två olika sätt att se på saken. 

I början av 1900-talet utformades det första intelligenstestet av fransmannen Alfred Binet. 
Syftet med dessa intelligenstester var att identifiera barn som var i behov av särskilt stöd i 
skolan. I Sverige standardiserades testet för de svenska förhållandena och barnens drag och 
egenskaper mättes och benämndes med enheten intelligenskvot (IK). Befolkningen 
fördelade sig i en normalfördelningskurva, vilken har utsatts för mycket kritik. 
Intelligenstestet mäter nämligen endast den funktionella intelligensen, det vill säga vad ett 
visst barn klarar av att prestera i en bestämd situation och vid en aktuell tidpunkt.            
Barnets potentiella intelligens, de intellektuella möjligheter som barnet besitter, kan man 
inte mäta med ett sådant test. Traditionella intelligenstest mäter till största del det som 
barnen redan lärt sig och inte det som de är i stånd att lära sig. De barn som har förmånen 
att växa upp i en god miljö gynnas alltså av testet. De har haft möjlighet att lära sig det som 
testet mäter. Ett alternativ är att utveckla test där barnen under vägledning av vuxna mäter 
sin förmåga att lära sig något nytt. Detta synsätt stämmer överens med Vygotskijs 
stödstrukturer (scaffolds) som innebär att de vuxna bygger upp en struktur som hjälp och 
stöd, så att barnen efter hand kan öka sin förståelse och kompetens när det gäller att hantera 
ett problem (Evenshaug & Hallen, 2001). 

Neisser med flera har undersökt sambandet mellan IK och skolprestationer.                      
De har kommit fram till att från sju års ålder är barnets IK, om den är någorlunda stabil, en 
bra indikator på hur barnets skolprestationer kommer att utvecklas.                                    
En orsak till detta kan vara att intelligenstesten och skolproven delar samma dominerande 
samt kulturella förråd och hämtar det mesta av sitt innehåll från samma ställe.                        
IK har dock ett svagt samband med yrkesprestationer (Evenshaug och Hallen, 2001).      
Vad mäter då ett intelligenstest? Atterström och Persson (2000) menar att dagens IK-test 
mäter nivån på till exempel en individs verbala förståelse, numeriska minne, logiska 
resonemang och spatiala förmåga. I dagens traditionella skolsystem är dessa förmågor 
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grundläggande eftersom skolan är en plats där man räknar, skriver och läser.                                                   

Harvard-forskaren Howard Garder (1999) har med sin teori om de multipla intelligenserna 
(MI-teorin) brutit med det traditionella sättet att se på intelligens. Teorin lanserades 1983 
och har väckt ett stort internationellt intresse. Han tog begreppet intelligens och tänjde ut 
det på ett nytt sätt. Gardner började med att definiera en intelligens som en förmåga att lösa 
problem eller skapa produkter och dessa lösta problem eller produkter ska också 
värdesättas i en eller flera kulturella miljöer. Han kom fram till att vi alla besitter sju olika 
sorters intelligens, men vi gör det i olika utsträckning.  

- Lingvistisk - bra på att läsa och skriva, har stort ordförråd och ett gott språköra  

- Logisk-matematisk - tänker logiskt och abstrakt, planerar, analyserar och räknar 

- Musikalisk - känsla för rytm, melodier och klanger i musiken 

- Spatial - känsla för färg och form, har lätt för kartor och diagram, inre seende 

- Kroppsligt (kinestetisk) - idrottar eller använder sig av kroppslig koordinering 

- Interpersonell - social, har lätt för att kommunicera 

- Intrapersonell - självkännande och trivs i sitt eget sällskap (Atterström, Persson, 
2000). 

Gardner säger själv att listan på intelligenser kan utökas. Han har valt att lägga till 
ytterligare två, den existentiella där livsfrågorna står i centrum och natur där du har en 
förståelse för djur och natur. Gardners syfte med att lyfta fram de olika intelligenserna är 
att ge eleverna bättre möjligheter att utvecklas kunskapsmässigt genom att använda sig av 
sina bästa intelligenser. Eleverna blir mer motiverade och engagerade om de får möjlighet 
att använda sig av sina starka sidor. Att vara intelligent kopplas ofta ihop med att vara 
begåvad och klok. Att kunna tänka och analysera. Gardner håller inte med om det, han 
säger att det inte handlar om hur intelligent du är utan snarare om hur du är intelligent. Han 
menar att dagens skola behöver ett nytt synsätt, barn är olika och har flera olika 
intelligenser, och de intelligenserna borde uppvärderas. Gardner tycker att den 
västerländska skolan skulle vara bättre på att låta människors olika intelligenser komma till 
sin rätt (Gardner, 1999). 

Gardner är förstås inte oemotsagd i sina teoretiska resonemang. Han har blivit kritiserad för 
att inte ha belägg för att dessa olika typer av förmåga verkligen beskriver intelligens. Flera 
av kritikerna vill istället kalla de multipla intelligenserna för olika typer av talanger 
(Atterström, Persson, 2000). 
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Styrdokument 
Ansvaret för dagens skola finns på tre nivåer, stat, kommun och den lokala enheten. På 
varje nivå i systemet finns det dokument som styr verksamheten. På den statliga nivån ges 
övergripande riktlinjer ut till kommunerna. Styrdokumenten speglar den verklighet vi lever 
i och är politikernas sätt att markera vad de tycker att samhället behöver. 

Skollagen och Grundskoleförordningen 

Det här är nationella dokument som på ett övergripande sätt reglerar de mål och riktlinjer 
som gäller i skolan.   

Elever i behov av särskilt stöd är en bred grupp och i skollagen går det att läsa om att all 
utbildning inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i Sverige eleven får sin 
utbildning (1 kap. § 2). En likvärdig utbildning behöver inte innebära att undervisningen 
ska se lika ut eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevers 
förutsättningar och behov.                                                                        

I Skollagen (1 kap. § 2) står det att skolan ska ge eleverna kunskaper och färdigheter. 
Främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar, samt att det i utbildningen skall tas hänsyn till elever i behov av 
särskilt stöd. Den här paragrafen har förändrats under åren och vid en revidering år 2000 
ändrades lagtexten från ”elever med särskilda behov” till ”elever i behov av särskilt stöd ”.            
Här har fokus flyttats från eleven till skolan. Istället för att se att eleven har svårigheter 
ville lagstiftaren se elevens möjligheter.                                                                                   

I skollagen tas det upp flera gånger att de elever som har svårigheter och behöver extra 
stöd, ska få det (1 kap. § 2 och 4 kap. § 1).                                                                                

I grundskoleförordningen (5 kap. § 4) står det angivet av vilka skäl extra stöd skall sättas 
in, nämligen om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha 
uppnåtts vid slutet av femte och det nionde skolåret. 

Läroplanen 

Den läroplan vi har idag antogs 1994 och heter Lpo 94. En stor förändring i den nya 
läroplanen var att nu skulle inte skolan vara så regelstyrd längre, istället har skolan fått 
vissa mål som ska nås men vägen dit får varje skola respektive varje enskild lärare själv ta 
ut. Samtidigt ställer dokumentet krav på en hög demokratimedvetenhet och den enskilda 
elevens ansvar och inflytande blir betydande. I Lpo 94 kan man läsa att  

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (1994, s. 4 ). 

Mål att sträva emot är  

Att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära (1994, s. 9). 

Lärarna ska även se till att eleverna får prova på olika arbetssätt och arbetsformer. Under 
rubriken riktlinjer står det att läsa om vilka som är ansvariga för eleverna i skolan. 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever med behov av särskilt stöd(1994, 

s.12). 
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Skolplanen 

Alla kommuner är skyldiga att upprätta en kommunal skolplan.                                       
Den ska visa hur kommunen tänker utforma och bedriva den pedagogiska verksamheten så 
att målen uppfylls. Varje enskild skola är även skyldig att beskriva sin egen verksamhet i 
en lokal skolplan. Där ska en konkret verksamhetsplan visa hur skolan tänker arbeta för att 
ge alla elever de bästa förutsättningarna för en god skolgång (Persson, 2001). 

Salamancadeklarationen 

Även i ett internationellt perspektiv finns det dokument som värnar om eleverna som är i 
behov av särskilt stöd. I Salamanca, Spanien hölls år 1994 en konferens under temat 
”Utbildning för alla ”, där Sverige deltog. Då samlades 92 regeringar och 25 internationella 
organisationer för att diskutera de grundläggande kursförändringar som behövs för att 
främja en integrerad skolgång, det vill säga att skolan ska kunna möta alla elever och i 
synnerhet de elever som är i behov av särskilt stöd. I deklarationen väljer man att se barns- 
och ungdomars olikheter som en tillgång och inte en nackdel. De menar att 
diskriminerande attityder kan motverkas genom att barn och ungdomar, under kompetent 
ledning, får mötas i mångfald. Deklarationer är inte rättsligt bindande dokument men de 
flesta stater försöker efterfölja dem (Atterström, Persson 2000; Brodin, Lindstrand 2004; 
Persson 2001). 
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Learning Styles 
I skolan, där vi har gjort vår undersökning, arbetar klasslärarna med Dunns lärstilsmodell. 
Med lärstil menas hur man koncentrerar sig och bearbetar ny information. Ett schema över 
modellen finns med som bilaga 1. Vi ger här en presentation av denna modell för att visa 
hur den fungerar. Paret Ken och Rita Dunn har i över 35 år forskat om individers olika sätt 
att lära och resultatet blev ”Dunn & Dunn Learning Style Model”. De har identifierat 21 
faktorer som är viktiga för ett framgångsrikt lärande. Dessa 21 faktorer kan delas upp i fem 
olika områden. 

- Omgivande miljö 

- Egna känslor 

- Sociala faktorer 

- Fysiologiska faktorer 

- Psykologiskt processande (http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm). 

Den omgivande miljön påverkar oss, vi fungerar olika när vi ska lära oss nya saker. En del 
behöver ha tyst medan andra behöver ha ljud för att koncentrera sig. Ljus, temperatur och 
inredning har också stor betydelse. Vissa tänker bättre i mjuk belysning och andra 
fokuserar bättre när de sitter i en informell miljö, till exempel en fåtölj. Egna känslor som 
motivation, anpassning, uthållighet och struktur är betydelsefulla. Motivation skapas 
genom att eleven är delaktig i sitt lärande, samt att ha tydliga mål och få respons på det som 
hon/han har utfört. Anpassning menas i det här fallet samma sak som ansvar. Somliga tar 
stort ansvar för sina studier medan andra behöver bli påminda eller vill att någon 
kontrollerar dem. Somliga behöver mer struktur medan andra behöver mindre, vissa vill ha 
klara instruktioner om vad som ska göras medan andra vill klara sig mer på egen hand.   
Vissa föredrar att jobba ensamma och andra vill jobba i par. För några passar det bättre att 
arbeta i lag eller kanske med en vuxen. Här kan det förstås variera, ibland vill du arbeta 
ensam och ibland vill du jobba tillsammans med andra.   

De fysiologiska faktorerna delas in i fyra olika områden, sinnespreferenser, näringsintag, 
rörelse och tid på dygnet. Sinnespreferenserna talar om på vilket eller vilka sätt du föredrar 
att ta in ny information.  

- Auditivt - genom att lyssna och diskutera med andra  

- Visuellt - föredrar att få informationen presenterad framför sig i text, bilder eller 
film  

- Taktilt – lär som bäst när fingrarna är sysselsatta, t ex. spel eller vid datorn 

- Kinestetiskt - där hela kroppen är involverad i ett agerande eller upplevelse 
skapande, experiment, drama och rörelse under lärandet föredras av dem som tar in 
ny kunskap kinestetiskt                                                                                                                    

Somliga koncentrerar sig bättre om de får något att tugga på, och andra koncentrerar sig 
bättre på morgonen än efter lunch eller tvärtom. Ibland kan det underlätta för vissa om de 
får ta en paus och röra på sig medan andra vill jobba färdigt först innan de vill ta en 
bensträckare. De sista elementen i ”Dunn & Dunn Learning Style Model” är de 



 

 13

psykologiska processande faktorerna, analytisk, holistisk, impulsiv och reflekterande. En 
analytiker vill först ha fakta och detaljer för att sedan kunna se helheten. Under 
läroprocessen behöver den personen oftast jobba ostört för att inte störas i sina 
tankeprocesser. En holistisk person vill först ha helheten innan hon går in på detaljerna. 
Den impulsive vill starta direkt medan den reflekterande helst vill tänka igenom saken först 
innan det sätts igång (http://larstilar.cfl.se/?sid=1308). 

Av dessa 21 faktorer har de flesta 6 till 14 element som är viktiga för deras lärstil.     
Genom sin forskning runt om i världen, har makarna Dunn kommit fram till att elevernas 
resultat förbättras genom att de får använda sig av sina starka element vid lärandet.           
Ju mindre framgångsrik eleven är i skolan, desto viktigare är det att anpassa 
undervisningen efter hans/hennes inlärningsstilspreferenser. Forskningen kring ”The Dunn 
& Dunn Learning Style Model” har gjorts på olika åldrar, från förskolebarn till vuxna och 
de har också befunnit sig på olika kunskaps-, motivations- och prestationsnivåer 
(http://www.larstilscenter.se/larstilarram.htm). 
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Tidigare forskning  
Bengt Persson (1998a; 1998b) har i sin forskning studerat det specialpedagogiska arbetet i 
grundskolan. Han har tittat på elevernas förutsättningar och hur specialpedagogiska 
åtgärder genomförs. Vi kommer att titta närmare på hans forskning i specialpedagogik och 
differentiering där han studerar grundskolans användning av specialpedagogiska resurser. 
Syftet med hans undersökningar är att studera hur specialpedagogisk verksamhet i den 
svenska skolan motiveras och genomförs, han tittar också på hur den är relaterad till 
skolans pedagogik i övrigt.  

I sin forskning använder han sig av Foucaults avvikelseteorier och Fulchers och Skrtics 
proffesions- och organisationsteorier för att beskriva och utveckla kunskap om 
specialpedagogikens funktion i den svenska grundskolan. Dessa teorier beskriver hur 
samhället vill ha en organiserad ordning och om det uppstår störningar eller hot mot den 
ordningen måste dessa hållas under kontroll eller isoleras. Vi skapar själva normer och 
ideal som utvecklas till normalisering och den stora massan följer normerna och reglerna.                               
De som inte passar in i normaliseringsstrukturen hamnar utanför samhällets struktur 
(Olesen & Pedersen, 2004). 

I den första delstudien deltog 27 speciallärare, 35 klass- och ämneslärare samt 18 rektorer i 
intervjuer, Persson vill med undersökningen ta reda på hur olika befattningshavare i skolan 
tänker och resonerar om specialpedagogiska frågor. För att få mer riksrepresentativ data 
använder han sig också av enkätdata insamlade inom projektet Utvärdering Genom 
Uppföljning, UGU. Genom dessa två sätt att samla in data fick Persson 1 316 utsagor. I den 
andra delstudien berördes drygt 8000 elever födda år1982, de fick göra tre begåvningstest 
och ett kunskapsprov i matematik. Eleverna gjorde också en självuppskattning i hur duktiga 
de var i ämnena svenska, engelska, matematik, oä, idrott, bild och musik.                                
Drygt 1000 lärare utgjorde datamaterialet för denna studie, som också byggdes av 
enkätdata insamlade genom UGU( Persson,1998b).  

I rapporten beskriver Persson (1998a) differentieringsproblematiken i dagens obligatoriska 
skola. Lärarna har kravet på sig att anpassa utbildningen till var och ens förutsättningar och 
därefter också planera undervisningen på olika nivåer, medan kurs- och timplaner är lika 
för alla och sätter gränser för hur långt en sådan individualisering kan gå. Skolans regelverk 
sätter också gränser och talar om vad alla elever förväntas uppnå inom samma tidsram.                                   
Tjugo procent av eleverna i undersökningen, var femte elev per årskurs, fick någon sort av 
specialundervisning. Dessa elever kunde inte uppfylla de krav som skolan kräver.    
Persson lägger problemet på skolans utformning. Han menar att detta dilemma skapar ett 
stort behov av specialpedagogik i dagens skola. Enkelt uttryckt kan skolans problem sägas 
ligga i att den inte förmår ta tillvara den naturliga variationen av olikheter hos eleverna i 
undervisningen. Specialundervisningen får då i uppgift att lösa de svåraste 
differentieringsproblemen genom att ta hand om de i relation till övriga elever svagaste i 
klassen. Persson gör också en jämförelse med en dansk undersökning som har kommit fram 
till ungefär samma resultat, var femte elev av 2000 elever i 129 skolklasser behövde där ha 
någon typ av specialundervisning. I Perssons studie visade det sig att de elever som varit 
föremål för specialpedagogiska åtgärder skattade sig generellt lägre i de teoretiska ämnena 
jämförelsevis med dem som inte haft något stöd alls. I de praktiska och estetiska ämnena 
däremot fanns inte den skillnaden. De elever som haft stöd skattade sig ungefär lika högt 
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som de som inte har haft något specialpedagogiskt stöd alls. Skillnaden mellan grupperna 
framträder starkast i skolans teoretiska ämnen (Persson, 1998a). Persson (2001) menar att 
det tidigare har varit alltför snäva utgångspunkter i det specialpedagogiska tänkandet och 
arbetet, det har i många fall medverkat till segregering och avskiljning. Enligt Persson har 
det visat sig i flera studier att det är svårt att finna positiva effekter av segregerad 
undervisning. När eleverna upplever att de blir bedömda och kategoriserade kan det bidra 
till att de känner sig otillräckliga eller odugliga.   

I rapporten framkommer att det är främst två kriterier som lärarna pekar ut som avgörande 
om en elev ska få specialpedagogiskt stöd eller inte. Inlärningsproblem och 
socioemotionella problem är dessa två kriterier. Inlärningsproblemen är relaterade till låg 
begåvning, vilket medför att eleven i vissa situationer är oförmögen att uppfylla de krav 
skola ställer. Socioemotionella problem är en sammanfattning av ett vitt spektrum 
störningar, som främst tar sig i uttryck som stökighet i klassrummet som inte behöver vara 
direkt kopplande till socialgruppstillhörighet (Persson, 1998a). 

Det är också en markant skillnad ur genusperspektiv. Pojkar får mer specialpedagogiskt 
stöd än flickor, och i särskilda undervisningsgrupper är pojkarna nästan dubbelt så många 
som flickorna. 

Eleverna som deltog i studien gjorde tre begåvningsprov och ett matematikprov. Perssons 
analyser visar på att klasserna skiljer sig avsevärt åt vad gällde prestationer på de fyra 
proven. De tre begåvningsproven mätte olika aspekter av elevens begåvning och kan därför 
inte direkt kopplas till skolans undervisning, vilket kan innebära att resultaten inte behöver 
ha något samband med undervisningen. Matematikprovet däremot är relaterat till 
kursplanen och är därmed en indikator på skolans möjligheter att nå ut till alla barn, att 
kunna ge alla barn den utbildningen som skolan kräver och förväntar sig att alla elever ska 
uppnå. I matematikprovet visade sig skillnaderna vara som störst och denna skillnad visade 
sig också vara starkt socialgruppsrelaterade. Persson drar slutsatsen att det handlar mer om 
skillnader mellan skolor än skillnader mellan klasser och kopplar också ihop det med att 
vissa skolor har svårigheter att leva upp till skollagens krav på en likvärdig skola (Persson, 
1998a).                                                                                                                                                               

Atterström och Persson (2000) menar att en differentierad metodik inom klassens ram 
skulle vara en trolig lösning för att minska det traditionella behovet av specialundervisning. 
En differentierad metodik utgår från att elever är olika och har olika förutsättningar.       
Det innebär att undervisningen anpassas så eleverna utifrån sina egna förutsättningar ska få 
möjlighet att delta i klassrumsundervisningen. Detta resonemang ställer stora krav på 
läraren. Klassernas utformning som den ser ut idag består av en organiserad differentiering, 
det vill säga att i klasserna finns en mångfald av elevers olikheter, heterogena klasser. Detta 
leder ofta till att läraren får svårigheter att tillgodose alla elever i undervisningssituationen. 
Enligt Persson (1998a) synes detta problem ha två lösningar. Den ena lösningen är att göra 
klasserna mer homogena genom att göra klasserna och skolorna nivågrupperade. Detta 
förslag strider dock mot en väl förankrad utbildningspolitik och är knappast politiskt 
genomförbart. Det andra förslaget som också är mer rimligt att genomföra, är att planera in 
differentieringen i undervisningen och stoffurvalet. Det ställer dock stora krav på läraren 
och arbetslaget, som kan leda till att det specialpedagogiska stödet blir mer av det 
kvalificerade slaget mot den traditionella specialundervisningen som vi har idag. 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka klasslärares utsagor om deras undervisningsmetod och 
analysera hur den kan påverka behovet av specialpedagogisk kompetens.  

Frågeställningar 
- Vad anser dessa lärare som skillnaden mellan allmän pedagogik och 

specialpedagogik? 

- Hur beskriver klasslärare elevers behov av specialpedagogiskt stöd? 

- Hur kan den ordinarie undervisningen utvecklas för att motsvara dessa behov? 
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Metod och genomförande  

Metod 
För att besvara de frågeställningar vi satt upp och uppnå det syfte vi formulerat har vi valt 
att utgå från en kvalitativ metod i form av intervjuer. Syftet med den kvalitativa 
forskningsintervjun är att  

upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld 

eller uppfattningar om något fenomen ( Patel&Davidsson 1991 s. 78 ). 

Litteraturen vi har valt visar på olika uppfattningar och synsätt när det gäller 
kunskapsfrågor. Den ger oss en inblick i vilka idéer, lagar och styrdokument som påverkar 
och styr klassläraren i undervisningssituationen. 

Vi var intresserade av klasslärarens egna yttringar angående deras behov av 
specialpedagogiska insatser. Vilken betydelse har undervisningsmetoden? Spelar det någon 
roll vilka metoder du som klasslärare använder och kan du som klasslärare påverka behovet 
av specialpedagogisk kompetens beroende på vilka metoder du väljer att använda i din 
undervisning? 

Vi förberedde oss genom att utforma en intervjuguide, se bilaga, där vi fick med de mest 
relevanta frågeställningarna och skaffade oss varsin bandspelare så att vi skulle kunna 
banda intervjuerna. En månad innan intervjuerna skulle ske skrev vi ett brev som skickades 
via mail till en kontaktperson på skolan ifråga. Kontaktpersonens uppgift var att boka tid 
med intresserade lärare. 

Intervjuerna är kvalitativa och av halvstrukturerad karaktär vilket betyder att vi gett 
klasslärarna möjlighet att berätta om sina egna upplevelser och erfarenheter, men vi har 
också styrt intervjuerna med stödfrågor. För att vara så fokuserade som möjligt i 
intervjusituationen spelade vi in intervjuerna på band. 

Tekniskt sett är den kvalitativa forskningsintervjun halvstrukturerad, det vill säga varken ett öppet 

samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den genomförs enligt en intervjuguide som 

koncentrerar sig till vissa teman och som kan omfatta förslag till frågor. Intervjun skrivs vanligen ut, 

och den skrivna texten utgör jämte bandinspelningen materialet för den följande tolkningen av 

meningen ( Kvale 1997 s. 32 ). 

Denna studie skulle kunna ha gjorts som en fallstudie, genom att 

belysa det generella genom att titta på det enskilda (Denscombe, 2000, s.41).  

Men eftersom en sådan studie är mer tidskrävande, har vi valt att avgränsa oss genom att 
intervjua några klasslärare som berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter. Vi 
betraktar denna skola som en bland andra skolor, med likheter och olikheter ( Denscombe, 
2000). 

I analysen har vi använt oss av Wideberg (2002) och hennes ”analystrådar”, vilket innebär 
att vi först har läst igenom materialet och antecknat allt som verkar intressant. Utifrån 
analystrådarna och frågeställningarna presenteras sedan resultatet i olika rubriker. 
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Urval 
I denna studie har vi intervjuat fyra klasslärare som arbetar på samma skola. Skolan ligger i 
en kommun i Mellansverige och har ca 320 elever varav 40 procent har invandrarbakgrund. 
Bostadsområdet runt skolan består av blandad bebyggelse, villor, radhus och lägenhetshus 
med hyres- eller bostadsrätt. Skolan rymmer barn som går i förskoleklass upp till och med 
år 6. Lärarna som vi har intervjuat arbetar med elever från år 3 till år 5. Dessa lärare har 
arbetat inom skolans värld mellan sex och trettio år och alla har en lärarutbildning. Denna 
skola är utmärkande på så sätt att pedagogerna använder sig av lärstilar i 
undervisningssituationerna. De är inspirerade av makarna Dunns Learning Styles som 
grundar sig på att var och en lär sig på olika sätt. I denna studie ser vi deras undervisning 
som en pedagogisk differentiering enligt Persson (1998a). 

Kravet att anpassa utbildningen till vars och ens förutsättningar innebär att läraren i sin planering 

utgår från det förhållande att eleverna befinner sig på olika nivåer i en rad avseenden (Persson, 

1998a, s. 3). 

En av oss hade i en jobbrelaterad situation gjort ett studiebesök på skolan och blivit 
intresserad av deras arbetssätt, där av hade vi redan kontakter på skolan.  

Genomförande 
Vår kontaktperson på skolan hade ordnat intervjutider åt oss vid två tillfällen. Vi lånade 
lokaler av skolan att sitta i och det fungerade utmärkt. Innan vi började själva intervjun 
förklarade vi återigen syftet med samtalet, fick samtycke till att banda samtalet och 
upplyste lärarna om att vi skulle avidentifiera svaren vid resultatsammanställningen och 
även att banden skulle förstöras när vår uppsats var godkänd. Intervjuernas omfattning i tid 
har varit ca 30 – 45 min. För att visa vår uppskattning fick alla intervjuade lärare en 
blombukett efter samtalet. 

Vid transkriberingen har vi skrivit ut samtalen så precist som möjligt men i 
resultatsammanställningen har vi ibland varit tvungna att redigera i texten eftersom talspråk 
inte alltid gör sig så bra i skrift.  

Att göra en utskrift innebär att översätta från ett talspråk, med sin egen uppsättning regler, till ett 

skriftspråk med en annan uppsättning regler. Utskrifter är inte kopior eller representationer av 

någon ursprunglig verklighet; de är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg 

för givna syften. Utskrifter är avkontextualiserade samtal; de är abstraktioner, liksom topografiska 

kartor är abstraktioner av det ursprungliga landskap som de härletts från ( Kvale 1997 s.152 ). 

Etik 
Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för forskningsetiska principer. Via brev har 
vi informerat intervjupersonerna om samtycke, anonymitet, informationskravet och 
nyttjanderätten. Det informerande samtycket förklarade vi utifrån Kvales (1997) 
beskrivning, att undersökningspersonerna deltar frivilligt i projektet och kan när de vill dra 
sig ur om de önskar. All insamlad information från intervjuerna kommer endast att 
användas i vår undersökning. Vi har också garanterat anonymitet och därför är varken 
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kommun eller skola namngivna. 

Vårt litterära stöd genom detta arbete har varit Kvale (1997) och Wideberg (2002). Dessa 
två böcker har lotsat oss genom arbetet med de kvalitativa intervjuerna. Vi har också 
använt oss av ytterligare två böcker som har gett oss en inblick i forskningsmetodiken, 
Denscombe (2000) och Patel & Davidsson (1991). Med dessa böcker har vi lärt oss olika 
strategier, metoder och analyser.  
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Resultat  
Utifrån vårt syfte hade vi tre frågeställningar och när vi analyserade våra intervjuer föll det 
sig naturligt att redovisa intervjuresultatet utifrån dessa frågeställningar.  

• Vad anser dessa lärare som skillnaden mellan allmän pedagogik och 
specialpedagogik? 

• Hur beskriver klassläraren behovet av specialpedagogiskt stöd? 

• Hur skulle den ordinarie undervisningen kunna förändras för att motsvara de 
behoven? 

Vi kommer först att redovisa resultaten av intervjuerna och därefter sammanfattar vi 
svaren. Citaten kommer att vara markerade med beteckningarna L-A, L-B, L-C, L-D för att 
visa vilka lärare som står bakom vilka resultat.  

Specialpedagogik och allmän pedagogik 
Vad är skillnaden? 

Vi var intresserade av att veta vad klasslärarna själva ser för skillnader eller likheter mellan 
dessa två begrepp. Det blev lite bekymmer för vissa när de skulle förklara sin syn på vad 
specialpedagogik är, och förklaringarna är därför mest exempel på hur de använder eller 
skulle vilja använda sig av specialpedagogik. Flera lärare svarade att det inte borde vara 
någon skillnad och att allmän pedagogik och specialpedagogik går hand i hand. Så 
småningom framkom det att lärarna såg vissa skillnader. 

Att försöka hjälpa de elever som har fastnat eller inte fått med sig det som de ska ha. Vi har ju 

topparna också som behöver utmaningar och till det skulle man ju behöva en annan sorts 

specialpedagogik (L-D). 

Det är väl när man inte kan plocka fram en vanlig bok och säga läs den här, gör si och så. När man 

inte kan göra det som följer det allmänna. Kan vara att man inte kan sitta själv utan behöver ha en 

vuxen bredvid sig. Hur du fungerar ihop med andra. Allmän pedagogik är väl en sådan pedagogik 

som alla klarar av (L-A).  

Det är ju den metod jag hittar för varje barn på nått sätt. Förstår inte en unge vad jag säger måste 

jag försöka hitta en annan väg. Men sen kan det finnas dom som är väldigt skickliga på att hitta 

vägar som jag inte klarar av. Då menar jag att det verkligen blir special (L-B). 

Specialpedagogik beskrivs som den pedagogik som kan hitta fram till enskilda elever som 
fastnat, när man inte kan göra det som följer det allmänna.Det är ofta lärarna själva som 
måste hitta fram till dessa elever, och de upplever ibland att de inte har den rätta 
kompetensen. 

Jag tror inte man kan fixa allt som klasslärare, det tror jag inte (L-D).  

 

I lärarnas beskrivning av specialpedagogik relateras också till de personer som 
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representerar specialpedagogiken i skolan. 

Specialpedagogen kan ju förklara barnens behov bättre än jag, de vet vad de ska säga. De kanske 

säger de där orden som jag inte säger, ett annat tänk (L-A). 

Jag förutsätter att en specialpedagog ska ha kunskap om hur man ska vägleda de här barnen med 

svårigheter och speciella behov på ett bättre sätt (L-C). 

Specialpedagogik är ju dels det som jag har fått med mig i min utbildning och sen som jag hade det 

de första 20 åren. Man hade en speciallärare som kom in och tog hand om de barn som hade 

speciella behov och tränade barnen i mindre grupp. Specialpedagogiken idag ser ut som så att de 

barn som har exceptionellt annorlunda behov som jag inte kan tillfredställa, de som inte kan följa 

undervisningen i något avseende hos mig får gå till en specialpedagog (L-D). 

I det första citatet beskriver klassläraren specialpedagogiken som ett ”annat tänk”, vilket 
kan tänkas vara en skillnad mellan allmän pedagogik och specialpedagogik. Allmän 
pedagogik synes vara någonting som alla barn inte klarar av. I det sista citatet finns en 
utveckling i lärarens behov av specialpedagogik, tack vare en förändring i 
klassrumsundervisningen har läraren en annan beskrivning av specialpedagogik.  
Specialpedagogiken beskrivs här som en spetskompetens. 

Sammanfattning 

Vad är specialpedagogik? Den frågan ställde vi till fyra lärare och deras svar speglar hur de 
själva behöver eller har behövt stöd på olika sätt. Den allmänna pedagogiken beskrivs i 
gruppform, en pedagogik som alla klarar av medan specialpedagogiken beskrivs i 
individform och blir individuell. De beskriver också specialpedagogik som en 
spetskompetens och hänvisar då till specialpedagogen som står för ett annat tänk. 
Specialpedagogen ses som en expert hos lärarna när det gäller att kunna förklara barnens 
behov, ha kunskap om vägledning och stötta lärarna vid exceptionella svårigheter. 

I intervjuerna framkommer det att klasslärarna själva klarar av att hitta metoder till varje 
barn, vilket de också kallar för specialpedagogik. Flera av lärarna svarade också att det 
egentligen inte borde vara någon skillnad mellan allmän pedagogik och specialpedagogik. 
Det kan ha ett samband med att de själva i den differentierade undervisningen har förändrat 
behovet av specialpedagogisk kompetens. Undervisningssituationen har utvecklas och det 
som tidigare specialläraren gjorde, träna barnen i mindre grupp, klarar klassläraren av själv 
i klassrummet med sin differentierade undervisning. 
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Behovet av specialpedagogiskt stöd 
Lärarnas beskrivning 

Resultatet från intervjuerna visar på att klasslärarnas behov av specialpedagogik är mycket 
varierande. När de beskriver problematiken runt eleverna handlar det oftast om läs-, skriv- 
och mattesvårigheter. Det kan vara femteklassare som inte kan tiokompisarna eller yngre 
barn som behöver gnuggas i klockan, plus eller ordningstalen. I ämnet svenska handlar det 
specialpedagogiska stödet mest om läs-, stavelse- och skrivträning. 

Jag känner ju att jag skulle behöva i matte och kanske en liten bit i läsning. Men främst i matten. 

Där jag känner att jag från min utbildning inte har de bitarna. Jag har inte heller möjligheten att 

jobba i klassrummet som jag önskar, alltså man skulle behöva vara två i klassrummet. En som 

jobbar med den grupp som behöver lite mer, med annat material och en annan infallsvinkel för att 

reparera de där luckorna som man ser. Jag ser luckor alltså basic, subtraktion, det slår mig att i 

den här klassen är det många som inte tiokompisarna sitter trots att man går i femman.                                                              

Subtraktion med lån sitter inte. Jag har två elever som nu går i matte i liten grupp och sen har jag ju 

några pojkar som skulle behöva svenska men det finns ju inte resurser. Jag får trolla här inne, 

ensam. Det är väldigt frustrerande men eftersom jag har kunskapen om lärstilar tror jag ändå att 

jag kan trolla lite (L-D). 

100 procent läsning!  Invandrarbarn som inte är så bra på språket. En svenska två lärare tränar 

dessa elever (L-B). 

Jag har vissa barn som inte kan skriva i 4:an, jag är sekreterare åt dom eleverna (L-A). 

Lärarna beskriver också att de behöver hjälp i vissa situationer när problem uppstår som de 
själva inte kan lösa. Det finns diagnoser som selektiv mutism och elever som är inskrivna i 
särskolan, invandrarbarn i språksvårigheter och elever med speciella språkstörningar. 

Vi har en pojke som är inskriven i särskolan, vi fixar inte det.                                                                 

En elev har också selektiv mutism (L-B). 

Vi har en specialpedagog som plockar ut barn med mycket, mycket speciella behov. Men då är det 

inte under vanliga kategorin bokstavskombinationer eller dyslexi och dyskalki utan då är det 

speciella språkstörningar eller annat som jag ser det.                                                                     

Det är den hjälp som jag har fått av en specialpedagog. I övrigt så står jag ju för det själv (L-C). 

En av lärarna berättar att 73 % av eleverna i klassen behöver åtgärdsprogram.            
Läraren beskriver både socioemotionella orsaker och inlärningsproblem som anledningar.  

Jag har den tyngsta klass jag någonsin har haft i hela mitt liv. Så jag tycker att det är 

specialpedagogik på hög nivå.                                                                                                        

Jag kan inte riktigt använda allt med Learning Styles, för dels är de så svaga. För man förstår ju att 

ett barn inte blivit född sådan. Det finns ju så många faktorer och många har sociala problem.         

Jag har en lärarassistent annars skulle det inte gå (L-A). 

Samma lärare beskriver också att hon är i stort behov av specialpedagogen, dels som ett 
bollplank men också som en samarbetspartner som hjälper till med föräldrakontakten och 
åtgärdsprogrammen. Om klassläraren har en grupp med många svårigheter behövs en 
spetskompetens som stöd och samtalspartner. 
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Två av lärarna tycker att de fångar upp fler barn genom att ha en mycket mer varierande 
undervisning. 

Att ha många olika sätt att lära sig på, att få röra sig mer gör att en del av de barn som har myror i 

benen fixar att vara i mitt klassrum (L-C). 

Jag har nu en pojke med klockren adhd-diagnos. Man skulle kunna se honom som ett jättejobbigt 

barn som aldrig sitter still och bara pratar rätt ut. Men det gör jag ju inte. Jag försöker ju hela tiden 

anpassa så att han ska fungera här inne med gruppen. Han får jobba mycket taktilt och 

kinestetiskt. Innan min kunskap som jag har idag, så hade jag inte klarat av att anpassa honom på 

samma sätt (L-D). 

Behovet av specialpedagogik är varierande dels beroende på problematiken runt omkring 
eleverna, men också tack vare klasslärarens undervisning. Samtliga lärare tycker sig ”fånga 
upp” fler elever genom sitt differentierade arbetssätt. Samtliga lärare påtalar dock att tiden 
är en bristvara. Deras arbetssätt kräver ett material som ska anpassas efter elevernas lärstil.                              
När materialet finns på plats känner sig klasslärarna ändå otillräckliga. En av klasslärarna 
uttrycker sig så här. 

Jag kan tycka att det ultimata inte är specialpedagogik i sig självt, utan det behövs fler vuxna på 

färre barn. Jag kan se på de riktigt svåra fallen som jag har i min grupp. De var sjuka förra veckan 

och vi var då två, eftersom jag har en assistent i min klass. Vi blev fler vuxna på de barnen som 

bara behöver ha en liten knuff i rumpan och lite stöttning. När vi hinner med dem så ser vi plötsligt 

hur bra det går. Vi är alltså för få vuxna, det skulle jag vilja kalla för specialpedagogik egentligen  

(L-C). 

Inte bara barnen behöver stöd, lärarna tycker även att specialpedagogen skulle kunna 
underlätta deras egen arbetsbörda genom att hjälpa till vid utprovning av olika hjälpmedel, 
hjälpa till att tillverka olika material som tar mycket av lärarens planeringstid. 

Sammanfattning 

Läs-, skriv-, och mattesvårigheter är de problem som klasslärarna beskriver som mest 
vanliga. Kärnämnena matematik och svenska nämns där behovet av specialpedagogik är 
som störst.      

Flera av lärarna beskriver hur de själva klarar av att undervisa de elever som behöver stöd, 
tack vare kunskapen om lärstilar. Vi kan se att lärarna förhåller sig relationellt till eleverna 
när de själva ställer sig frågan, vad är det jag gör som det här barnet inte förstår? Hur kan 
jag erbjuda eleverna andra sätt att lära?                                                                

De tänker och utför också differentiering när de beskriver hur många rörliga barn klarar av 
att vara i klassrummet, tack vare att undervisningssituationen tillåter dem att jobba mer 
taktilt och kinestetiskt. Den differentierade undervisningen ger också lärarna ett 
förhållningssätt där de tidigare ”stökiga eleverna” har blivit de ”rörliga eleverna”. Behovet 
av specialundervisning har förändrats genom en differentierad undervisning i klassrummet, 
men samtliga lärare ansåg sig behöva mer stöd än vad de får idag. Det stödet är 
specialpedagogik för vissa men inte för alla. De flesta ansåg sig bara behöva mer tid för 
sina elever och lösningen för dem är inte specialpedagogik utan fler vuxna på färre barn. 
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Undervisningen 
Hur ser undervisningen ut i dag? 

Den sista frågeställningen har vi med för att ge en uppfattning av hur lärarna ser på sin 
undervisning. Frågeställningen består egentligen av två frågor. Vi har frågat lärarna om de 
kan beskriva hur deras undervisning ser ut idag och därefter undrade vi om de hade någon 
uppfattning om hur deras undervisning skulle kunna förändras. Förändras för att bättre 
motsvara de behov som de själva beskriver att de behöver i form av specialpedagogisk 
kompetens. 

Vi börjar med att låta lärarna beskriva den undervisning de bedriver i dag. 

Vi har ett smörgåsbord, fyra olika sätt (L-D). 

Vi tillverkar material och jobbar med alla sinnen (L-B). 

Sen får man plocka övningar från ett arbetsschema eller en arbetsgång där man använder sina 

sinnen (L-A). 

Jag jobbar alltså utifrån att skapa så många som möjliga ” inputs ” för eleverna (L-C). 

Lärarna beskriver hur de vill få barnen att använda sig av alla sina sinnen, hur de själva 
lägger upp sina undervisningssituationer för att få in både det visuella, auditiva, taktila och 
det kinestetiska perspektivet. 

Den stora skillnaden är, jag ser ju att det är mycket mer glädje i jobbet. Förut var det mycket 

visuellt och auditivt, nu är det mycket mer kinestetiskt och taktilt. Det gör ju att det blir mer glädje 

bland barnen (L-B). 

Musik är en annan gemensam nämnare. Musiken används i syfte att byta aktivitet, det är 
speciell musik som sätts på då det är dags att städa, gå ut på rast, göra rörelselekar 
tillsammans. Så fort musiken sätts på vet barnen vad som ska göras. Vid tyst läsning eller 
någon annan koncentrationskrävande uppgift kan musiken ha ett dämpande syfte.  

Flera av lärarna beskriver all rörelse som sker. I undervisningen har barnen tillfälle att röra 
sig i flera lokaler i skolan för olika arbetsuppgifter. Även inne i själva klassrummet finns 
det utrymme för rörelse i form av golvmattor att hoppa på, uppgifter där barnen ska skriva 
sitt namn på olika sätt med foten eller munnen, göra en kullerbytta, jonglera, sortera lappar, 
spela spel eller någon annan aktivitet.  

Alltså kinestetiskt är ju överläget i den här åldern. Vi har ett golvpussel t ex. som barnen kan hoppa  

på (L-B). 

Vid inledningen av ett nytt tema brukar lärarna ha en intressant inledning för att skapa ett 
intresse för det som ska komma. Det kan vara att den vuxne kommer klädd i rustning med 
svärd för att inleda medeltiden eller att alla tittar på en snutt videofilm. För att inleda 
alfabetet och alfabetisk ordning kan plastade bokstäver läggas på golvet varefter eleverna 
får i uppdrag att sortera dem på valfritt sätt. Gemensamt för alla inledningar är att skapa ett 
intresse för ämnet. 

Spel förekommer hos alla lärare vi har intervjuat. De flesta spel tillverkas av lärarna själva. 

Jag knycker många idéer från leksaksaffärerna och gör om dem till pedagogiska spel (L-D). 
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Hur vet då lärarna vad barnen har lärt sig om alla inte har gjort samma sak?                   
Flera använder sig av en loop (bilaga 2) där de snabbt kan kontrollera om barnen har 
förstått. De använder sig även av skriftliga eller muntliga redovisningar beroende på vilka 
barn det gäller. Hänsyn tas till barnets egen lärstil, huvudsaken är att en inlärning har skett.  

Hittills har vi genom lärarna handgripligen beskrivit hur undervisningen går till i 
klassrummet. Nu kommer vi mer att beskriva lärarnas syn på undervisningen.                   
En av lärarna börjar med att citerar makarna Dunn, sedan förklarar hon innebörden av 
citatet utifrån sig själv och sin egen undervisning. 

Det finns inga inlärningssvårigheter bara utlärningssvårigheter hos läraren. Och det brukar jag 

tänka på när jag kommer till en elev som inte har förstått ett moment eller så. Vad är det jag har 

gjort som hon eller han inte förstår. Jag tänker hela tiden så, jag har fått en helt annan syn på barn 

och vuxna med lärstilar. En ödmjukhet på något sätt, en förståelse (L-D).  

Läraren har här ett relationellt synsätt när hon beskriver sin egen roll i 
undervisningssituationen. En annan lärare uttrycker sin lärarroll så här. 

Jag känner hur kunskapen om lärstilar har förändrat mig som pedagog och mitt förhållningssätt till 

barn. Jag tror att jag tidigare har varit en rätt så auktoritär lärare, och är det fortfarande så till vida 

att jag sätter tydliga ramar tillsammans med barnen. Jag är extremt konsekvent.                                           

Det är det enda sättet att få det att fungera som jag ser det (L-C). 

Det framgår i undersökningen att både struktur och ledning är två viktiga moment i 
klassrummet. Även om lärarna erbjuder eleverna fyra olika sätt i undervisningen finns en 
tydlig struktur. Eleverna går i skolan för att lära sig och de ska också på något sätt kunna 
visa vad de gjort. En lärare beskriver hur hon förmedlar målen till eleverna. 

Det här förväntas av dig, att du ska kunna, att du ska lära dig. Det blir en drivkraft för dom faktiskt. 

Att få veta målet. Sedan får de ett val att jobba med sin lärstil, bara de inte stör någon annans 

lärstil. För om de stör eller inte följer min struktur, reglerna som finns, då bestämmer jag. Målet är 

att lära sig bättre med sin lärstil. Det är mycket eget ansvar också. Eleverna ska ju nå målen och 

kunna redogöra för det (L-D). 

Lärarna beskriver att de ser att fler barn finner sin plats i undervisningen.                          
De tror själva att det beror på den större valmöjligheten, men påpekar också att det är 
väldigt tydliga ramar i allt de gör, och inom de ramarna finns en valfrihet som också är 
genomtänkt. Eleverna blir på så sätt delaktiga i undervisningen. 

Flera lärare pratade om mötet med eleven. 

Det är ju ett förhållningssätt hur du ser på individen och dess behov.                                           

Lärstilar är ju ett förhållningssätt, ingen pedagogik (L-D). 

Det speciella är att möta eleverna för vad de är (L-A). 

Lärarna upplever att lärstilar har gett dem ett annat förhållningssätt till eleverna.               
De tycker sig se det individuella hos varje elev. 

Sammanfattning 

Alla lärarna är samstämmiga i att det är viktigt att få använda sig av sina starka sinnen vid 
lärandet och använder sig därför av material som är auditivt, visuellt, taktilt och 
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kinestetiskt. Om någon har svårigheter med motoriken och inte tycker om att skriva kan 
den eleven välja ett plockmaterial istället. På så vis anpassas undervisningssituationen efter 
elevens inlärningspreferenser. Både lärare och elever väljer här att inte se elevens 
svårigheter med motoriken som en brist. Istället hittar de ett eller flera andra sätt att lära sig 
samma saker. Detta förhållningssätt, en pedagogisk differentiering leder också till att 
undervisningen blir individualiserad. 

Genom en tydlig struktur och konsekvent ledning får eleverna själva ta ansvar för sitt 
lärande. Lärarna uttrycker också svårigheten att få till övningar i alla ämnen. Det tar tid att 
tillverka material och trots att de samarbetar och lånar varandras läromedel räcker inte tiden 
till. Medvetenheten hos lärarna varför de undervisar på detta sätt är stor. De ser att fler barn 
finner sin plats i undervisningen samtidigt som de också uppnår lekfullhet, glädje och en 
fin stämning i klassrummet. 

Hur kan undervisningen utvecklas? 

När lärarna hade beskrivit sin syn på hur undervisningen såg ut frågade vi hur den skulle 
kunna förändras för att bättre motsvara de behov som de ansåg att de behövde 
specialpedagogisk kompetens till. 

Flera lärare beskriver tidsbristen de befinner sig i. Här återkommer en önskan om att vara 
fler vuxna i undervisningen. De upplever att arbetstiden knappt räcker till för att planera 
och tillverka material i den mängd de önskar. Större delen av undervisningen bygger på att 
barnen använder olika material, och eftersom den ofta inte kan köpas måste den tillverkas. 
Här ger samtliga lärare uttryck för att tiden inte räcker till för dem. 

Får man allting lite mer att fungera, om jag hade färre föräldrasamtal och möten så skulle jag 

kunna koncentrera mig på att utveckla mitt tänk ännu mer inför ett arbetsområde (L-A). 

Sen önskade jag att jag hade tiden att plocka fram mer labbmaterial när dom kör fast i matten      

(L-D). 

Jag skulle behöva ha materialet mer i min hand, hade jag tid skulle jag kunna göra det själv men 

det finns det ju inte en möjlighet till (L-C). 

Lärarna vare sig hinner eller orkar göra allt material som undervisningen kräver. Ibland tar 
de också de större barnen till hjälp i tillverkningen av material. De ser det som en del i 
inlärningen, att eleverna själva söker kunskap genom att till exempel göra egna spel.   

Min dröm är, vad jag än jobbar runt för tema eller enstaka moment, så har jag en låda som jag kan 

ta fram. Och i lådan finns samma moment på fyra olika sätt som det finns att lära på (L-D). 

Lärarnas önskan är att ha en stor materialbank, vilket de också anser kräver en ständig 
utveckling. Materialet blir aldrig färdigt, det behöver hela tiden utvecklas.                
Förlagen ger ut mer och mer material som är auditivt, kinestetiskt och taktilt. Lärarna anser 
dock att det finns mycket kvar att göra här. De jämför Sverige med Danmark som har 
kommit längre i lärstilsarbetet. En lärare beskriver här hur hon tittat på ett färdigtillverkat 
danskt material. 

En av lärarna hade gjort ett perfekt material till HC Andersens 200 års jubileum. En pärm med dels 

fakta för de visuella. En cd-skiva där samma fakta var inspelat på skiva för de auditiva och 

mängder med kopieringsmaterial för de taktila och kinestetiska. Så suveränt att bara få ett färdigt 
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material, det var bara att kopiera och plasta in (L-D). 

Skolan beskrivs som stelbent och fyrkantig. Resursfördelningen blir statisk och svår att 
förändra när den är lagd. Det finns inte så mycket tid till att reflektera över undervisningen 
tillsammans med sina kollegor. En av lärarna uttrycker sig så här 

Nu vill jag att vi redan i vår när vi vet vilka som ska ha vilka tjänster och hur arbetslagen ser ut 

sätter oss ner och gör upp en plan. Hur ska vi jobba med den här gruppen elever i respektive 

ämnen så att vi verkligen utnyttjar de resurser vi har på ett smart och effektivt sätt.                        

Det blir så lätt att vi låser oss i det gamla istället för att vara flexibel med resurser och kanske göra 

punktinsatser istället (L-D). 

Det finns en vilja att förändra resursfördelningen genom att tillsammans i god tid planera 
resursfördelningen och dessutom göra den mindre statisk. 

En av lärarna beskriver en ide´ om en utveckling av ämnet svenskan. Som det sett ut idag 
har några elever fått särskild undervisning av specialläraren i en speciell stavelsemetod. 

Får vi en etta nu till hösten så drar vi igång och då tänkte vi jobba med hela klassen. Den här 

stavelsemetoden är så enormt omfångsrik och detaljrik. Det finns två pärmar med steg för steg 

som också går uppåt i åldrarna (L-B). 

Specialläraren har här provat ut en metod som också lärarna kan använda sig av i 
klassrumsundervisningen. Det som nu några elever gör, går ut ur klassrummet för att göra 
enskilt arbete, kan flyttas in i klassrummet och göras tillsammans med övriga gruppen. 

Två av lärarna har jobbat med lärstilar i 10 år och ändå säger de att de egentligen bara 
befinner sig i början på sin resa. Om de hade tiden så skulle de kunna utveckla arbetssättet 
med lärstilar ännu mera. 

Det skulle jag kunna göra genom att utveckla det arbetssätt jag har, bara jag hade tid. En kollega 

och jag har tillsammans med en läromedelsförfattare jobbat fram idéer om hur man ska kunna 

fånga upp dels de här barnen som behöver mer struktur. Vi tänker oss också att ta steg för steg, 

där många sinnen är med för att ta sig fram mer i sagans form. Man skulle kunna göra mer kreativa 

uppgifter som dramatisera, göra böcker, göra radio- och tv-program (L-C). 

Sammanfattning 

Det finns många idéer om hur den ordinarie undervisningen skulle kunna förändras för att 
motsvara de behov som lärarna tidigare har beskrivit. Det framkommer i studien att det är 
enormt tidskrävande att tillverka eget material. Att få tillgång till en materialbank där varje 
moment finns på fyra olika sätt auditivt, visuellt, taktilt och kinestetiskt skulle tillfredställa 
mångas behov.  

Ett annat steg att utveckla undervisningssituationen i klassrummet är att ta in nya metoder.  
I nuläget går några elever till specialläraren för att få ta del av en stavelsemetod. Om 
läraren till hösten använder den metoden i klassrummet med alla barn, innebär det att fler 
elever kan tillgodose sig klassrumsundervisningen. Lärarna kan också tänka sig att utveckla 
undervisningen så att den blir mer kreativ för de elever som behöver det. Att ta in mer 
fantasi, drama och andra skapande aktiviteter är ett steg i den riktningen. Samtliga lärare 
ansåg sig kunna utveckla sin undervisning för att motsvara de behov som de tidigare 
beskrivit. Dock finns ett stort hinder i vägen och det är tiden som inte räcker till. 
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Diskussion och slutsatser 
Syftet med den här undersökningen har varit att lyfta fram och beskriva några klasslärares 
tankar och upplevelser, hur deras egen undervisning påverkar behovet av 
specialpedagogiskt stöd.                                                                                                           
Till vår hjälp har vi använt oss av Perssons (1998a; 1998b) tidigare forskning som handlar 
om elevernas förutsättningar och hur specialpedagogiska åtgärder genomförs i 
grundskolan. Hans slutsatser om att det traditionella behovet av specialundervisning 
troligtvis skulle minska om undervisningen är mer differentierad har varit utgångspunkten 
för oss i detta arbete. 

Vi har intervjuat fyra lärare som alla har utvecklat undervisningssituationen i klassrummet 
genom att anpassa undervisningen efter elevernas inlärningspreferenser, en pedagogisk 
differentiering. Resultatet i undersökningen visar att klasslärarens behov av 
specialpedagogisk kompetens förändras genom en differentierad undervisning, de ”fångar 
upp” fler elever inom klassrummets ramar. I och med det förändras också behovet av 
specialundervisning. En differentierad undervisning löser däremot inte alla 
specialpedagogiska svårigheter vilket vi kan se i vår undersökning. När en grupp består av 
flera elever i socioemotionella svårigheter kan inte läraren lösa svårigheterna själv, utan 
behöver hjälp av kollegiet och andra professioner.                                                                                               

Persson (1998a;1998b) har i sina studier funnit att en differentierad metodik inom klassens 
ramar är en trolig lösning för att minska det traditionella behovet av specialpedagogik, 
vilket vi också kan se i vår studie. Det traditionella sättet att arbeta med specialpedagogik 
är att plocka ut de elever som behövt extra stöd och arbeta individuellt med dem. Vi kan se 
i vårt resultat att det traditionella behovet av specialpedagogiskt stöd har minskat och 
förändrats till en spetskompetens som står för expertis. Vi tror att anledningen till detta är 
att klassläraren, med sin differentierade undervisning, har skapat förutsättningar för fler 
elever att delta i klassrumsundervisningen. En differentierad metodik som utgår från att 
elever är olika och har olika förutsättningar ställer stora krav på läraren. Persson kan se att 
detta problem ofta leder till att läraren får svårt att tillgodose alla elever i 
undervisningssituationen, vilket också framkommer i vår studie. Lärarna ansåg sig behöva 
mer resurser, fler vuxna på färre barn. Kampen mot klockan är ett bekymmer som 
begränsar deras undervisning, tiden räcker inte till. Att utforma en differentierad 
undervisning är tidskrävande. Det mesta av materialet får lärarna tillverka själva och de 
önskar att det skulle finnas mycket mer färdigt material att tillgå. Vi kan se att med en 
differentierad undervisning ökar kravet på läraren på så vis att denne är medveten om 
elevers olikheter och måste därför i undervisningssituationen använda sig av flera metoder 
för att tillgodose alla sina elever.                                                                                                             

Lärarna använder sig av ett relationellt perspektiv (Persson, 2001) när de lägger fokus på 
undervisningssituationen och tar reda på elevernas olika inlärningspreferenser. Likaså 
använder de sig av samma perspektiv när de planerar sin differentierade undervisning. De 
utgår från att eleverna lär på olika sätt och anpassar undervisningen efter elevernas 
förutsättningar. De gör också klassrumsundervisningen tillgänglig för de flesta elever 
genom att anpassa undervisning och stoff till elevernas olikheter vid lärandet. Genom detta 



 

 29

syn- och arbetssätt blir behovet av specialpedagogik förändrat. Vi ser också att det 
relationella perspektivet leder till att undervisningen blir individualiserad som Lpo 94 
(1994) förespråkar. Undervisningen blir anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. 

Differentiering, det relationella perspektivet och individualisering har en stor betydelse i 
undervisningen som vi ser det. De skapar tillsammans ett pedagogiskt möte mellan 
människorna och kunskapen. Ett pedagogiskt möte där det finns ett annat ”tänk”. Med det 
”tänket” frångås synsättet att vissa elever har brister och att läraren tillfredställer deras 
behov. Istället väljer läraren att se elevers olikheter och olika förutsättningar och formar 
undervisningen efter detta. Wright (2000) kallar undervisningen för ”mellanrummet”, 
platsen mellan eleverna och kunskapen. Hon beskriver mellanrummet som ett socialt 
samspel mellan människor, ett socialt möte. När lärarna i vår undersökning genom lärstilar 
riktar sin uppmärksamhet mot eleven öppnas nya dörrar som ger eleven möjligheter att 
utvecklas efter sina förmågor. Undervisningssituationen blir en interaktion mellan lärare 
och elev där eleven också deltar i processen. I studien säger lärarna att deras 
förhållningssätt till eleverna har förändrats genom deras arbetssätt. Förändringen beskrivs 
med ord som ödmjukhet, förståelse och respekt. De uttrycker att deras sätt att möta 
eleverna har blivit annorlunda. Wright menar att dessa möten skapar en meningsfull 
process för eleverna, vilket också framkommer i vår egen studie. Lärarna tycker att 
eleverna finner sin plats i undervisningen samtidigt som de också uppnår lekfullhet, glädje 
och en fin stämning i klassrummet. Fram tills nu har vi enbart tagit fram fördelarna med 
Dunns Lärstilsmodell, vår avsikt med detta är att hålla oss till ämnet och fokusera på det 
som vi skulle studera. Men det finns förstås saker som har väckt några funderingar hos oss. 
Modellen som vi tar upp beskriver hur eleverna får använda sig av sina starka faktorer vid 
lärandet och visst är det bra men hur blir det för de elever som väljer att ofta arbeta 
självständigt? Kan det bli så att elevers samlärande minskar? Vi kan se en risk att 
undervisningen blir allt för individanpassad på bekostnad av samlärandet. Barn lär också av 
barn samtidigt som de utvecklar sina samarbetsförmågor, vilket är en viktig kunskap att 
lära sig. Det sociala samspelet bör tränas tidigt i livet för att kunna utvecklas till fullo. 

Kunskapssynen i dagens skola påminner mycket om grekernas sätt att dela in kunskaper i 
tre områden, teknisk, teoretisk och phronesis (Göransson, 2004). När lärarna beskriver 
elevernas svårigheter handlar det till stor del om läs-, skriv-, och mattesvårigheter, de 
teoretiska ämnena. Det kan vi koppla till kunskapsfrågan som alltid är aktuell och som 
också diskuteras på olika nivåer, både i skolan och inom politiken. Vi har vissa ämnen som 
är teoretiska och andra som är praktiska och estetiska. Kurs- och timplaner styr vilka 
kunskaper som alla elever ska lära sig under samma tidsperiod. När det sedan gäller 
plockar vi ut tre kärnämnen, matematik, svenska och engelska. Alla dessa tre ämnen är 
teoretiska vilket då förstås skapar svårigheter för de elever som är mer praktiska eller 
estetiska. Skolan ställer helt enkelt krav som alla elever inte kan nå upp till (Persson, 
1998a; 1998b). Vi håller med Gardner (1999) att skolan idag behöver ha ett nytt synsätt 
och skolan skulle också behöva bli bättre på att låta människors olika intelligenser komma 
till sin rätt. Lärarna styrs idag av politiskt antagna reformer och lagar och gör så gott de kan 
för att fullfölja uppdraget att ge sina elever en god utbildning, vilket till stor del handlar om 
att få eleverna godkända i de tre teoretiska ämnena engelska, matematik och svenska. 
Genom Gardners teori får vi en inblick i vår egen kulturs kunskapssyn. Den dominerande 
kunskapssynen av idag resulterar i att vart femte barn i grundskolan behöver 
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specialundervisning (Persson, 1998a). Med olika kunskapssyner kan orsakerna till att tjugo 
procent av eleverna behöver specialundervisning diskuteras, beror det på en brist hos 
eleverna eller är det skolan som ställer för snäva krav och förespråkar vissa ideal? I vår 
egen studie framgår den nyss beskrivna traditionella kunskapssynen. Klasslärarna arbetar 
mot styrdokument och måluppfyllelse för att ge eleverna en likvärdig utbildning liksom 
vilken skola som helst. Skillnaden är dock hur de utför sitt uppdrag, nämligen den 
differentierade undervisningen. 

Tillsammans med Piaget, Vygotskij och Wright får vi kunskaper om lärandet och teorier 
om hur kunskap utvecklas. Utifrån dessa och även andra teorier som vi inte nämnt i vårt 
arbete formas undervisningen mer eller mindre. Många teorier talar om vad och varför 
undervisningen bör läggas upp på ett visst sätt för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 
undervisningen. Andra teorier som Dunns lärstilsmodell eller Gardners multipla 
intelligenser beskriver mer hur. Makarna Dunns teori ger oss insikt i hur vi skiljer oss åt 
när vi lär, vilket klasslärarna i undersökningen har tagit fasta på, och genom lärstilar 
fokuserar de på elevernas olika inlärningspreferenser och andra viktiga element som 
påverkar lärandet. De ser sig själva som en del i elevens miljö och den kunskapen har också 
förändrat lärarnas förhållningssätt till sina elever och undervisningen. Denna progressiva 
undervisningsidé förändrar lärarens behov av specialpedagogiska insatser. Det traditionella 
behovet av specialundervisning minskar när klassläraren med sin undervisning skapar 
utrymme för elevers olikheter i klassrummet. I och med det blir det också svårt att skilja på 
allmän pedagogik och specialpedagogik, den progressiva undervisningsidén och 
specialpedagogiken överensstämmer med varandra. Trots denna utveckling i 
undervisningsmetoderna kvarstår ändå lärarnas behov av stöd. Det stödet är 
specialpedagogik för vissa men inte för alla. De som anser sig behöva specialpedagogik är i 
behov av en expert som kan förklara barnens behov, ha kunskap om vägledning och stötta 
lärarna vid exceptionella svårigheter. 

Slutord 
Denna studie har varit en upptäcktsresa för oss. Tack vare litteraturen och intervjuerna har 
vi fått tillfälle att reflektera över vad som påverkar klasslärarna i valet av 
undervisningsmetod och vi ser att mycket av det som sker i skolan går på gammal vana. 
Skolans traditioner och kultur är starka. Vi tror att de flesta i skolans värld följer med i den 
dominanta kulturen utan att ens reflektera över kunskapssynen. Vissa omorganisationer har 
gjorts, som den organiserade differentieringen, men fortfarande kvarstår det gamla 
systemet som knakar i fogarna. Vi ser att skolan behöver se om sitt system för att också 
klara av den pedagogiska differentieringen. Det behövs nya förutsättningar och verktyg till 
dem som arbetar i skolan för att de ska kunna anpassa undervisningen efter varje elevs 
förutsättningar och behov. Tänkbara verktyg som kan påverka utvecklingen av den 
pedagogiska differentieringen är utbildning, resurser, läromedel och klasstorlek. Det är 
viktigt att varje elev får lyckas i skolan och därmed få en tilltro på sig själv och sina 
kunskaper. Det skapar en grundläggande framtidstro och det är våra ungdomar i stort behov 
av. 
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Till sist vill vi dela med oss av den glädje som vi möttes av när vi intervjuade klasslärarna. 
Alla var eniga om att lärstilar gör skolan till en trevlig plats att vara i, både för barnen och 
för lärarna. Vi avslutar med ett citat från en av lärarna i vår egen studie. 

Den stora skillnaden som jag ser är att det är mycket mer glädje i jobbet. Förut var det mycket 

visuellt och auditivt nu är det mycket mer taktilt och kinestetiskt. Det gör att det blir mer glädje 

bland barnen. Det blir inte så tungt (L-B).  
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Bilaga 
Bilaga 1. 
 
 

 
                                          (Dunn, 2001) 
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Bilaga 2. 
Jag har:  
                     9                                

Vem har? 
                     1 x 3 

Jag har: 
                     3 

Vem har? 
                     5 x 3 

Jag har: 
                     15 

Vem har? 
                     8 x 3 

Jag har: 
                     24 

Vem har? 
                     2 x 3 

Jag har: 
                     6 

Vem har? 
                     7 x 3 

Jag har: 
                     21 

Vem har? 
                     0 x 3 

Jag har: 
                     0 

Vem har? 
                     4 x 3 

Jag har: 
                     12 

Vem har? 
                     6 x 3 

Jag har: 
                     18 

Vem har? 
                     9 x 3 

Jag har: 
                     27 

Vem har? 
                     3 x 3                         

Loopen görs i grupp och kan användas på olika vis både till yngre och äldre barn. Till 
yngre barn kan loopen t ex. användas i rimlek. Istället för text kan bilder användas. 

Till äldre barn kan loopen t ex. användas till glosförhör eller multiplikationsträning. 

Raderna klipps isär och delas ut till dem som deltar. Den som startar loopen börjar med att 
säga: vem har 1 x 3? Den som har svaret svarar: jag har 3 och fortsätter sedan loopen med 
att fråga: vem har 5 x 3, osv.  



 

 36

Bilaga 3. 

 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vilken utbildning har du? 

3. Fortbildning? 

4. Hur länge har du arbetat på den här skolan? 

5. Berätta lite om ditt nuvarande arbete. Hur går undervisningen till? 

6. Vad är specialpedagogik för dig? 

7. Hur ser du på allmän pedagogik och specialpedagogik? Är det någon skillnad för 
dig? Vad är skillnaden i så fall? 

8. I den grupp du har idag, hur ser behovet ut av specialpedagogisk kompetens? 

9. Hur får eleven det stöd den behöver? 

10. Om du jämför med tiden innan du använde dig av learning styles, kan du se om 
behovet av specialpedagogisk kompetens har förändrats? I så fall hur? 

11. Hur skulle du kunna förändra din undervisning för att motsvara elevernas behov av 
specialpedagogisk kompetens? 

12. Något övrigt som du vill tillägga? 

 

Intervjutaktik 

 Ljudkoll! 

 Var tydlig med att strukturera upp tiden så att alla frågorna hinns med. Håll 
tiden! 

 Be om exempel. 

 Be om ett klargörande. 

 Be om flera detaljer. 

 Sammanfatta tankegången, om jag förstår dig rätt så….. 

. 
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