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Sammanfattning 

Fokus i denna studie utgörs av specialpedagogik, och studien syftar till att undersöka 
hur några grundskollärare uppfattar kunskapsområdet specialpedagogik. Under-
sökningen bygger på tre frågeställningar, vilka bidrar till att belysa grundskollärares 
uppfattningar om kunskapsområdet ur olika aspekter. Specialpedagogik utgör ett 
komplext ämnesområde, som kan förstås utifrån flera olika perspektiv. Inom special-
pedagogisk forskning existerar bland annat tre olika paradigm, utifrån vilka den 
specialpedagogiska verksamheten kan förstås. Betraktarens förståelse ter sig olika 
beroende på val av paradigm, och detta till följd av olika förklaringsmodeller och 
interventionsförslag. Vidare kan specialpedagogik förstås i relation till ”vanlig” 
pedagogik/klassundervisning, men förhållandet mellan dessa två former av pedagogik 
kan problematiseras. Som teoretiskt avstamp använder vi bland annat tankar från 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori samt Foucaults diskursbegrepp.  

För att undersöka hur grundskollärare kan uppfatta specialpedagogik har vi genomfört 
fokusgruppssamtal, vilket är en forskningsteknik som handlar om att genom grupp-
interaktion insamla data. I fokusgrupperna får deltagande informanter diskutera kring ett 
på förhand givet ämne; i vårt fall har det givna ämnet utgjorts av specialpedagogik. 
Inom ramen för denna undersökning har vi genomfört två fokusgruppssamtal. Resultatet 
från fokusgruppssamtalen har kategoriserats utifrån en analysmodell, bestående av tio 
olika kategorier vad gäller uppfattningar om specialpedagogik.  

Vårt resultat visar att specialpedagogik kan uppfattas på flera olika sätt. Många upp-
fattningar som informanterna gav uttryck för i samband med fokusgruppssamtalen kan 
dock härledas till ett individfokus i förhållande till specialpedagogik. Samtidigt gav 
informanterna uttryck för uppfattningar som lyfter fram miljöbetingelser inom special-
pedagogiken. Dessa uppfattningar var dock betydligt färre än de som kan relateras till 
ett individfokus.      

Nyckelord 

Specialpedagogik, elever i behov av särskilt stöd, normalitet, avvikelse, det 
psykologiskt-medicinska paradigmet, det organisatoriska paradigmet och det 
sociologiska paradigmet.  
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Kapitel 1 - Bakgrund 

Inledning 
Enligt oss är frågan i titeln till detta examensarbete befogad, ty trots flera terminers studier 
inom ramen för ämnesområdet specialpedagogik upplever vi viss osäkerhet inför denna 
fråga. I samtal med både studiekamrater och vänner har frågan ställts ett flertal gånger, och 
i samband med detta har vi båda känt oss konfunderade inför det faktum att vi inte har 
kunnat ge något enkelt svar. Men även om vi inte har kunnat ge en självklar eller direkt 
definition av specialpedagogik har vi alltid burit med oss en rad uppfattningar, tankar och 
åsikter om specialpedagogik som vi gärna har delat med oss av.   

I sammanhanget bör det påpekas att syftet med detta examensarbete ingalunda är att 
presentera en enkel eller allmängiltig definition av specialpedagogik, men däremot ämnar 
vi närma oss en förståelse för hur specialpedagogik kan uppfattas bland verksamma grund-
skollärare. Intresset för detta har bland annat uppstått till följd av det ovan nämnda defini-
tionsproblemet.  

Vidare har vi vid ett flertal tillfällen under vår verksamhetsförlagda utbildning bildat oss 
uppfattningen att många grundskollärare stundom uppfattar specialpedagogik som något 
helt fristående från den pedagogik som tillämpas i klassrummet. Även om många lärare ser 
sig som utövare av specialpedagogisk verksamhet har vi upptäckt att få upplever sig som 
kompetenta att göra detta; det blir istället något som måste göras, vare sig man kan det eller 
ej. En enligt oss vanlig uppfattning är att specialpedagogik företrädesvis ska utövas hos och 
av specialpedagogen, som har den formella kompetensen. Dessutom har vi i samband med 
vår verksamhetsförlagda utbildning upplevt att lärare många gånger känner sig osäkra inför 
identifierandet av elever i behov av särskilt stöd. Då vi inalles har besökt ett flertal 
grundskolor i samband med våra studier vid Lärarhögskolan i Stockholm har vi kommit att 
upptäcka att många skolor och dess grundskollärare dessutom har olika uppfattningar om 
elever i behov av särskilt stöd och specialpedagogisk verksamhet. Gemensamt för skolorna 
har enligt vår uppfattning varit en avsaknad av gemensamma kriterier vad gäller handlande 
och synsätt i förhållande till det specialpedagogiska fältet. Enligt vår mening kan detta 
bidra till svårigheter för lärarna att veta hur de ska agera inom ramen för den 
specialpedagogiska verksamheten. Olika uppfattningar kan enligt vår mening vidare bidra 
till olika agerande, och även därav har vi kommit att intressera oss för vilka olika 
uppfattningar om specialpedagogik som kan komma till uttryck bland grundskollärare.   

I sammanhanget vill vi även hänvisa till Malmgren-Hansen (2002), som påpekar att 
målgruppen för specialpedagogiska insatser omnämns i Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo 94]. I Lpo 94 omnämns målgruppen 
bland annat på följande sätt: 

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd/…/ (s. 14). 

Citatet belyser att all personal i skolan har till uppgift att uppmärksamma och hjälpa elever 
i behov av särskilt stöd, och eftersom dessa elever utgör specialpedagogikens målgrupp 
finner vi det i kombination med det ovan skrivna intressant att undersöka hur grundskol-
lärare kan uppfatta det specialpedagogiska kunskapsområdet.  
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Undersökningsområde  
Detta examensarbete syftar således till att undersöka några grundskollärares uppfattningar 
om specialpedagogik på två skolor, vilket gör detta till ett centralt begrepp i samman-
hanget. Genom litteraturstudier har det blivit tydligt för oss att det specialpedagogiska fältet 
är svårgenomträngligt och svårdefinierat. I litteraturen växer en komplex bild av det 
specialpedagogiska kunskapsområdet fram, och denna komplexitet kan bland annat bero på 
ämnets tvärvetenskapliga karaktär (Persson, 1997; Brodin och Lindstrand, 2004) För att 
exemplifiera specialpedagogikens komplexitet vill vi belysa en undersökning av UNESCO 
från 1988 som redogör för andelen elever som erhöll specialpedagogiska åtgärder i olika 
länder. Danmark rapporterade att 13 procent av eleverna mottog specialpedagogiska 
åtgärder. Detta till skillnad från Sverige som inte kunde presentera exakta siffror till följd 
av svårigheter att skilja specialpedagogiska från allmänpedagogiska åtgärder (Hegarty, 
1991 s, 89). Detta resultat kan enligt oss tyda på en oklar uppfattning om hur 
specialpedagogik och dess verksamhet skulle definieras i Sverige vid denna tidpunkt. 
Frågan är om det idag (2007) föreligger en klarare uppfattning och definition. I 
sammanhanget finner vi det intressant att undersöka hur några grundskollärare uppfattar 
specialpedagogik, och detta då det enligt oss ingalunda är självklart att det idag föreligger 
en klarare uppfattning och definition. Det handlar således om att öka vår kunskap om hur 
några lärare uppfattar specialpedagogik; hur ser de till exempel på förhållandet mellan 
pedagogik och specialpedagogik? Otydlighet mellan dessa två områden kan enligt oss 
eventuellt leda till svårigheter vad gäller utvärdering av skolans insatser/åtgärder.  

Hur specialpedagogik som begrepp kan förstås, tolkas och realiseras är avhängigt valet av 
perspektiv. Skidmore (1996) nämner tre centrala paradigm inom den specialpedagogiska 
forskningen, vilka bidrar till olika förstålelser av kunskapsområdet. Detta till följd av 
paradigmens olika fokus, vilka kan sägas vara koncentrerade på den psykologiskt-
medicinska, organisatoriska och sociologiska nivån. Dessa fokus bidrar till att skapa för-
ståelse för situationen kring eleven i behov av särskilt stöd, men beroende på vilket fokus 
man väljer som utgångspunkt ter sig förståelsen olika och leder till skilda konsekvenser i 
form av åtgärder. Centrala begrepp i sammanhanget blir således det psykologiskt-
medicinska, det organisatoriska och det sociologiska paradigmet. 

Inom ramen för vår undersökning har vi således läst litteratur som behandlar 
specialpedagogik ur olika perspektiv, såsom tidigare nämnda paradigm. Vi har även läst 
litteratur som problematiserar specialpedagogik i förhållande till ”vanlig” pedagogik, och 
detta för att urskilja det speciella i specialpedagogiken. Ytterligare centrala begrepp i den 
specialpedagogiska litteraturen är normalitet och avvikelse, vilket kommer av att special-
pedagogiken länge haft som klienter de individer som inom en given kontext ansetts 
avvikande i förhållande till det ”normala” och/eller eftersträvansvärda.    

Genom valet av litteratur har vi eftersträvat en allsidig och bred bild av kunskapsområdet, 
samt en fördjupad förståelse för specialpedagogikens komplexitet. Vi anser oss behöva 
denna förståelse för att kunna tolka och analysera resultatet från våra fokusgruppssamtal, 
vilka vi genomfört inom ramen för vår undersökning.    
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Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka olika uppfattningar 
om specialpedagogik som kommer till uttryck bland några grundskollärare i år 1-6. Det 
övergripande syftet undersöks genom följande frågeställningar: 

1. Hur definierar lärarna specialpedagogik? 

2. Hur uppfattar lärarna förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik? 

3. Uppfattar lärarna sig själva som utövare av specialpedagogisk verksamhet, och 
vilket/vilka objekt har verksamheten enligt lärarna?  

Undersökningen har genomförts genom fokusgruppssamtal. Lärarnas uppfattningar om 
specialpedagogik undersöks i termer av likheter och skillnader, inte i termer av rätt eller 
fel. I sammanhanget bör det understrykas att undersökningen inte gör anspråk på statistisk 
generaliserbarhet, vilket innebär att resultatet av föreliggande undersökning inte behöver 
vara representativt för grundskollärarpopulationen.                   
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Kapitel 2 – Teoretiska utgångspunkter 
och tidigare forskning 

Teori 
Som vi tidigare nämner syftar detta examensarbete till att undersöka hur några 
grundskollärare uppfattar specialpedagogik. I en ansats att skapa en övergripande teoretisk 
kartbild inför denna studie har vi valt att inledningsvis belysa bland annat Bronfenbrenners 
utvecklingsekologiska teori/modell, då den bland annat betonar samspelet mellan individen 
och omvärlden (Brodin & Lindstrand, 2004). Bronfenbrenners modell (enligt Hwang & 
Nilsson, 2003) visar på kopplingen mellan individen och samhället, och modellen är 
uppdelad i fyra system på olika nivåer; mikro, meso, exo och makro. Mikrosystemet utgörs 
bland annat av individens närmiljö, mesosystemet utgörs av kopplingar mellan olika 
mikrosystem, exosystemet består av miljöer som individen själv inte är delaktig i och 
makrosystemet utgörs bland annat av de generella dragen i ett samhälle, såsom skolpolitik 
etcetera. Brodin och Lindstrand (2004) belyser i samband med den utvecklingsekologiska 
teorin att de olika nivåerna samspelar och att de delar som ingår i ett barns livsmiljö 
sammanhänger. Den nära och den avlägsna miljön samspelar på ett sammansatt sätt med 
individen, och det som händer på makronivån påverkar mikronivån (ibid.). Hwang och 
Nilsson (2003) påpekar att kritik kan riktas mot den utvecklingsekologiska teorin, så till 
vida att individen kan försvinna ur fokus.  

I enlighet med den utvecklingsekologiska teorin kan ingen enkel koppling mellan en 
”speciell påverkan” och en ”speciell utveckling” göras, utan i stället betonas ett mer 
komplext samspel mellan individ och miljö/omgivning (Brodin & Lindstrand, 2004). Även 
vad gäller den kulturella statusen i en individs livsmiljö har denna betydelse för individens 
möjligheter att ta sig an olika livssituationer (ibid.). I sammanhanget anser vi det vara 
intressant att lyfta fram Bourdieus begrepp symboliskt och kulturellt kapital. Symboliskt 
kapital är det som tillskrivs värde av sociala grupper, det vill säga det handlar om 
symboliska tillgångar (exempelvis språkbehärskning) som i vissa sammanhang är 
efterfrågade (Broady, 1998). Enligt Broady (ibid.) kan kulturellt kapital ses som en 
underavdelning till symboliskt kapital, och att inneha kulturellt kapital kan till exempel 
innebära att vara välinformerad (Brodin & Lindstrand 2004). Begreppet kulturellt kapital 
sammanhänger således med utbildningsnivå (ibid.).  

Ytterligare några nyckelbegrepp hos Bourdieu är habitus och fält. Med habitus menas 
bland annat ett system av dispositioner som medger individen att orientera sig och verka i 
den sociala världen (ibid.). Individens erfarenheter bidrar till att forma dennes habitus, och 
individens habitus passar olika väl in i olika sammanhang/miljöer (ibid.). Enligt Brodin och 
Lindstrand (ibid.) kan habitusbegreppet användas för att analysera olika förklarings-
modeller vad gäller elever i behov av särskilt stöd. Vad gäller fältbegreppet finns det olika 
typer av fält, och ett exempel på ett kulturellt fält kan vara vetenskapens fält (Broady, 
1998). Med vissa reservationer kan till exempel den värld pedagogikämnet utgör betraktas 
som ett fält, och detta befolkas bland annat av forskare, högskolelärare och skolpolitiker 
(ibid.). Inom fältet besitter dessa aktörer olika typer av symboliskt kapital, och vad gäller 
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till exempel forskarna kan dessa även sinsemellan besitta olika typer av symboliskt kapital, 
och samtliga tenderar att betrakta sitt kapital som mer värt än andras (ibid.).        

I denna teoridel ämnar vi även lyfta fram Foucault och diskursbegreppet. För att kunna 
redogöra för vad som kan tänkas, uttryckas och språkas inom ramen för ett specifikt fält 
inom en given tid kan begreppet diskurs användas (Brodin & Lindstrand, 2004, s. 34). 
Enligt Foucault (hos ibid., s. 11 & 34) är det diskursen som producerar kunskap, och vidare 
menar Foucault att det i diskursen uppdagas vem som innehar makten att yttra sig. Även 
Persson (2001) behandlar Foucault och diskursbegreppet, och i sammanhanget ges följande 
definition av diskurs: 

En diskurs kan beskrivas som ett visst sätt att tänka och uttrycka sig inom ett visst område. 

Beroende på inom vilken diskurs man befinner sig när man tänker och resonerar framträder det vi 

kallar verkligheten på olika sätt. Olika områden utvecklar sina egna diskurser med olika distinkta 

drag, t ex psykiatrin, biologin och juridiken. (s. 39).  

Av intresse för detta examensarbete är vidare tanken att det i dag kan vara svårt att tala om 
en specialpedagogisk diskurs, i stället existerar det snarare ett flertal specialpedagogiska 
diskurser (Persson, 1997). För att närma sig en beskrivning av specialpedagogiska 
diskurser kan dock begreppen normalitet och avvikelse användas, och i sammanhanget kan 
en tydlig gräns dras mellan den diskurs som relaterar eventuella problem till 
individen/eleven och den diskurs som relaterar problemen till omgivningen/miljön (ibid.).   

Tidigare forskning – specialpedagogik 
Ohlin (2002) karaktäriserar specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd som ett 
komplicerat område, vars verksamhet kan ges en mycket skiftande bild. Detta understyrks 
även av studier vars resultat inte heller ger någon samstämmig bild. Ohlin försöker sig dock 
på en definition av specialpedagogik: 

Specialpedagogik kan definieras som kunskaper som är baserade i teori och praktik för att påverka 

undervisningen så att den bidrar till att minimera det handikapp som elever med funktionshinder 

kan möta i sin utbildning. (s. 49). 

Ohlins definition av specialpedagogiska kunskaper går bortom ett begränsat individfokus, 
det vill säga de specialpedagogiska kunskaperna ska även bidra till att påverka miljö-
betingelser. Vidare menar Ohlin att specialpedagogiken ska omfatta en helhetsyn på 
individen, och dessutom talar han om specialpedagogik som ett förhållningssätt. Enligt 
författaren är det nödvändigt med lärandemiljöer som är anpassade efter vars och ens 
förutsättningar, och häri består det specialpedagogiska förhållningssättet. I linje med detta 
menar Fischbein och Österberg (2003) att det är i interaktionen mellan individen, hennes 
omgivning och dess förhållningssätt som specialpedagogik skapas.   

Ahlberg (2001) definierar specialpedagogikens huvuduppgift som att undanröja hinder för 
elevers delaktighet och lärande, och detta med utgångspunkt i elevers olikheter. Vidare 
påpekar författaren att den specialpedagogiska verksamheten i skolan ska pågå i spännings-
fältet mellan individen, undervisningen och skolans organisation. Ibland kan det enligt 
Ahlberg behövas särskilda stödinsatser, och dessa kan ur ett specialpedagogiskt perspektiv 
implementeras på både individ-, grupp- och organisationsnivå.       
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Persson (1997) frågar sig i sin tur på vilket sätt specialpedagogik skiljer sig från pedagogik 
i allmänhet, det vill säga han undrar vari det speciella i specialpedagogiken består. I 
sammanhanget understryker Persson att specialpedagogik som kunskapsområde har 
emanerat ur samt är nära kopplat till pedagogik. Persson (2001) definierar special-
pedagogik som en förlängning av och ett stöd för den allmänna pedagogiken i skolan, och 
vidare menar han att specialpedagogik kan ses som upprättandet av åtgärder för elever som 
av olika skäl inte kan tillgodose sig den allmänna pedagogiken inom ramen för den 
reguljära klassen.  

Skrtic (1991, s. 24) belyser dock att förekomsten av specialpedagogik resulterar i att 
skolans och pedagogikens konfrontation med sina egna misslyckanden uteblir, och i 
enlighet med Perssons (2001, s. 34) tolkning av Skrtics resonemang föreligger ett 
ömsesidigt beroende mellan pedagogik och specialpedagogik. Genom förekomsten av 
specialpedagogik kan den vanliga pedagogiken kringskära gränserna för det normala, och 
det som ligger i normalitetens ytterområden kan följaktligen överlåtas till special-
pedagogiken. Detta samtidigt som specialpedagogiken är beroende av klienter från den 
verksamhet som den vanliga pedagogiken omfattar.  

Persson (1997 & 2001) påpekar att den specialpedagogiska definitionsfrågan kan vara 
problematisk av flera anledningar, bland annat till följd av ämnets tvärvetenskapliga 
karaktär, vilket vi återkommer till längre fram. Vidare är specialpedagogiken politisk-
normativ, vilket också försvårar definitionsfrågan (ibid., 2001). Den politisk-normativa 
basen har enligt Persson (ibid.) sitt ursprung i specialpedagogikens nära koppling till 
sociala samhällsprocesser, och den politiskt uttryckta viljan att hjälpa utsatta grupper är en 
viktig utgångspunkt i sammanhanget. Synen på utsatta grupper är enligt Persson (ibid.) 
dock starkt tids- och situationsberoende, liksom avgränsningen av dem, och i 
sammanhanget frågar sig Persson vilken inverkan dagens svenska samhälle har på synen på 
utsatta grupper, avvikelser och specialpedagogisk verksamhet. Vidare illustrerar Persson 
(ibid.) bland annat hur politiska dogmer, som till exempel målstyrning har kommit att 
påverka specialpedagogikens innehåll: 

Detta visar på hur ett politiskt beslut – att alla skall nå samma mål vid samma tidpunkt – kommer 

att avgränsa den grupp som blir specialpedagogikens ”klienter”. Det är givet att den 

specialpedagogiska teoriutveckling som tar sin utgångspunkt i sådana förhållanden blir annorlunda 

än den som har en annan utgångspunkt, t ex i ett annat skolsystem. Det förefaller alltså som om 

specialpedagogiken även framdeles kommer att få leva med svårigheter att definiera sin egen 

teori.  (s. 33). 

Även Malmgren-Hansen (2002) belyser kopplingen mellan specialpedagogik och 
bedömning av elevers kunskaper. Detta så till vida att de elever som avviker från en given 
nivå, såsom den framskrivs i Lpo 94 vad gäller kunskaper och färdigheter, ofta blir mål-
grupp för specialpedagogiska insatser, och detta i termer av ”elever i behov av särskilt 
stöd”. I sammanhanget kan det understrykas att Lpo 94 är ett politiskt styrdokument, vars 
innehåll uppstått till följd av kompromisser på den politiska formuleringsarenan mellan 
olika aktörer (Lindensjö & Lundgren, 2000). En förlängning av detta resonemang kan 
enligt oss innebära att specialpedagogiken och dess innehåll indirekt definieras på den 
politiska formuleringsarenan.   
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Nilholm (2003) strukturerar specialpedagogik utifrån tre olika perspektiv. Dessa perspektiv 
belyser hur specialpedagogik som forskningsområde kan tolkas, vilket leder till en för-
ståelse för hur specialpedagogik konkretiserats ur ett historiskt perspektiv. Dessa perspektiv 
utgörs av det kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet och dilemma-
perspektivet, vilka utvecklas längre fram. Nilholm (ibid.) gör vidare skillnad på 
specialpedagogik som område för forskning och som verksamhet. Kopplingen mellan 
forskningen och verksamhen utgörs av reflektionen, och detta så till vida att forskningen 
kan betraktas som en reflektion över specialpedagogik som verksamhet. Reflektionen 
innefattar metoder, teorier och vetenskapliga frågeställningar. Detta leder till att 
specialpedagogik som forskning och som verksamhet utgör två olika fenomen. Den 
specialpedagogiska verksamheten avser enligt Nilholm (ibid.) en institutionaliserad 
aktivitet som har speciella motiv, samhälleligt definierade syften och särskilda deltagare 
med olika funktioner. Vidare behandlar författaren specialpedagogik som verksamhets-
område i förhållande till pedagogik som verksamhetsområde. I detta förhållande blir 
specialpedagogiken till något speciellt i jämförelse med det normala, i detta fall 
pedagogiken. Nilholm (ibid.) påpekar vidare att specialpedagogiken kan ges en negativ 
definition, så till vida att den definieras av vad den inte är: 

Specialpedagogik är pedagogik där den vanliga pedagogiken inte anses räcka till och är således 

intimt förknippad med de skillnader mellan barn som så att säga ryms inom den vanliga 

undervisningen. Skolan står ju inför det faktum att barn är olika i flera avseenden. Att 

specialpedagogiken skulle ha en negativ definition understryks också av det faktum att vi har svårt 

att se vad som är gemensamt för de olika grupper som är föremål för specialpedagogik, mer än att 

de anses avvikande från någon form av normalitet. (s. 10). 

Även Malmgren-Hansen (2002) påpekar att de elever som erhåller specialpedagogiskt stöd 
utgör en heterogen grupp, som snarare kännetecknas av olikheter än likheter. Citatet ovan 
belyser dock att begreppen normalitet och avvikelse kan användas för att avgränsa och 
definiera specialpedagogikens målgrupp. I sammanhanget kan det emellertid understrykas 
att normalitet är ett svårfångat begrepp (Ahlberg, 2002, s. 13).   

Normalitet och avvikelse 

Brodin och Lindstrand (2004, s.14) påpekar att det ur ett historiskt perspektiv går att 
urskilja olika försök att åtgärda och stödja de elever som riskerar att falla utanför ramarna 
för det godtagbara. Detta bygger på tanken att det finns en bild av vad som är godtagbart 
och icke godtagbart, där gränsen för vad som anses vara godtagbart avgörs utifrån ett 
normalperspektiv. Brodin och Lindstrand (ibid.) menar att gränsen för det normala 
definieras av dem som gör anspråk på att vara normala. Vidare belyser författarna det 
relativa i normaliteten, genom att påpeka att det som anses vara normalt i en situation/ 
tidpunkt inte behöver betraktas som normalt i en annan. Tideman et. al. (2005) menar att 
när det i skolan fastslås vad som anses vara normalt, utgör skolans vardag referenspunkten 
för detta.  

Ur ett historiskt perspektiv går det att finna att begreppet ”normal” i olika sammanhang 
generat olika behov för olika individer. Detta kan exemplifieras genom att de elever som 
inte ansågs vara normala särskiljdes med motiv såsom att tillfredställa lärarnas och de 
normala elevernas behov av konsensus med syfte att underlätta undervisningen. Samtidigt 
var motivet att ge de elever som inte ansågs vara normala den hjälp de var i behov av, 
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vilket bidrog till att de sorterades in i skolsystemets olika skolformer såsom special-
undervisning, särklasser och OBS- klasser (ibid.). Vidare belyser Tideman et. al. (ibid.) att 
det normala kan tolkas på olika sätt, i huvudsak utifrån tre synsätt på normalitet: 

 
Det första sättet att se på normalitet är att det är detsamma som det normala tillståndet, det 

vanliga eller det genomsnittliga. Detta kallas ofta statistisk normalitet. Ett exempel är att 

normalitet bedöms utifrån medelvärde och standardavvikelse för en normalfördelningskurva. 

 
Det andra sättet att betrakta normalitet är att utgå från att normalitet är de värderingar om vad 

som är normalt i form av förmåga som förekommer i ett samhälle vid en viss tidpunkt. Detta kan 

ses som en normativ normalitet. 

 

Det tredje sättet, individuell eller medicinsk normalitet, betyder att en individ är normal/frisk, dvs. 

inte avvikande eller sjuk. När någon är avvikande från det normala krävs det behandling för att 

uppnå normalitet (s. 19). 

Dessa tre kategorier, vilka normalisering kan tolkas utifrån, skapar enligt Tideman et. al. 
(ibid.) olika konsekvenser av handlande. Den första kategorin berör möjliggörande faktorer 
för bättre levnadsvillkor i likhet med villkoren för majoriteten av befolkningen. Den andra 
behandlar en strävan efter det ”önskvärda”, och detta i relation till samhället eller den tid 
personen befinner sig i. Den tredje utgår från att individen är bärare av det onormala, vilket 
leder till att det är individen som ska åtgärdas i termer av onormalt beteende och attribut. 

För att relatera skolan till resonemanget kring normalitet kan diagnostisering av elever 
enligt Tideman et. al. (ibid.) skapa en sorteringsprocess i förhållande till normalitet kontra 
avvikelse, vilket korresponderar med det tredje synsättet på normalitet, där individen är 
bärare av problemen. Jakobsson (2003) menar att skolor och kommuner under de senaste 
åren fordrat diagnostisering av elever, och detta för att få tillgång till relevanta resurser och 
insatser. Vidare menar Jakobsson (ibid.) att ett sådant synsätt leder till att skolsvårigheter 
blir till inget annat än elevsvårigheter. I linje med den dokumenterade ökningen av elever i 
särskolan sedan decentraliseringen menar Tideman et. al. (2005) att ökningen kan bygga på 
att det är enklare att finna orsaker till problematik hos individen i stället för i exempelvis 
kommunens ekonomi. Kontentan av resonemanget kan förstås genom det Ohlander (hos 
Tideman et. al., ibid., s. 27) menar, att brist på resurser i skolan allt som oftast relateras till 
problematik hos individen, inte till brister i organisationen. Westling-Allodi (2002) menar 
att gränsen för det normala och avvikande är förhandlingsbar, och att kriteriet för att 
individer skall placeras i differentierade grupper bygger på det gemensamma kriteriet att 
individen i något avseende anses vara annorlunda. Detta leder till att gränsen för vad som 
anses vara normalt kontra avvikande är en hårfin gräns vad gäller dagens skola.  

Specialpedagogikens olika paradigm 

Specialpedagogik är ett tvärvetenskapligt ämne som bland annat bygger på kunskaper från 
medicin, psykologi, pedagogik och sociologi. Även om ämnet har studerats inom samtliga 
av dessa discipliner, har det huvudsakliga studiet länge skett inom ramen för medicin och 
psykologi (Vernersson, 2002). De olika disciplinerna bidrar bland annat till att olika 
aspekter runt individen fokuseras, och ur ett historiskt perspektiv har olika behandlingar 
och pedagogiska handlingsplaner emanerat ur rådande fokus (Brodin & Lindstrand, 2004). 
Som ett exempel på detta kan 1957 års skolberedning nämnas, som föreslog en differen-
tierad specialundervisning (SOU 1961:30). Detta till följd av ett fokus som innebar att 



 

9

 
orsakerna till elevers skolsvårigheter i hög utsträckning ansågs ligga hos eleven själv 
(Persson, 2001, s. 15). Som en kontrast till detta kan det ekologiska synsättet, vilket 
influerade specialpedagogiken under slutet av 1970-talet, nämnas. Enligt detta synsätt 
fyller miljön en betydelsefull funktion för individen, vilket innebär att svårigheter inte 
sammankopplas med brister hos individen. Synsättet kom bland annat att utgöra grunden 
för den samordnade specialundervisningen och integrationstanken (Vernersson, 2002, s. 
16).   

Persson (2001) påpekar att den specialpedagogiska forskningen utvecklats mycket, både 
internationellt och nationellt, under 1990-talet. Även om man enligt Persson inte kan tala 
om ett paradigmskifte inom forskningen, kan man åtminstone konstatera att forskningen 
har breddats genom ett kritiskt granskande av miljöns betydelse för uppkomsten av special-
pedagogiska behov. Detta innebär ingalunda att den individfokuserade forskningen upp-
hört, men att den miljöfokuserade forskningen genom olika anslag fått utökat utrymme. I 
sammanhanget påpekar Persson även att olika intresseorganisationer har betydelse för den 
specialpedagogiska forskningens inriktning.    

Forskning inom specialpedagogik kan alltså ses mot bakgrund av olika discipliner och 
kunskapsområden, och i samband med specialpedagogisk forskning kan man enligt 
Skidmore (1996, s. 33) tala om tre teoretiska paradigm, nämligen: 

 

The psycho-medical paradigm (det psykologiskt-medicinska paradigmet)  

 

The organizational paradigm (det organisatoriska paradigmet) 

 

The sociological paradigm (det sociologiska paradigmet) 

Skidmore (ibid.) frågar sig varför vissa elever är i behov av specialpedagogiskt stöd [have 
special educational needs] och hur man i verksamheten ska förhålla sig till detta. Beroende 
på vilka teoretiska utgångspunkter forskningen tar fasta på kan frågan ges diametralt olika 
svar, och mot bakgrund av detta kan de olika paradigmen betraktas. Dessa utgår från olika 
orsaks- och förklaringsmodeller och levererar följaktligen olika interventionsförslag till den 
specialpedagogiska verksamheten. Paradigmen karaktäriseras även av olika fokusnivåer: 

/…/ the psycho-medical paradigm by a focus on micro-level phenomena, the sociological by a 

focus on macro-level phenomena and the organizational by a focus on meso-level phenomena /…/ 

(ibid., s. 34). 

De olika fokusnivåerna innebär att olika fenomen uppmärksammas, och i sammanhanget 
innebär mikronivån ett individfokus, makronivån ett samhällsfokus och mesonivån ett 
institutions-/organisationsfokus. Detta kan enligt oss även ses i relation till begreppen i 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Skidmore (ibid.) argumenterar dock för att 
de tre paradigmen delar en gemensam begränsning, nämligen en tendens till reduktionism. 
Med detta menar Skidmore att de olika paradigmen försöker förklara komplexa fenomen 
genom avgränsade och snäva förklaringsmodeller, utifrån vilka lika snäva 
interventionsförslag emanerar.  

Vi har tidigare redogjort för Foucault och diskursbegreppet, och i sammanhanget kan de 
olika paradigmen inom specialpedagogisk forskning betraktas som olika diskurser i 
förhållande specialpedagogik, vilket enligt vår tolkning resulterar i att makten att yttra sig 
besitts av olika innehavare beroende på paradigm. 
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Det psykologiskt-medicinska paradigmet 

Inom detta paradigm anses elevers behov av särskilt stöd och specialpedagogiska insatser 
vara orsakade av neurologiska eller psykologiska brister hos eleven, i likhet med en sjuk-
dom eller ett medicinskt tillstånd (Skidmore, 1996). Eleven betraktas både som bärare av 
och orsak till eventuella skolsvårigheter. De interventioner som förespråkas inom 
paradigmet tenderar att vara kvasi-kliniska, och screening-tester anses nödvändiga för att 
kunna diagnostisera misstänkta syndrom (ibid.). 

Mot bakgrund av detta kan segregerande integrering (enligt Haug, 1998) belysas, vilket kan 
betraktas som specialundervisningens ursprung. Centralt i detta sammanhang blir att finna 
den optimala lärandemiljön för eleven, och för att kunna göra detta måste sakkunniga till-
frågas (ibid.). Utifrån deras bedömning och diagnostisering av elevens behov rekommen-
deras den slags organisation som anses vara lämpligast för eleven. Haug (ibid.) påpekar i 
sammanhanget att begreppet behov av särskilt stöd är individorienterat, och svårigheter 
betraktas som individbundna i termer av individuell patologi hos eleven. Detta i form av 
bristfällig utveckling eller medicinsk/psykologisk skada.   

I sammanhanget kan även det kompensatoriska perspektivet (enligt Nilholm, 2003) 
belysas. Den grundläggande principen inom det kompensatoriska perspektivet på special-
pedagogisk forskning identifieras främst utifrån neurologiska och psykologiska medel. 
Nilholm (ibid.) menar att åtgärderna och metoderna inom det kompensatoriska perspektivet 
kan förtydligas och förstås som en kompensation av bristande förmågor hos individen. 
Denna identifiering av brister bygger på ett medicinskt/psykologiskt perspektiv, där 
sökandet efter problemgrupper ses som det centrala (ibid.). Således menar författaren att 
begreppet problemgrupper faller inom ramen för hur forskningen förklarar och söker 
indikationer på brister hos individer, och detta leder till sortering av individer i diverse 
system. Dessa system utgör gränser för individens prestationer i förhållande till vad som 
anses vara det normala.  

Skidmore (1996) belyser kritik som riktats mot det psykologiskt-medicinska paradigmet, 
och denna kritik består bland annat i ett uppmärksammande av otillbörliga försök att 
tillämpa paradigmets synsätt på ett flertal förmodade syndrom eller problemtillstånd, vars 
neurologiska eller biologiska grund inte kan bevisas, och då diagnoser bygger på bedöm-
ningar utifrån beteenden och kognitiva normer.  

Det organisatoriska paradigmet 

Inom det organisatoriska paradigmet betraktas uppkomsten av behov av särskilt stöd och 
specialpedagogiska insatser som orsakade av olika brister i skolans organisation (Skidmore, 
1996). Följaktligen betraktar man avlägsnandet av dessa brister genom en omstrukturering 
av skolan som en lösning på problematiken (ibid.). Det finns olika synsätt inom det 
organisatoriska paradigmet, men gemensamt för de verksamma inom paradigmet är upp-
fattningen att en korrekt implementerad omstrukturering och reformering av skolan som 
organisation kommer att eliminera, eller åtminstone minska, problemet med elever som inte 
lyckas utnyttja sina potentialer inom ramen för skolsystemet (ibid.). Forskning inom det 
organisatoriska paradigmet har enligt Skidmore inneburit ett signifikant bidrag till 
förståelsen för uppkomsten av behov av särskilt stöd/specialpedagogiska insatser bland 
elever, och detta genom uppmärksammandet av variabler på klassrums- och skolnivå. 
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Vidare menar författaren att både det psykologiskt-medicinska och det sociologiska 
paradigmet har tenderat att underskatta betydelsen av dessa faktorer.  

Skrtic (1991) uppmärksammar organisatoriska brister i skolsystemet, och han menar i 
sammanhanget att skolan som organisation strukturerar sig själv som en professionell 
byråkrati inuti en maskinell byråkrati. Även om dessa två typer av byråkratier skiljer sig åt 
i flera avseenden delar de bland annat svagheten att vara oflexibla. Vidare påpekar för-
fattaren att den professionella byråkratin är en uträttande organisation [performance 
organization] (s. 165), inte en problemlösande organisation som snarare är inriktad på att 
söka kreativa lösningar till varje unikt problem. I stället för att godta heterogenitet tvingar 
den professionella byråkratin in sina klienters behov i redan existerande standardprogram, 
vilket för skolans vidkommande kan förstås genom följande: 

/…/ the implication is that student disability is neither a human pathology nor an objective 

distinction; it is an organizational pathology, a matter of not fitting the standard programs of the 

prevailing paradigm of a professional culture /…/ (ibid., s 178f.). 

Skrtic (ibid., s. 181) menar att man utifrån ett organisatoriskt perspektiv kan betrakta 
elevers skolsvårigheter och specialpedagogiska åtgärder som oavsiktliga konsekvenser och 
biprodukter av den utbildning som tillhandahålls av traditionella skolorganisationer. 
Skidmore (1996) påpekar emellertid att kritik kan riktas mot det organisatoriska 
paradigmet, bland annat då verksamma inom detta paradigm tenderar att oproblematiserat 
utnyttja teoretiska modeller och empiriska undersökningar från andra områden inom ramen 
för det specialpedagogiska fältet.      

Det sociologiska paradigmet  

Farrell (2004) beskriver sociologiska influenser i förhållande till specialpedagogik. I sam-
band med detta påpekar han bland annat att sociologin, genom att erbjuda ett bredare 
perspektiv på specialpedagogik, försöker utmana de närmanden till ämnesområdet som 
discipliner som medicin och psykologi representerar. I sammanhanget kan det påpekas att 
det sociologiskt influerade paradigmet inom specialpedagogisk forskning avlöste det 
psykologiskt-medicinska paradigmet (Persson, 1997). I stället för att fokusera på individ-
bundna brister belyser det sociologiska paradigmet sambandet mellan strukturella 
skillnader i samhället och motsvarande skillnader i olika verksamheter, såsom skolan 
(ibid.).  

Under 1980-talet riktades den specialpedagogiska forskningen mer mot ett sociologiskt 
synsätt vad gäller uppkomsten av behov av särskilt stöd. Skidmore (1996) lyfter fram en 
analys av specialpedagogik ur ett sociologiskt perspektiv, vilken enligt Skidmore bidrar till 
att synliggöra specialpedagogiken som en sortertingsmekanism som bidrar till att 
existerande sociala skillnader reproduceras, och detta genom att en andel elever avdelas 
och allokeras till en alternativ undervisning av lägre status. I sammanhanget anser vi att 
Bourdieus kapitalbegrepp samt habitusbegrepp är intressanta att beakta, då dessa kan bidra 
till att synliggöra elevers olika förutsättningar i skolsammanhang. Vad uppkomsten av 
behov av särskilt stöd beträffar ges inom det sociologiska paradigmet följande förklaring: 

Special needs arise from the reproduction of structural inequalities in society trough processes of 

sorting and tracking (ibid., s 42). 
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I sammanhanget kan det kritiska perspektivet (enligt Nilholm, 2003) belysas, vilket utgör 
ett sociologiskt betraktelsesätt inom specialpedagogisk forskning. Ett flertal faktorer har 
bidragit till framväxten av ett kritiskt perspektiv inom specialpedagogik, och bland dessa 
kan framväxten av en ”identitetspolitik” och idéer om en skola för alla nämnas. Vad 
identitetspolitiken beträffar har denna bidragit till att förändra uppfattningen om tradi-
tionellt marginaliserade grupper, och i sammanhanget kan det nämnas att kritiken av 
normaliteten är central inom det kritiska perspektiv. Inom perspektivet finns vidare en 
kritisk hållning i förhållande till specialpedagogik, och denna består bland annat i 
uppfattningen att specialpedagogik kan betraktas som en del i ett socialt system som bidrar 
till att avvikande grupper förtrycks socioekonomiskt och strukturellt. Kritiken består också 
i uppfattningen att specialpedagogiken är skapad av sociala institutioner för att dessa ska 
komma tillrätta med sina egna misslyckanden (ibid.). Specialpedagogiken kan således 
upphöra genom sociala och politiska förändringar. Som en kritik av det kritiska 
perspektivet har dilemmaperspektivet vuxit fram.      

Skidmore (1996) påpekar att kritik kan riktats mot det sociologiska paradigmet, och denna 
kritik består i att mycket av det som skrivs inom paradigmet dras mot abstrakt och hypo-
tetiskt argumenterande. Vidare består kritiken i att författare ofta hämtar koncept från den 
allmänna sociologiska teorin, för att utan empiriska bevis argumentera för deras giltighet 
inom specialpedagogisk forskning.  

SPEKO-projektet 

Det har inte genomförts många vetenskapliga undersökningar i Sverige, i samband med 
vilka man ur ett helhetsperspektiv, och i relation till den vanliga pedagogiska verksam-
heten, har studerat specialpedagogisk verksamhet. Det är tänkbart att detta beror på 
områdets komplexitet och svårigheter att bestämma och definiera till exempel stödformer 
(Persson, 2001, s. 55).  

Persson (1997, 1998a & 1998b) redogör emellertid för ett forskningsprojekt som genom-
fördes vid Göteborgs universitet, inom ramen för vilket 18 rektorer, 27 specialpedagoger/ 
speciallärare och 35 lärare i grundskolan intervjuades. Projektet kallas Specialundervis-
ningen och dess konsekvenser (SPEKO), och syftet med detta projekt var att med utgångs-
punkt i informanternas beskrivningar av sina skolors specialpedagogiska verksamhet 
undersöka dess genomförande, motiveringar och förutsättningar. Granskningen av intervju-
materialet har skett med avseende på likheter och skillnader i uppfattningar hos de 
intervjuade. Som bas för kategoriseringen av resultatet i SPEKO-projektet användes nio 
huvudfrågor. Dessa frågor fokuserar bl.a. på hur man definierar specialpedagogik/ 
specialundervisning, hur specialpedagogisk verksamhet skiljer sig från klassundervisning 
och vilket innehållet i den specialpedagogiska verksamheten kan vara.  

Vad definitionen av begreppet specialpedagogik/specialundervisning beträffar, visar 
Persson (1997) att en majoritet av informanterna avgett svar inom den kategori som 
definierar specialpedagogik som en verksamhet som har sin grund i svårigheter hos eleven. 
Svaren i denna kategori utmålar eleven som både bärare av och orsak till svårigheterna. En 
fjärdedel av informanterna har avgett svar inom den kategori som definierar special-
pedagogik som en verksamhet som har sin grund i brister i skolans arbetssätt, organisation 
eller miljö. Två femtedelar av informanterna har avgett svar inom den kategori som 
definierar specialpedagogik som en verksamhet som har sin grund i en viss fördjupad 
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lärarkompetens. Av intervjuerna framgår att definitionsfrågan uppfattats som svår av 
många informanter, och många tvekar innan de svarar på frågan (ibid., s. 75).  

Vad skillnaden mellan specialpedagogisk verksamhet och vanlig klassundervisning 
beträffar framgår av intervjuerna att denna kan bestå i flera olika aspekter (ibid., s. 76ff.). 
Enligt intervjusvaren kan skillnaden både bestå i den didaktiska ”vad-frågan” som i den 
didaktiska ”hur-frågan”. Detta innebär att specialpedagogisk verksamhet till skillnad från 
vanlig klassundervisning bland annat uppfattas som mer grundläggande vad kognitiv och 
social färdighetsträning beträffar. Ytterligare en uppfattning är att den specialpedagogiska 
verksamheten, till skillnad från klassundervisningen, bedrivs i liten grupp eller i ett lägre 
tempo. Ännu ett sätt att skilja ut specialpedagogiken är att peka på skillnader av pedago-
giskt eller metodiskt slag, det vill säga specialpedagogisk verksamhet bygger enligt detta 
synsätt på en annan pedagogik och metodik än klassundervisningen. Ett fåtal informanter 
menar vidare att det inte föreligger någon egentlig skillnad. 

Vad innehållet i den specialpedagogiska verksamheten beträffar uppvisar intervjusvaren ett 
relativt brokigt innehåll (Persson, 1997, s. 88-97). Kompenserande arbete med elever och 
deras problem i syfte att reparera brister och fylla igen kunskapsluckor, analyser av 
klassituationer, screening-tester av hela klasser och diagnostisering av enskilda elever är 
exempel på sådant som nämns som innehåll i den specialpedagogiska verksamheten. En 
tolkning av resultatet ger för handen att fokus för den specialpedagogiska verksamhetens 
innehåll ligger på individnivå, det vill säga det är eleven som är föremål för de flesta av 
insatserna.    

Inom ramen för SPEKO-projektet undersöktes även den specialpedagogiska verksamhetens 
inriktning och objekt genom en särskild analys av intervjuerna med specialpedagogerna/ 
speciallärarna (ibid., s. 131). Med detta som utgångspunkt kunde intervjusvaren hänföras 
till någon av kategorierna individen, klassen/gruppen, skolan eller omgivningen utanför 
skolan. Av de intervjuade anger en majoritet att deras arbete endast är riktat mot 
individnivån.  

En slutsats som Persson (1998b, s. 30ff.) drar utifrån SPEKO-projektets resultat under-
stryker att det kategoriska perspektivet på specialpedagogik är dominerande inom den 
specialpedagogiska verksamheten. Detta perspektiv innebär bland annat att svårigheter ses 
som individbundna och att eleven uteslutande utgör fokus för den specialpedagogiska 
verksamheten. Det kategoriska perspektivet har således flera beröringspunkter med det 
psykologiskt-medicinska paradigmet. Vidare diskuterar Persson (ibid., s. 33) special-
pedagogikens och den specialpedagogiska verksamhetens problematiska relation till 
allmänpedagogik och pedagogisk verksamhet. Det problematiska förhållandet består i en 
okritisk syn på specialpedagogisk verksamhet som en rationell konsekvens av den vanliga 
pedagogikens misslyckanden. Eftersom specialpedagogisk verksamhet i hög grad är 
inriktad mot att hjälpa de elever som avviker från det normala, har specialpedagogiken av 
etiska och fördelningsmässiga skäl undsluppit kritik, och det goda syftet har försvårat 
analysen av både verksamheten och dess resultat. 

SPEKO-projektet har relevans för detta examensarbete då projektet kastar ljus över olika 
uppfattningar om specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet. Även om SPEKO-
projektet, till skillnad från vår undersökning, innefattar intervjuer med flera olika typer av 
befattningshavare inom grundskolan, utgör mångfalden av uppfattningar kring kunskaps-
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området och dess innehåll en intressant illustration av tidigare omnämnd komplexitet. Vad 
definitionen av specialpedagogik beträffar belyser projektet flera olika uppfattningar, och 
likaså kastar projektet ljus över olika uppfattningar vad skillnaden mellan special-
pedagogisk verksamhet och klassundervisning beträffar. Förutsatt att man betraktar allmän 
pedagogik som en ingrediens i klassundervisningen är resultatet intressant som bakgrund 
till en av våra frågeställningar: Hur uppfattar lärarna förhållandet mellan pedagogik och 
specialpedagogik? Vidare belyser SPEKO-projektet innehållet i den specialpedagogiska 
verksamheten, vilket tillsammans med kartläggningen av verksamhetens objekt utifrån 
intervjuerna med specialpedagogerna/speciallärarna kan vara intressant att studera för att 
synliggöra olika uppfattningar och synsätt inom området.   

Centrala begrepp  
Vi har i detta examensarbete valt att fokusera på ett antal begrepp, vilka vi i sammanhanget 
finner centrala. Inom ramen för vårt teoretiska perspektiv har vi belyst hur verksamma 
inom fältet tolkar och använder dessa begrepp. Nedan ämnar vi sammanfatta och redogöra 
för vår tolkning av begreppen.   

Specialpedagogik 

Ett forsknings- och verksamhetsområde som bygger på tvärvetenskaplig grund. Special-
pedagogiken kan i verksamheten betraktas som en förlängning av samt stöd till den 
allmänna pedagogiken och dess tillkortakommanden. Således kan specialpedagogisk 
verksamhet enligt oss betraktas som upprättandet av särskilda åtgärder för elever i behov av 
särskilt stöd. Vidare kan specialpedagogiken vara verksam på flera nivåer, och detta kan 
betraktas mot bakgrund av de olika specialpedagogiska forskningsparadigmen. Vi betraktar 
specialpedagogiken som ett kunskapsområde som verkar på både individ-, grupp/klass-, 
organisations- och samhällsnivå.  

Elever i behov av särskilt stöd 

Dessa utgör specialpedagogikens målgrupp, men gruppen är ingalunda heterogen. Behovet 
av särskilt stöd uppstår enligt oss till följd av den vanliga pedagogikens brister och miss-
lyckanden i att möta samtliga elever utifrån deras förutsättningar, och följaktligen blir 
eleverna målgrupp för en särskild verksamhet; specialpedagogik. Enligt vår tolkning kan 
man utifrån litteraturen även definiera elever i behov av särskilt stöd som de avvikande i 
förhållande till det normala i en given kontext.  

Normalitet och avvikelse 

Enligt vår mening är begreppen avhängiga varandra; det avvikande uppstår i förhållande 
till det normala, medan det normala avgränsas med det avvikande som referenspunkt. I 
sammanhanget är det enligt oss viktigt att belysa det relativa i begreppen; det som är 
normalt i dag kan vara avvikande i morgon.  

Det psykologiskt-medicinska paradigmet 

Inom detta paradigm anses elevers behov av särskilt stöd emanera ur individbundna brister 
av psykologisk/neurologisk karaktär, och följaktligen föreslås interventioner/åtgärder 
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riktade mot individen. Eleven ses som både bärare av och orsak till eventuella skol-
svårigheter. I sammanhanget utgör diagnoser ett viktigt verktyg.  

Det organisatoriska paradigmet  

Inom detta paradigm anses elevers behov av särskilt stöd emanera ur brister i skolans 
organisering, och följaktligen föreslås interventioner/åtgärder som syftar till att avlägsna 
grupp- och organisationsbundna brister. Det handlar enligt oss om att anpassa skolans 
befintliga strukturer efter eleverna, inte tvärtom. Detta bland annat genom avlägsnandet av 
färdiga standardprogram.  

Det sociologiska paradigmet 

Inom detta paradigm anses elevers behov av särskilt stöd emanera ur reproduktionen av 
strukturella olikheter i samhället. Enligt Persson (1998b, s. 2) utgör exempelvis socio- 
ekonomiska skillnader en strukturell olikhet i samhället. Därmed kan det sociologiska 
synsättet i skolsammanhang enligt vår tolkning förklara olika elevers olika förutsättningar i 
relation till bland annat socio-ekonomisk bakgrund. I sammanhanget blir familjen enligt 
oss viktig som samhällsinstitution. De interventioner/åtgärder som förslås inom paradigmet 
är politiska reformer av utbildningssystemet.                      
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Kapitel 3 - Metod 

För att erhålla lärares olika uppfattningar om specialpedagogik är det enligt oss möjligt att 
genomföra kvalitativa forskningsintervjuer, vilka har som syfte att inbringa kvalitativa 
beskrivningar av informantens värld, med intention att tolka dessa beskrivningar. 
Forskningsintervjun är enligt Kvale (1997, s. 117f.) ett gestaltat samtal som bygger på 
samspel mellan två parter, där dialogen utvecklar kunskap. Initialt hade vi för avsikt att 
genomföra individuella forskningsintervjuer, men i samband med uppstarten av examens-
arbetet kom vi i kontakt med fokusgrupper som metod. Denna metod föreföll intressant, 
och vi ansåg att den korresponderade bättre med undersökningens syfte, och därmed valde 
vi denna metod. Gibbs (1997) menar att fokusgrupper är lämpliga då man önskar komma i 
besittning av olika perspektiv på samma ämne. Som vi tidigare har belyst  kan special-
pedagogik och dess innehåll uppfattas på olika sätt, och genom att nyttja fokusgrupper som 
metod ville vi komma i besittning av olika uppfattningar om specialpedagogik.  

Enligt oss kan således större möjligheter för moderatorn att möta ett bredbare register av 
uppfattningar vid ett och samma tillfälle genereras genom fokusgruppssamtal. I samman-
hanget är också tidsaspekten central. Vidare menar Wibeck (2000) att fokusgrupper kan 
leda till utbyte och jämförande av erfarenheter och uppfattningar mellan informanterna, 
vilket korresponderar med undersökningens syfte och intentionen att synliggöra olika 
uppfattningar om specialpedagogik. Fördelen med att genomföra fokusgrupper går vidare i 
linje med det Wibeck (ibid.) poängterar; att vissa ämnen inte diskuteras på daglig basis, 
vilket leder till att sådana diskussioner också är svåra att observera, vilket för vårt 
vidkommande utesluter observation som metod.  

Fokusgrupper som metod 
Vi har studerat fokusgrupper som metod utifrån Wibeck (2000) och Gibbs (1997). Ett av 
syftena med fokusgrupper är att undersöka informanternas attityder, känslor, erfarenheter 
och reaktioner kring ett givet ämne, men till skillnad från en individuell intervju kan fokus-
gruppssamtal ge en bredare variation av uppfattningar kring det givna ämnet (Wibeck, 
2000, s. 20 & 39f.). Inom ramen för fokusgruppen kan informanterna tillsammans utbyta 
tankar och åsikter, och i samband med det pågående samtalet kan idéer vidareutvecklas och 
omprövas (ibid.).  

Wibeck (ibid.) menar vidare att fokusgrupper kan användas om undersökningen berör 
ämnen som kan upplevas som känsliga för informanterna. Vi ämnar förlänga författarens 
resonemang till att även omfatta mer komplexa ämnen. Efter litteraturläsningen synlig-
gjordes det för oss att det inte finns någon entydig definition av specialpedagogik, utan det 
vi fann var en komplex och mångfacetterad bild av ämnet, och enligt oss kan fokusgrupper 
som metod bidra till att tydliggöra dessa definitionsproblem inom området. Ämnets 
komplexitet och svårgenomträngliga karaktär kan enligt oss vidare bidra till att göra ämnet 
känsligt, då det kan upplevas som svårt att diskutera kring. Det centrala i fokusgrupper är 
interaktionen informanterna emellan, och hur denna interaktion påverkar och genererar 



 

17

 
olika uppfattningar kring det givna ämnet. Detta ser vi som en fördel i förhållande till vårt 
komplexa ämnesområde.   

Fokusgruppssamtal som intervjumetod kan iscensättas med strukturerad eller ostrukturerad 
karaktär. Om forskaren väljer att använda sig av en strukturerad fokusgrupp innebär detta 
att forskaren, som inom ramen för fokusgrupper benämns moderatorn, kontrollerat styr 
frågorna i riktning mot det givna ämnet. Moderatorn kontrollerar även gruppdynamiken 
under samtalet i syfte att få alla informanter att interagera jämlikt (ibid., s. 45). Fördelen 
med en strukturerad intervju är enligt Wibeck (ibid.) att moderatorn kan välja att avsluta en 
diskussion som inte anses vara relevant för undersökningen, och i stället bidra med nya 
frågor som fokusgruppen har till syfte att utveckla. Å andra sidan kan en strukturerad 
intervju enligt författaren bidra till att moderatorn överför föreställningar och förstålelser 
till informanterna, vilket kan leda till att dessa återges i de data som insamlas.  

Om moderatorn väljer att gestalta ett ostrukturerat fokusgruppssamtal innebär detta att 
informanterna får möjlighet att interagera med varandra i hög utsträckning, och att det inte 
på förhand finns specifika frågor som måste besvaras. Det relevanta i den ostrukturerade 
fokusgruppen är att informanternas åsikter och föreställningar kring det givna ämnet 
synliggörs. Detta bidrar till att moderatorn således kan studera interaktionen och 
argumentationen samt komma åt spontana föreställningar. Fördelen med en ostrukturerad 
intervju är att analysen av data blir starkt förknippad med informanternas intressen samt att 
kontroversiella synpunkter kan uppdagas, och detta utan moderatorns inblandning. Å andra 
sidan kan den ostrukturerade fokusgruppen ge uttryck för en oorganiserad diskussion som 
kan bli svårhanterlig i analysen. Det kan även uppkomma svårigheter under samtalets gång, 
som att de ämnen moderatorn önskar diskutera inte kommer på tal utan att moderatorn 
introducerar ämnena. Wibeck (ibid.) belyser slutligen att fokusgrupper kanske fungerar 
som bäst när informanterna får interagera med varandra samtidigt som moderatorn får 
deltaga och styra diskussionen då det givna ämnet faller bort. 

Detta är tankar som vi har behandlat inför valet av struktur vad gäller våra fokusgrupps-
intervjuer. I sammanhanget kan det påpekas att Wibeck (ibid.) även belyser halv-
strukturerade fokusgrupper som en möjlighet, men författaren behandlar främst 
strukturerade och ostrukturerade fokusgrupper. Vad beträffar valet av intervjukaraktär har 
vi även hämtat tankar från den halvstrukturerade forskningsintervjun som Kvale (1997) 
beskriver. Denna intervjukaraktär inbegriper teman och förslag till relevanta frågor, dock 
kan forskaren under intervjun förändra formen och ordningsföljden på frågorna i syfte att 
följa upp svaren informanterna ger. Vi fann denna intervjukaraktär relevant i relation till 
vårt syfte, då vi antog att den kan leda till både styrda och spontana diskussioner kring vårt 
ämnesområde, och därav valde vi att genomföra halvstrukturerade fokusgruppssamtal.  

Urval 
Urvalet av informanter i denna undersökning bygger delvis på det Stukát (2005) beskriver 
som bekvämlighetsurvalet, vilket bland annat innebär att forskarna tager vad som erbjuds. 
Vidare bör det poängteras att bekvämlighetsurvalet av informanter enligt oss kan motiveras 
utifrån tidsaspekten vad gäller detta examensarbete. Ett ämne ska väljas, ett syfte ska 
formuleras, en undersökning ska genomföras och en rapport ska sammanställas inom 
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ramen för en relativt begränsad tidsperiod. I sammanhanget är det enligt vår mening även 
viktigt att påpeka att urvalet av lärare i denna undersökning inte påstås vara representativt 
för grundskollärarpopulationen i stort, och detta då vi inte gör anspråk på statistisk 
generaliserbarhet i vår undersökning. 

Informanterna i vår studie är alla behöriga grundskollärare i år 1-6 som via kontakter 
rekryterats till att deltaga i undersökningen, vilket kan jämföras med det Wibeck (2000) 
säger om nyttjandet av kontaktpersoner. I samtalen med kontaktpersonerna lyfte vi fram en 
önskan om variation vad gäller informanternas verksamma yrkesår och tid för avslutade 
studier. Detta motiverade vi utifrån antagandet att det kan ha betydelse för resultatet, och 
detta i termer av varierade uppfattningar kring våra frågeställningar. Dessa varierade 
uppfattningar kan enligt oss ses som en verkan av att informanterna vid olika tidpunkter 
avslutat sina studier, och kan då under sin utbildning ha skapat sig olika uppfattningar 
gällande specialpedagogik i relation till rådande traditioner/paradigm. Vidare antar vi att 
informanternas verksmamma yrkesår kan bidra till olika uppfattningar vad gäller special-
pedagogik, och detta då uppfattningar enligt oss kan ses som avhängiga kvantitativa 
erfarenheter i relation till rådande traditioner på realiseringsarenan. I samband med fokus-
gruppssamtalen tillfrågades informanterna när de examinerades som lärare och hur länge de 
varit verksamma som lärare. Fyra av de sammanlagt sju informanterna examinerades innan 
1994 och har minst 14 års arbetslivserfarenhet som lärare. Resterande tre informanter 
examinerades någon gång efter 1994 och har färre än 14 års arbetslivserfarenhet. 
Fördelningen mellan informanterna var förhållandevis jämn mellan fokusgrupperna.  

Uppläggning och genomförande 
Vi har inom ramen för vår undersökning genomfört två halvstrukturerade fokusgrupps-
samtal, med tre respektive fyra informanter som deltagare. Wibeck (2000) rekommenderar 
fokusgrupper bestående av fyra till sex informanter, och initialt hade vi planerat att genom-
föra två fokusgrupper med vardera fyra deltagare. Till följd av ett bortfall i ena fokus-
gruppen kom denna dock endast att bestå av tre informanter, vilket kan problematiseras 
utifrån ett resonemang om triader (ibid., s. 50f.). I en fokusgrupp bestående av tre 
medlemmar, en så kallad triad, kan spänningar finnas inbyggda. Dessa spänningar kan yttra 
sig på olika sätt, och en risk med triaden är att var och en av informanterna kan komma att 
inta rollen som medlare mellan övriga två informanter. Ytterligare en risk med triaden är att 
en informant kan komma att försöka spela ut övriga två informanter mot varandra. Vi valde 
dock ändå att genomföra ena fokusgruppssamtalet med endast tre informanter, och detta då 
vi medvetna om riskerna hoppades kunna undvika dem i viss mån. I efterhand bedömde vi 
detta fokusgruppssamtal ha förflutit väl, och vi kände inte av några spänningar under 
samtalets gång. Naturligtvis kan bortfallet i denna fokusgrupp emellertid innebära att vi har 
gått miste om ytterligare uppfattningar och perspektiv på specialpedagogik. Anledningen 
till att vi endast genomförde två fokusgruppssamtal är främst avhängig tidsrelaterade 
aspekter, så till vida att vi bedömde tiden som alltför ringa vad gäller iscensättandet av 
ytterligare fokusgrupper.   

Innan fokusgruppssamtalen fick informanterna ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 1), 
i vilket vi redogör för syftet med vår undersökning. I brevet beskriver vi även kortfattat vad  
ett fokusgruppssamtal innebär samt hur insamlad data kommer att behandlas vad gäller 
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etiska principer. I samband med fokusgruppssamtalen var vi båda närvarande, en som 
moderator och en som observatör med ansvar för det tekniska. Vi har vidare spelat in båda 
fokusgrupperna med mp3-spelare.   

Under fokusgruppssamtalen använde moderatorn en intervjuguide (se Bilaga 2) med 
förslag till frågor, och intervjuguiden användes främst då moderatorn ansåg att 
informanterna föll bort från det givna ämnet i allt för hög utsträckning samt vid längre 
tystnader. Samtliga huvudfrågor i intervjuguiden har använts som de står formulerade, 
medan uppföljningsfrågorna har anpassats efter situationen vad gäller ordningsföljd och 
formulering. Moderatorn har dessutom endast utnyttjat de uppföljningsfrågor som ansetts 
relevanta i förhållande till pågående samtal. Då vi genomfört halvstrukturerade fokus-
grupper har moderatorn främst strävat efter att låta informanterna tala fritt, men vid behov 
blandat sig i samtalet med uppföljningsfrågor. Samtidigt som moderatorn försökte påverka 
processen så lite som möjligt hade denna alltså i uppgift att styra tillbaka samtalet då det 
helt lämnade det givna ämnet, vilket visade sig utgöra en svår balansgång.  

Materialbearbetning  
De två fokusgruppssamtal som har genomförts inom ramen för denna undersökning är båda 
inspelade med mp3-spelare. För att säkerställa ljudmässig kvalitet och för att minska risken 
att förlora data om tekniska problem skulle uppstå använde vi oss av två stycken mp3-
spelare vid samtalen. Fokusgruppssamtalen har bearbetats i Windows-mediaplayer, och i 
samband med transkriberingen kodades informanternas uttalanden som A, B och C etc. i 
syfte att strukturera innehållet. Detta innebär att varje informants uttalande i transkriptionen 
försågs med en bokstav i syfte att särskilja utsagorna från varandra. De transkriberade 
texterna har först analyserats var för sig för att sedan jämföras med varandra, och detta med 
stöd av Wibecks (2000) resonemang vad gäller horisontell innehållsanalys. Denna analys-
form bygger på att synliggöra återkommande ämnen i alla fokusgrupper, och i vårt fall 
återkommande uppfattningar i termer av likheter, skillnader och mönster. 

I samband med analysen av fokusgrupperna och informanternas uppfattningar har vi delvis 
relaterat dessa till befintliga kategorier hos Persson (1997). Vidare har vi under analys-
processen skapat egna kategorier och inspirerats att vidareutveckla befintliga kategorier hos 
Persson (ibid.). Detta innebär således att vi har genomfört en abduktiv analysform av 
insamlad data, så till vida att vi har närläst våra data för att gruppera intervjusvaren från 
fokusgrupperna i upptäckta kategorier samtidigt som vi har utgått från redan existerande 
kategorier som analysverktyg. Dessa kategorier utgör tillsammans vår analysmodell, vilken 
har till syfte att strukturera insamlad data och ge en ökad tydlighet och förståelse för 
relationerna mellan fokusgruppernas uppfattningar och våra frågeställningar. Nedan 
redogör vi för vår analysmodell.   

Analysmodell 
För att kunna analysera resultatet av genomförda fokusgruppssamtal har vi utarbetat en 
modell med hjälp av vilken vi har kategoriserat fokusgruppernas uppfattningar. Syftet med 
detta är att förenkla synliggörandet av likheter, skillnader och mönster vad de olika upp-
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fattningarna beträffar. För att kunna sätta samman denna modell har vi hämtat inspiration 
och tankesätt från några av SPEKO-projektets olika kategoriseringar (Persson, 1997), 
främst de som berör definitionen av specialpedagogik (s. 73), skillnaden mellan special-
pedagogisk verksamhet och klassundervisning (s. 76) och de som berör kategoriseringen av 
det specialpedagogiska arbetets olika objekt enligt specialpedagogerna/speciallärarna (s. 
131). Nedan presenterar vi vår analysmodell, vilken vi har utformat med stöd av tio 
kategorier fördelade på tre frågeställningar. 

Hur definierar lärarna specialpedagogik? 

Följande tre kategorier är hämtade från Persson (ibid., s. 73). Detta då vi anser att dessa 
kategorier både ger en tydlig avgränsning av och översikt över insamlad data. De tre 
kategorierna kom enligt oss att utgöra återkommande huvudteman i våra fokusgrupps-
samtal då informanterna diskuterade kring definitionsfrågan. Vidare anser vi att dessa 
kategorier kan underbyggas med innehåll från specialpedagogikens olika paradigm, 
framförallt första och andra kategorin. I vår analys av resultatet redogör vi för hur vi 
underbyggt våra kategorier med stöd i vår valda litteratur. 

1. En verksamhet som har sin grund i svårigheter hos eleven 

2. En verksamhet som har sin grund i brister i skolans arbetssätt, organisation eller 
miljö 

3. En verksamhet som är avhängig fördjupad kompetens 

Hur uppfattar lärarna förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik? 

Under våra fokusgruppssamtal diskuterade informanterna kring denna fråga i termer av 
pedagogisk och specialpedagogisk verksamhet (till skillnad från forskning), och därför har 
vi valt att skapa kategorier utifrån detta.  

4. Specialpedagogisk verksamhet uppfattas som annorlunda vad gäller innehåll och 
organisering i förhållande till pedagogisk verksamhet 

5. Specialpedagogisk verksamhet uppfattas som en förlängning av den vanliga 
pedagogiska verksamheten 

6. Förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik uppfattas som oklart av 
lärarna 

Uppfattar lärarna sig själva som utövare av specialpedagogisk verksamhet, och 
vilket/vilka objekt har verksamheten enligt lärarna?  

I samband med denna frågeställning har vi skapat kategorier utifrån det/de objekt 
informanterna diskuterade kring då de talade om sig själva som utövare av special-
pedagogisk verksamhet. Strukturen är delvis inspirerad av Persson (ibid., s. 131). 

7. Individen som objekt 

8. Miljön i skolan som objekt 

9. Miljön utanför skolan som objekt 

10. Läraren själv som objekt 



 

21

 
Tillförlitlighetsfrågor 
Under denna rubrik ämnar vi lyfta fram styrkor och svagheter som synliggjorts under 
processens gång vad gäller denna undersökning. Stukát (2005) belyser olika exempel på 
möjliga reliabilitetsbrister beträffande bland annat kvalitativa undersökningar, såsom 
feltolkningar av frågor hos informanterna och feltolkningar av svar hos forskaren. Vad 
gäller risken för feltolkningar av frågor hos informanterna i samband med fokusgrupperna, 
har vi försökt att minimera denna risk genom att så långt som möjligt vara konsekventa och 
tydliga i val av termer och begrepp i vår intervjuguide (se Bilaga 2). Men då vi har genom-
fört halvstrukturerade fokusgrupper har vi inte följt intervjuguiden slaviskt, utan ibland har 
vi följt upp svar från informanterna genom att omformulera uppföljningsfrågorna efter 
rådande situation. I samband med detta är det möjligt att vi kan ha använt uttryck och 
begrepp som för oss varit självklara, men som kanske inte varit lika självklara för 
informanterna. Detta kan naturligtvis utgöra en svaghet i undersökningen. Vad gäller risken 
för feltolkningar av svar hos forskarna har vi försökt att minimera denna risk genom att 
båda vara närvarande vid fokusgrupperna, för att på så sätt kunna jämföra våra upplevelser 
och uppfattningar i samband med tolknings- och analysarbetet. Att vi har varit två stycken 
som har samarbetat i samband med analysarbetet ser vi som en styrka, så till vida att alla 
beslut vad gäller tolkningar och kategoriseringar har fattats genom samråd och diskussion.  

Vad beträffar validiteten, med betydelsen att vi har undersökt det som vi hade för avsikt att 
undersöka, föreligger alltid en risk att informanterna medvetet eller omedvetet ger för-
skönade svar (ibid.). Denna felkälla har vi försökt att minimera genom att nyttja halv-
strukturerade fokusgrupper som metod, vilket innebär att informanternas samtal och 
interaktion med varandra har stått i fokus, till skillnad från en regelrätt utfrågning. Vår 
förhoppning är att detta ska ha bidragit till att skapa en trygg och förtroendefull samtals-
situation, och därmed rättframma diskussioner.  

Etiska aspekter 
I undersökningen har vi tillämpat krav och rekommendationer gällande forskningsetiska 
principer för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, u.å./07).  

Som redan nämnts fick informanterna ta del av ett informationsbrev (se Bilaga 1) innan 
fokusgruppssamtalen, och syftet med detta brev var att ge dem en bild av undersökningens 
syfte och tillvägagångssätt. Vidare hade vi för avsikt att ge informanterna möjlighet att 
kontakta oss vid frågor, via telefon och/eller e-post. I brevet understryker vi även 
informanternas anonymitet vad beträffar deltagande i undersökningen. Vid mötena med 
informanterna påtalade vi även att alla uppgifter från fokusgruppssamtalen skulle 
behandlas konfidentiellt, samt att deras deltagande i undersökningen var frivilligt. Vidare 
poängterade vi att insamlande data inte skulle kunna härledas till eller identifiera 
informanterna. I samband med detta belyste vi även vår metod (fokusgrupper) som en 
säkerställande aspekt för att uppfylla kravet på konfidentialitet. Vidare har vi i denna 
undersökning även tillämpat nyttjandekravet; att informationen som under processen 
insamlats endast använts i vetenskapligt syfte, och att den inte kommer att utlånas för 
kommersiella eller icke- vetenskapliga sammanhang.  



 

22

 
Kapitel 4 - Resultat 

Beskrivning av data/empiri 
Som vi tidigare nämner har vi genomfört halvstrukturerade fokusgruppssamtal, och till vår 
hjälp i samband med dessa har vi utnyttjat en intervjuguide med frågeställningar (se Bilaga 
2). Vi har varit flexibla i användningen av denna intervjuguide, så till vida att 
informanternas samtal har stått i fokus. Uppföljningsfrågorna till respektive huvudfråga har 
främst nyttjats för att återföra samtalet till vårt aktuella intresseområde då vi ansett att 
informanterna i allt för hög utsträckning lämnat detta. Nedan redogör vi för 
fokusgruppssamtalen utifrån våra tre huvudfrågor/frågeställningar.  

Hur definierar lärarna specialpedagogik? 

Vi inledde samtliga fokusgruppssamtal genom att be informanterna definiera begreppet 
specialpedagogik. Flertalet informanter uttryckte enligt oss osäkerhet kring definitions-
frågan, men i de diskussioner som uppstod mellan informanterna framkom flera indirekta 
definitionsförsök.  

Ja, att man har en jätteliten grupp, det kan bli mycket mer diskussioner än man hinner i en annan 

/…/ att man ger dom [eleverna] den tiden att de själva får komma med förslag eller fundera ut 

funderingar, för de vågar dom inte ställa annars, och då vågar dom på ett annat sätt. /…/ Det är ju 

en form utav specialpedagogik, att de får komma till tals och kunna klä i ord vad som är svårt. 

Jag tycker nog specialpedagogik är att /…/ man förändrar ett arbetssätt  för att anpassa det så att 

den eleven man har förstår det man går igenom, om man säger så, man kanske ändrar om 

arbetssätt och gör på ett konkretare sätt än det behövs.  

Jag tänker på stöd till dom som inte klarar antingen målen eller dom som inte klarar 

kunskapsinhämtandet i den takt som någon sorts normalfördelning klarar /…/ det här var knöligt 

/…/. Svårt. 

Flera av informanterna diskuterade även kring definitionsfrågan genom att föra special-
pedagoger/speciallärare och deras verksamhet på tal. Detta skedde både direkt och indirekt, 
i det senare fallet genom hänvisning till någon med ”rätt utbildning”.   

/…/specialpedagogik här har ju varit så, som någon slags resurs som man har om man känner att 

man har svårt själv att nå målen med den eleven /…/. Eller att man inte har tid eller rätt utbildning, 

och då får eleven någon med rätt utbildning.  

Så försöker jag nog göra mycket, den specialpedagogik jag har i klassen, dels att man kortar ner 

och försöker visa och förklara, precis som du sa, på andra sätt. Men dom elever som jag skickar till 

specialpedagogen, där är det ju till exempel, dom behöver ju, precis som du sa, hjälp och stöd med 

läsning och matematik.  

För att specialpedagogik i sig innefattar ju även det som dom gamla speciallärarna gjorde, även om 

inte grundinriktningen är sådan i utbildningen vad jag kan tänka mig /…/.  

I samband med definitionsfrågan fick båda fokusgrupperna även diskutera kring egna 
uppfattningar och erfarenheter av specialpedagogik och dess innehåll. Inom ramen för 
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denna diskussionsfråga talade informanterna bland annat om specialpedagogik i relation till 
”elever med speciella svårigheter”, ”elever som inte klarar den vanliga undervisningen”, 
”barn som har avvikande beteende” och ”barn som har inlärningsproblem” etc. Följande 
citat är taget ur en diskussion mellan två informanter som samtalar kring specialpedagogik 
på den egna skolan.  

/…/ alltså barn som har inlärningsproblem på olika sätt, alltså såna som har språksvårigheter och 

så där, även såna som har utredningar bakom sig, såna har vi också som vi inte vet hur vi ska 

hantera.  

Hur uppfattar lärarna förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik? 

I samband med att frågeställningen ovan diskuterades i fokusgrupperna behandlade 
informanterna likheter och skillnader mellan pedagogik och specialpedagogik. Flera av 
informanterna i fokusgrupperna påpekade att gränsen mellan de båda formerna av 
pedagogik är oklar, men de kunde ändå ge exempel på några skillnader mellan områdena. I 
första citatet behandlas specialpedagogik som den verksamhet specialpedagogen utövar. 

Det är väl en stor skillnad, att klasslärare har hela stora gruppen, men specialpedagoger jobbar 

med enskilda eller i små grupper.  

Det känns som att specialpedagogik är lite mer personlig än vad vanlig pedagogik är, den känns 

mer bred för många, medan specialpedagogiken kan vara mer personlig för en eller två. 

Följande citat illustrerar skillnaden mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik genom 
att belysa specialpedagogikens ”reparerande” inslag.  

Det känns som att reparera är ett sånt där bra ord, reparera, det känns som att det är lite 

skillnaden, man reparerar saker som inte har funkat sedan tidigare, medan den vanliga 

pedagogiken går man liksom vidare med på något sätt.  

Dom [specialpedagoger] ska ju ha större kunskap om såna här grejer som inte vi haft i våran 

utbildning, som dyslexi och dyskalkyli och alla dom här, och hur man jobbar med såna barn. Vi 

[informanten syftar på närvarande lärare] är ju experter på att jobba med barn i grupp, men om 

man ska individualisera och reparera måste man ju kunna plocka fram och veta vad det är som 

fattas för dom här barnen, och även ett stort batteri av åtgärder. Just att ha en djupare kunskap /…/ 

om elever med till exempel långsam inlärning, elever som hamnar utanför mallen på något sätt. 

I samband med diskussionen kring förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik 
under fokusgruppssamtalen kom flera informanter att tala om annorlunda material och 
andra gruppkonstellationer. 

Man kan ha mindre grupper i klassrummet med elever som har liknande svårigheter, och då har 

man ju kanske fått material och tips från specialpedagogen, då kan man ju jobba med det där.  

Och det blir ju kanske ett specialutformat papper som dom ska gå efter, och resten av klassen har 

ett annat arbetsschema. Dom har ett lite mer reviderat. Dom behöver inte göra alla moment /…/.  

I fokusgrupperna uttrycktes även uppfattningar som pekade på likheter mellan special-
pedagogik och pedagogik, och vid flera tillfällen talades det om likheter i termer av mål. 
Den specialpedagogiska och den pedagogiska verksamheten syftar enligt dessa resonemang 
till att samma mål ska nås.  
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Likheter är ju att man ska lära sig, det ska väl vara fler likheter än vad det är /…/ man ska ju 

individualisera undervisningen, men det är ju inte alltid man kan och det är väl då det här 

[specialpedagogik] kommer in, man vill ju nå samma mål. 

Det är ju mot samma mål, enligt kursplan och allting. Det är ju en likhet att man vill att dom ska 

försöka nå det grundläggande i alla fall, att man vill ge dem samma typ utav uppgifter fast mer 

anpassat till eleven.  

I en av fokusgrupperna initierades ett samtal som gav uttryck för att det kanske inte 
föreligger någon egentlig skillnad mellan pedagogik och specialpedagogik.  

Jag skulle säga att all pedagogik är specialpedagogik, för den är ju anpassad till dom eleverna man 

ska undervisa. /…/ alltså specialpedagogik kan vara en anpassning efter elevernas förmåga, så det 

kan vara what ever. /…/ Måste man kalla det specialpedagogik? 

Uppfattar lärarna sig själva som utövare av specialpedagogisk verksamhet, och 
vilket/vilka objekt har denna verksamhet enligt lärarna? 

I båda fokusgrupperna diskuterade informanterna på vilket sätt de uppfattade sig som 
utövare av specialpedagogisk verksamhet, och gemensamt för alla informanter var upp-
fattningen att man praktiserade specialpedagogik, dock i olika grad. Många gånger är 
individen det huvudsakliga objektet för denna verksamhet enligt fokusgruppernas utsagor. 

Man kanske gör det i mycket högre grad än man tror många gånger, eller vad man är medveten 

om. Fast jag tycker det blir väldigt konkret när man tar ut någon och någon har ett annat program i 

datorn, i Lexia till exempel. 

Jo, men på våra resurstimmar. /…/ För då ägnar man sig åt, mest åt sådana som behöver extra 

hjälp. Och sen, nu har jag gjort tester med, ja över huvud taget gör man sådana här screeningar 

med hela klassen, och det är ju specialpedagogisk verksamhet, och sen då med enskilda elever 

som behöver kollas av lite mer, och dom har speciella svårigheter.   

I samband med att frågeställningen ovan diskuterades i fokusgrupperna talades det även 
många gånger om fortbildning och handledning vad gäller specialpedagogik. I fokus stod 
inhämtandet av specialpedagogiska kunskaper i syfte att vidga det egna kunnandet, vilket 
enligt informanternas utsagor kunde ske på olika sätt.  

I vår kommun har vi något som kallas för specialpedagogisk centrum, och dom är ju konsulter för 

hela kommunen. Där kan ju vi, men även specialpedagogen på skolan /…/ vända sig till 

specialpedagogiskt centrum /…/ och dom kan ju även ge handledning både till arbetslag och till 

specialpedagogen /…/.  

I samband med båda fokusgruppssamtalen var tid som resurs ett återkommande inslag i 
diskussionerna, och detta bland annat i relation till informanternas uppfattningar kring det 
egna utövandet av specialpedagogiskt arbetet. Tid betraktades som en bristvara, vilket kan 
exemplifieras genom följande citat som berör fördjupad specialpedagogisk kompetens.  

/…/ jag önskar att jag hade kompetensen själv, men tyvärr så tror jag att det är så mycket annat, 

livet kommer i vägen, det finns så mycket annat man måste göra och tänka på. /…/ Och 

skolvärlden är så fylld med allt annat, alla såna här andra pålagor /…/ genus, mångkulturellt och 

multikulturellt och det är mobbning /…/ jag tror alla skulle vilja ha mer specialpedagogik.    
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Sammanfattning 

I samband med båda fokusgruppssamtalen uttryckte informanterna viss osäkerhet kring 
diskussionsfrågorna, dock framförallt vad gäller definitionsfrågan. Trots detta framkom 
under diskussionerna ett flertal resonemang som bidrog till att ringa in gruppernas 
uppfattningar kring specialpedagogik, och detta bland annat genom kopplingar till 
specialpedagogens/speciallärarens funktion. Fokusgrupperna relaterade även till special-
pedagogikens målgrupp i samband med diskussionerna. Under fokusgruppssamtalen 
synliggjorde informanterna likheter och skillnader mellan pedagogik och specialpedagogik, 
där pedagogik ofta omtalades som vanlig klassundervisning. När fokusgrupperna talade om 
sig själva som utövare av specialpedagogik belystes olika objekt för denna verksamhet, 
däribland eleven/individen.   

Analys av data/empiri  
Under denna rubrik ämnar vi applicera vår analysmodell på resultatet från fokusgrupps-
samtalen i syfte att synliggöra likheter, skillnader och mönster i insamlad data. Analys-
modellen presenteras i vårt teoretiska perspektiv. Vi redovisar vår analys med utgångs-
punkt i respektive frågeställning med tillhörande analyskategorier, och vi kommer även att 
relatera dessa till litteraturen.  

Hur definierar lärarna specialpedagogik? 

1. En verksamhet som har sin grund i svårigheter hos eleven 

Denna kategori kan delvis ses mot bakgrund av det psykologiskt-medicinska paradigmet, 
där eleven anses vara både bärare av och orsak till skolsvårigheter. Fokus ligger på 
individen, och åtgärderna handlar många gånger om att kompensera bristande förmågor hos 
eleven (se Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, s. 10). Under denna kategori 
har vi således samlat uppfattningar från fokusgruppssamtalen som enligt oss definierar den 
specialpedagogiska verksamheten med utgångspunkt i svårigheter hos eleven. I samband 
med definitionsfrågan talade man i fokusgrupperna ofta om mottagarna av 
specialpedagogisk verksamhet, och detta gjordes i ordalag som enligt oss kan tyda på att 
fokusgrupperna många gånger såg eleven som både bärare av och orsak till eventuella 
svårigheter. Under samtalen talades det om elever med och/eller som har olika typer av 
svårigheter. Däremot användes aldrig begreppet elever i behov av särskilt stöd.  

/…/ alltså barn som har inlärningsproblem på olika sätt, alltså såna som har språksvårigheter och 

så där, även såna som har utredningar bakom sig, såna har vi också som vi inte vet hur vi ska 

hantera.    

/…/ det handlar ju mest om dom elever som har avvikande beteende på nåt vis, och som man 

måste komma till rätta med, vad beror det på?  

Utifrån detta definierades specialpedagogik som en verksamhet som riktar sig till elever 
som bedöms ha svårigheter, och i ena fokusgruppen relaterades denna bedömning till en 
normalfördelning. 

Jag tänker på stöd till dom som inte klarar antingen målen eller dom som inte klarar 

kunskapsinhämtandet i den takt som någon sorts normalfördelning klarar /…/.  
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Detta citat kan enligt oss ses mot bakgrund av statistisk normalitet, inom ramen för vilken 
bedömningen av vad som anses vara normalt utgår från en normalfördelningskurva, och 
inom statistisk normalitet är begreppet genomsnitt centralt (s. 8).  

Under fokusgruppssamtalen diskuterades även åtgärder med utgångspunkt i svårigheter hos 
eleven, det vill säga eleven utgjorde många gånger det som skulle åtgärdas. Informanterna 
talade om individuellt stöd, och det handlade ofta om att kompensera elevens brister och 
tillkortakommanden. Detta kan ses i relation till kategori fem, som belyser special-
pedagogisk verksamhet som en förlängning av den vanliga pedagogiken. Även inom ramen 
för kategori fem står individen och dennes svårigheter i fokus, och det är individen som ska 
åtgärdas och ”repareras”. I sammanhanget blir det specialpedagogikens uppgift att 
kompensera elevens svårigheter. Vidare kan kopplingar göras till kategori sju som handlar 
om individen som objekt för lärarens egna specialpedagogiska verksamhet, det vill säga 
även i denna kategori utgör individen huvudsakligt objekt för den specialpedagogiska 
verksamheten.  

2. En verksamhet som har sin grund i brister i skolans arbetssätt, organisation eller 
miljö 

Denna kategori kan delvis ses mot bakgrund av det organisatoriska paradigmet, där bland 
annat faktorer på organisations- och klassnivå anses orsaka elevers skolsvårigheter. Fokus 
ligger på förändringar i organisationen eller i gruppen/klassen. I sammanhanget kan även 
Skritics resonemang kring skolors standardprogram nämnas, då dessa utgör exempel på 
faktorer utanför eleven som kan bidra till att skapa skolsvårigheter till följd av oflexibilitet i 
förhållande till skolans heterogenitet (s. 11). Under denna kategori har vi samlat upp-
fattningar från fokusgruppssamtalen som enligt oss gav uttryck för att specialpedagogik 
handlar om en verksamhet som har sin grund i att påverka och förändra miljön kring 
eleven, och detta då brister snarare allokerades till miljön (t.ex. arbetssätt) än till eleven. I 
stället för att enbart fokusera på individen och dennes eventuella tillkortakommanden, 
handlar uppfattningarna inom ramen för denna kategori många gånger om organisatoriska 
förändringar som gagnar ett flertal elever på samma gång. Detta i motsats till kategori ett, i 
vilken brister snarare ses som individbundna. I samband med definitionsfrågan gav 
fokusgrupperna uttryck för betydligt färre uppfattningar inom ramen för denna kategori än 
inom kategorierna ett och tre. Med utgångspunkt i resultatet från fokusgruppssamtalen kan 
vi konstatera att både kategori ett och tre var för sig innehåller fler uppfattningar än denna 
kategori (kategori två).      

Jag tycker nog specialpedagogik är att /…/ man förändrar ett arbetssätt för att anpassa det så att 

den eleven man har förstår det man går igenom, om man säger så, man kanske ändrar om 

arbetssätt och gör på ett konkretare sätt än det behövs. 

För mig är det i alla fall att man försöker förändra så att det blir, så att varje elev optimalt kan förstå 

det jag går igenom.  

3. En verksamhet som är avhängig fördjupad kompetens 

Inom ramen för denna kategori definieras specialpedagogik som en verksamhet som utgår 
från någon som har fördjupad specialpedagogisk kompetens, framförallt specialpedagogen 
eller specialläraren. Med utgångspunkt i fokusgruppssamtalen innebär detta att det 
specialpedagogen/specialläraren uppgavs uträtta inom ramen för sin verksamhet (enligt 
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informanternas utsagor), kan bidra till att definiera specialpedagogik. Inom ramen för det 
ena fokusgruppssamtalet drogs paralleller mellan den gamla speciallärarfunktionen och den 
nya specialpedagogrollen, och i sammanhanget definierades specialpedagogik med 
utgångspunkt i deras funktioner.  

För att specialpedagogik i sig innefattar ju även det som dom gamla speciallärarna gjorde, även om 

inte grundinriktningen är sådan i utbildningen vad jag kan tänka mig, vad en specialpedagog under 

utbildningen får lära sig, jag tror /…/ att de i grunden ska vara till för att handleda personal, och /…/ 

göra personal uppmärksamma på att barn lär sig på många olika sätt, att man inte liksom glömmer 

bort det som lärare.  

I sammanhanget blir utbildning enligt oss centralt, och detta då specialpedagogisk 
verksamhet enligt fokusgruppernas uppfattningar delvis ansågs emanera ur en fördjupad 
kompetens. Specialpedagogen/specialläraren omnämndes som en person med en ägande 
roll vad gäller denna fördjupade kompetens. I förhållande till detta berörde flera av 
informanterna avsaknad av specialpedagogisk utbildning, vilket kan exemplifieras genom 
följande citat: 

/…/ utbildningsmässigt eller i arbetet, alltså jag har ju ingen utbildning, inget i min utbildning har 

nischats mot specialpedagogik, där är jag helt blank.  

Vidare kan detta enligt oss förstås mot bakgrund av delar av den litteratur vi behandlar i 
samband med tidigare forskning, där specialpedagogik dels behandlas som verksamhet dels 
som forskning (s. 7). Med utgångspunkt i detta kan specialpedagogisk forskning betraktas 
som en reflektion över verksamheten, och denna reflektion innehåller bland annat metoder, 
teorier och frågeställningar. I ena fokusgruppen lyftes specialpedagogen/specialläraren 
fram som innehavare av olika teorier och metoder. Enligt oss kan detta möjligen tolkas som 
att specialpedagogen/specialläraren är den som besitter kunskap vad gäller special-
pedagogisk forskning. Som redan nämnts kan specialpedagogens ”görande” vidare bidra 
till att definiera den specialpedagogiska verksamheten, så till vida att man inom ramen för 
båda fokusgruppssamtalen diskuterade kring specialpedagogens uppgifter och 
förehavanden. I samband med diskussionerna framgick det att dessa förehavanden kunde 
utgöra en rad olika verksamheter, såsom screening och testning etc. Vi ett tillfälle talade 
man om specialpedagogen som ett ”mätverktyg” med funktionen att kontrollera eleverna, 
bland annat genom att genomföra så kallade stanine-tester. Även specialpedagogens 
handledande roll lyftes fram i samband med fokusgruppssamtalen, vilket vi återkommer till 
i samband med kategori tio.  

Hur uppfattar lärarna förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik? 

4. Specialpedagogisk verksamhet uppfattas som annorlunda vad gäller innehåll och 
organisering i förhållande till pedagogisk verksamhet 

I samband med båda fokusgruppssamtalen diskuterade informanterna kring vanlig 
pedagogik som en verksamhet som praktiseras i klassrummet med hela klassen, medan 
specialpedagogik många gånger behandlades som en verksamhet som praktiseras i mindre 
grupper eller enskilt med någon elev. Det speciella i den specialpedagogiska verksamheten, 
i förhållande till den vanliga pedagogiska verksamheten, ansågs således bland annat vara 
avhängigt antalet elever. Under denna kategori har vi följaktligen samlat uppfattningar som 
behandlar specialpedagogik i termer av gruppsammansättning, och vi har funnit för-
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hållandevis många uppfattningar som kan relateras till denna kategori. Följande två citat 
illustrerar uppfattningar inom denna kategori, och i det första citatet nedan talar man även 
om specialpedagogik som en verksamhet som utövas av specialpedagogen, vilket också 
kan ses mot bakgrund av kategori tre (specialpedagogik som en verksamhet som är 
avhängig fördjupad kompetens).  

Det är väl en stor skillnad, att klasslärare har hela stora gruppen, medan specialpedagoger jobbar 

med enskilda eller i små grupper.  

För det är väl lite det man sätter i specialpedagogik, att man gör speciella grupper, att man på nått 

sätt förändrar sammansättningen eller antalet [elever].  

Enligt oss kan denna kategori delvis ses mot bakgrund av segregerande integrering, vilket 
bland annat handlar om att finna den optimala lärandemiljön för elever i behov av särskilt 
stöd (s. 10). I samband med detta tycktes fokusgrupperna enligt oss betrakta mindre 
grupper som den optimala lärandemiljön för elever i behov av särskilt stöd. 

Under denna kategori har vi även samlat uppfattningar som beskriver det speciella i 
specialpedagogiken genom att uppmärksamma material som en särskiljande faktor. Under 
båda fokusgruppssamtalen talade man om innehållet/materialet i den specialpedagogiska 
verksamheten som annorlunda i förhållande till materialet i den vanliga pedagogiska 
verksamheten.  

Om jag har en elev inne som jag känner, hon ska absolut inte jobba med den där uppgiften, då har 

jag ju andra uppgifter. Det är ju liksom lite specialpedagogik, fast i klassrummet.  

I sammanhanget talade informanterna även om likheten mellan den specialpedagogiska  
och pedagogiska verksamheten vad gäller syfte, nämligen att eleverna ska nå målen för 
utbildningen. Dessa mål kan dock enligt fokusgrupperna nås genom antingen vanlig 
pedagogisk verksamhet (klassundervisning) eller i kombination med specialpedagogisk 
verksamhet (mindre grupper och annorlunda material). 

5. Specialpedagogisk verksamhet uppfattas som en förlängning av den vanliga 
pedagogiska verksamheten  

Under denna kategori har vi samlat uppfattningar som enligt oss ger uttryck för att den 
specialpedagogiska verksamheten kan ses som en förlängning av den pedagogiska 
verksamheten. Fokusgrupperna samtalade stundtals om specialpedagogisk verksamhet som 
ett ”reparerande” av individen, och detta i förhållande till den vanliga pedagogiska 
verksamhetens tillkortakommanden. Nedan följer ett citat från ena fokusgruppen som enligt 
oss kan visa på specialpedagogikens ”reparerande” funktion:  

Det känns som att reparera är ett sånt där bra ord, reparera, det känns som att det är lite 

skillnaden, man reparerar saker som inte har funkat sedan tidigare, medan den vanliga 

pedagogiken går man liksom vidare med på något sätt.  

I ena fokusgruppen gav informanterna vidare uttryck för en relation mellan elevers 
misslyckanden vad gäller de nationella proven samt utövningen av specialpedagogisk 
verksamhet. Specialpedagogik betraktades i sammanhanget som en verksamhet med syfte 
att ”reparera” de individer som av olika skäl inte klarat av att tillgodogöra sig för-
beredelserna inför de nationella proven, och därmed skrivit ett mindre bra resultat. För-
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beredelserna inför de nationella proven kan enligt oss ses som den vanliga pedagogikens/ 
klassundervisningens uppgift. 

I vår klass har vi kört att dom som inte klarar nationella proven, som inte når upp till målen, då har 

vi försökt att göra små grupper för att reparera då, och få upp dom till målen. Där är det ju också så 

att man repeterar ju det man ändå gör, fast långsammare, noggrannare och än gång till så att dom 

får chansen /…/. 

Detta citat kan enligt vår mening även ses mot bakgrund av kategori fyra, inom ramen för 
vilken specialpedagogik särskiljs från vanlig pedagogik genom uppmärksammandet av 
organisatoriska och innehållsmässiga aspekter. 

Vidare kan denna kategori ses i förhållande till ett problematiserande av specialpedagogik, 
så till vida att specialpedagogikens existens kan leda till att den vanliga pedagogiken inte 
konfronteras med sina egna misslyckanden. Den vanliga pedagogiken överlåter de elever 
som inte kan tillgodogöra sig den reguljära undervisningen till specialpedagogiken (s. 6).  
Ingen av fokusgrupperna ifrågasatte direkt den vanliga pedagogikens tillkortakommanden i 
någon större utsträckning.  

6. Förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik uppfattas som oklart 

I samband med båda fokusgruppssamtalen uttrycktes uppfattningen att förhållandet mellan 
pedagogik och specialpedagogik är något oklart. I ena fokusgruppen diskuterade man var 
gränsen mellan kunskapsområdena går, och denna gräns uttrycktes som ”luddig”. Detta kan 
enligt oss ses mot bakgrund av specialpedagogikens nära koppling till pedagogik som 
disciplin, och detta då specialpedagogik som disciplin delvis vuxit fram ur pedagogik (s. 6). 
Följande replikutbyte belyser enligt oss svårigheten att särskilja specialpedagogik: 

Jag tänkte bara på det här med hörsel, om man inte har respekt för det, då kan man placera 

barnen fel i klassrummet, det är ju sådana enkla saker också att tänka på. Det är ju egentligen 

inget specialpedagogiskt, man måste ju tänka så. 

Men egentligen så är det ju det. 

Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det egentligen, det är ju bara så självklart på något vis. Var går 

gränsen? Det här tycker jag är så självklart, eller, nej det här är en specialpedagogisk insats. 

Förstår du? Det luddas ihop lite grann så där. 

I samband med att frågeställningen diskuterades i ena fokusgruppen försökte en informant 
även ringa in specialpedagogisk verksamhet genom att belysa innehållsmässiga skillnader i 
förhållande till vanlig pedagogik. Informanten belyste skillnaden som bestående i ett mer 
konkret innehåll, men mot slutet av sitt resonemang kom informanten att reflektera över det 
faktum att det hon beskrev kanske ändå inte var specialpedagogik. Detta kan enligt oss 
exemplifiera det oklara förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik som fokus-
grupperna stundtals gav uttryck för.  

Under diskussionen i ena fokusgruppen gav en informant dessutom uttryck för det oklara 
förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik genom att hävda att all pedagogik är 
specialpedagogik. Informanten påpekade att all undervisning skall vara anpassad efter 
individen, och i sammanhanget ifrågasattes specialpedagogikens existens. Enligt oss kan 
detta delvis ses mot bakgrund av ett sociologiskt betraktelsesätt på specialpedagogik, som 
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innebär att specialpedagogiken kan kritiseras som en skapelse av sociala institutioner ( tex.  
skolan) som vill komma tillrätta med egna tillkortakommanden (s. 12). 

Uppfattar lärarna sig själva som utövare av specialpedagogisk verksamhet, och 
vilket/vilka objekt har verksamheten enligt lärarna?  

7. Individen som objekt 

Gemensamt för båda fokusgrupperna var att samtliga informanter uppfattade sig som 
utövare av specialpedagogisk verksamhet, dock i olika utsträckning. Då informanterna 
redogjorde för den egna specialpedagogiska verksamheten utgjorde individen/eleven det 
dominerande objektet för denna, vilket kom till uttryck på olika sätt. En likhet mellan 
fokusgrupperna var uppfattningen att man utövade specialpedagogisk verksamhet när 
insatserna/åtgärderna riktades mot en eller ett fåtal elever, och detta utanför ramen för den 
ordinarie undervisningen. Detta kan även ses mot bakgrund av kategori fyra, inom ramen 
för vilken specialpedagogik utmärks genom annorlunda gruppkonstellationer och innehåll i 
förhållande till den vanliga pedagogiken. I sammanhanget kan det enligt oss vara intressant 
att belysa Foucaults diskursbegrepp. Kanske kan den rådande diskuren i fokusgrupperna ha 
bidragit till det dominerande individperspektivet vad gäller frågeställningen ovan, så till 
vida att diskursen skapar kunskap och påverkar vad som kan sägas och tänkas; den i 
fokusgrupperna rådande diskursen bygger möjligen på ett individfokus.  

Exempel på uppfattningar från fokusgruppssamtalen vad gäller utövning av special-
pedagogisk verksamhet där individen utgör huvudsakligt objekt är när läraren arbetar extra 
med en elevs läsning, stöttar eleven i enrum, samlar elever med liknande svårigheter för att 
arbeta med just dessa etc. I ena fokusgruppen lyftes även screening-tester fram i 
sammanhanget.  

Och sen, nu har jag gjort tester med, ja över huvudtaget gör man sådana här screeningar med hela 

klassen, och det är ju specialpedagogisk verksamhet, och sen då med enskilda elever som 

behöver kollas av lite mer, och dom har speciella svårigheter.  

Inom denna kategori ses skolsvårigheter enligt oss som individbundna, vilket kan ses mot 
bakgrund av det psykologiskt-medicinska paradigmet, vilket även leder till att åtgärderna 
blir individfokuserade  Denna kategori kan vidare enligt oss ses i relation till det 
kategoriska perspektivet på specialpedagogik, som också ser skolsvårigheter som 
individbundna (s. 13). Enligt vår mening kan denna kategori även ses mot bakgrund av 
kategori ett, inom ramen för vilken specialpedagogik definieras som en verksamhet som 
har sin grund i svårigheter hos individen. Detta kan vidare jämföras med betraktelsesätt 
inom det psykologiskt-medicinska paradigmet, som alltså fokuserar på faktorer på mikro-
nivå. Inom detta paradigm anses även screening-tester vara nödvändiga för att kunna 
identifiera svårigheter (s. 10).   

8. Miljön i skolan som objekt 

Under denna kategori har vi samlat uppfattningar från fokusgruppssamtalen, vilka enligt 
oss tyder på att lärarnas utövande av specialpedagogisk verksamhet har miljön i skolan som 
objekt. Gemensamt för fokusgrupperna är få uttalanden vad gäller denna kategori, men de 
som förekom handlade ofta om anpassningar av miljön i klassrummet, av arbetssätt eller 
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klimatet i klassen. Följande citat exemplifierar möbleringen och klimatet i klassrummet 
som objekt.  

Jag har ju en som ska sitta på ett speciellt sätt i klassrummet /…/ han hör ju bara på ena örat. Men 

visst är det en specialpedagogisk insats och hela tiden tänka på honom. /…/ och man försöker ta 

hänsyn till, och försöker ordna det så att det blir så lugnt och bra som möjligt /…/.  

I ena fokusgruppen gav man vidare exempel på hur både klassens arbetssätt och klimat 
kunde utgöra objekt för den specialpedagogiska verksamheten. I sammanhanget  
redogjorde man för hur en hel klass gjorts delaktig i en elevs läs- och skrivsvårigheter för 
att på så sätt skapa ett accepterande och utvecklande klimat i klassen. 

Enligt oss kan paralleller dras mellan denna kategori och kategori två, inom vilken special-
pedagogik definieras som en verksamhet som har sin grund i brister i skolans arbetssätt, 
organisation eller miljö. Detta innebär att uppkomsten av elevers skolsvårigheter ses som 
avhängig miljöfaktorer, vilket enligt oss bland annat kan ses i relation till det organisatori-
ska paradigmet. Inom detta paradigm belyses faktorer på mesonivå.      

9. Miljön utanför skolan som objekt 

Under denna kategori har vi samlat uppfattningar från fokusgruppssamtalen, vilka enligt 
oss belyser miljön utanför skolan som objekt för den egna specialpedagogiska verk-
samheten. I likhet med kategori åtta framkom mycket få uppfattningar som enligt oss kan 
relateras till denna kategori. Det gemensamma för utsagorna inom denna kategori var ett 
fokus på hemmet som objekt.  

Och att man använder sig av hemmet också en del, om man har nått material av något slag som 

finns hemma hela tiden, så kan man lämna över en del av ansvaret till föräldrarna /…/ och att 

föräldrarna kollar av, så att dom [eleverna] får lite mer, fast på ett annat plan /…/.   

I ena fokusgruppen diskuterade informanterna kring hemmet som en möjlig bidragande 
faktor till elevers skolsvårigheter. Enligt vår mening kan ett sociologiskt betraktelsesätt 
eventuellt appliceras på detta resonemang, så till vida att man inom det sociologiska 
paradigmet belyser sambandet mellan strukturella/socioekonomiska skillnader i samhället 
och motsvarande skillnader i till exempel skolan, och i detta sammanhang kan familjen 
betraktas som en samhällsinstitution (s. 11f. & 15). Inom det sociologiska paradigmet 
belyser man alltså faktorer på makronivå. Vidare talade samma fokusgrupp om vikten av 
att stötta och ha en god kontakt med föräldrarna, för att på så sätt hjälpa elever med skol-
svårigheter.  

10. Läraren själv som objekt 

Under denna kategori har vi samlat uppfattningar från fokusgruppssamtalen, inom ramen 
för vilka informanterna lyfte fram sig själva som objekt för den specialpedagogiska verk-
samheten, och relativt många utsagor har kunnat samlas under denna kategori. Under båda 
fokusgruppssamtalen diskuterade informanterna kring både handledning och fortbildnings-
verksamhet, och detta främst i samband med att den tredje frågeställningen behandlades. 
Flera av informanterna betraktade sig som utövare av specialpedagogisk verksamhet då de 
mottog specialpedagogisk handledning eller genomgick specialpedagogisk fortbildning, 
och enligt vår mening blir informanterna i samband med detta även objekt för denna 
specialpedagogiska verksamhet.  
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Sen får man faktiskt upp lite intresse själv, för jag ville ju gå på en föreläsning som hade med 

dyslexi att göra. Det hade jag nog inte tänkt att jag skulle gjort annars om jag inte visste att jag 

hade en elev som har [dyslexi]. 

/…/ jag blev också medbjuden till Danderyds sjukhus på den utredningen. Det var ju också lite 

lärorikt, i specialpedagogisk synvinkel kan man säga, tycker jag. För här har man fått lägga in 

andra uppgifter och tillvägagångssätt mycket.  

Under fokusgruppssamtalen sammankopplade informanterna det egna utövandet av 
specialpedagogisk verksamhet med mottagandet av handledning från specialpedagogen 
flera gånger. Enligt oss kan detta ses mot bakgrund av kategori tre, som definierar special-
pedagogik som en verksamhet som är avhängig fördjupad kompetens. Specialpedagogen är 
enligt kategori tre den person som innehar denna fördjupade kompetens, och kan genom 
handledning delge lärarna specialpedagogiska teorier och metoder. Följande citat kan 
exemplifiera hur en informant identifierar sig själv som mottagare av handledning. 

Jag har haft jättemycket handledning kring barn av olika slag och former, det har varit jättenyttigt, 

man får så att säga se saker från ett annat perspektiv. /…/ Man blir påmind om att man kan göra 

saker på ett annat sätt än vad man gör och så där. Granska sig själv, det är bra.  

Sammanfattning 

I vår analys har vi kategoriserat resultatet från fokusgruppssamtalen med utgångspunkt i tio 
olika kategorier, fördelade på tre frågeställningar. Sammanfattningsvis framträder en 
relativt mångfacetterad bild av specialpedagogik, och uppfattningarna informanterna gav 
uttryck för är sammantaget många. Vad definitionsfrågan beträffar tycks specialpedagogik 
emellertid främst uppfattas som en verksamhet som har sin grund i svårigheter hos 
individen/eleven. Detta individfokus dominerar även i samband med att förhållandet mellan 
pedagogik och specialpedagogik behandlas i analysen. I fokusgrupperna särskiljdes 
specialpedagogik många gånger från den ”vanliga” pedagogiken genom uppmärksam-
mandet av specialpedagogikens reparerande inslag och verksamhetens annorlunda 
gruppkonstellationer och material. I sammanhanget innebär detta att individen både direkt 
och indirekt utgör huvudsakligt fokus för det som uppfattas som specialpedagogik av 
fokusgrupperna.  

Även beträffande lärarnas egna utövande av specialpedagogik tycks individen ofta utgöra 
objekt för denna verksamhet, samtidigt som det är tämligen vanligt att lärarna även lyfter 
fram sig själva som objekt för verksamheten i samband med handledning och fortbildning. 
Detta kan vidare ses mot bakgrund av att specialpedagogik förhållandevis ofta definierades 
som en verksamhet som är avhängig fördjupad kompetens, och denna kompetens tillskrevs 
många gånger specialpedagogen som tillika ansvarar för handledningen.         
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Kapitel 5 - Diskussion 

Diskussion 
Syftet med den undersökning som har genomförts inom ramen för detta examensarbete har 
varit att undersöka vilka olika uppfattningar om specialpedagogik som kan komma till 
uttryck bland grundskollärare i år 1-6. Vi har närmat oss detta syfte genom tre fråge-
ställningar som tillika ingår i vår analysmodell, med hjälp av vilken vi har kategoriserat 
resultatet från genomförda fokusgruppssamtal. Vad beträffar valet av fokusgrupper som 
metod har vi funnit detta fördelaktigt, så till vida att informanterna enligt vår mening 
samtalade fritt och öppet kring det givna ämnet, vilket har bidragit till att många olika 
uppfattningar om specialpedagogik har skapats.  

Med fokus på specialpedagogik 

Vad beträffar definitionen av specialpedagogik visar vårt resultat att fokusgrupperna 
relativt ofta relaterade till ett individperspektiv i samband med definitionsförsöken 
(kategori ett i analysmodellen). Detta innebär att fokusgrupperna många gånger identi-
fierade specialpedagogik med en verksamhet som har till uppgift att handha svårigheter på 
individnivå, vilket enligt oss speglar fokusgruppernas individfokus vad gäller till exempel 
uppfattningar och föreslagna åtgärder. Detta kan vidare ses i relation till SPEKO-projektet 
som presenterade ett liknande resultat vad gäller definitionen av specialpedagogik (Persson, 
1997), och i sammanhanget bör det påpekas att vår analysmodell i hög utsträckning är 
inspirerad av SPEKO-projektets kategorier.  

I en ansats att förstå detta individfokus kan man enligt oss utgå från Nilholm (2003), som 
gör skillnad på specialpedagogik som forskning och som verksamhet. Författaren menar att 
specialpedagogisk verksamhet delvis kan ringas in genom uppmärksammandet av speciella 
motiv och samhälligt definierade syften. Vad gäller specialpedagogikens speciella motiv 
kan man enligt oss, med utgångspunkt i vår andra frågeställning, urskilja tendenser till att 
fokusgrupperna bland annat tycktes uppfatta dessa motiv i relation till ett individfokus. 
Detta så till vida att fokusgrupperna bland annat flera gånger talade om special-
pedagogikens reparerande av individen, och detta i förhållande till den pedagogiska 
verksamhetens tillkortakommanden. Enligt vår tolkning kan den ”vanliga” pedagogikens 
tillkortakommanden således bidra till att motivera och legitimera specialpedagogikens 
reparerande funktion, vilket vi återkommer till längre fram. Även inom ramen för SPEKO-
projektet belystes kompenserande arbete och reparerande av brister som delar av den 
specialpedagogiska verksamheten (Persson, 1997).   

Vad gäller specialpedagogisk forskning utgörs denna enligt Nilholm (2003) av en 
reflektion över specialpedagogik som verksamhet, och denna reflektion underbyggs bland 
annat av vetenskapliga frågeställningar och teorier. Ur ett historiskt perspektiv har special-
pedagogik huvudsakligen studerats inom ramen för medicin och psykologi (Vernersson, 
2002), och i sammanhanget kan det psykologiskt-medicinska paradigmet inom special-
pedagogisk forskning betraktas, vars förklaringsmodeller och åtgärdsförslag uteslutande 
fokuserar på mikronivån. Med utgångspunkt i specialpedagogisk forskning som en 
reflektion över specialpedagogik som verksamhet kan vi närma oss en förståelse för det 
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individfokus som dominerade i fokusgrupperna i samband med att de tre frågeställningarna 
diskuterades. Enligt vår mening kan informanternas individfokus, vilket synliggörs i 
analysen av fokusgruppssamtalen, möjligen förklaras genom att samma individfokus 
historiskt tycks ha varit dominerande inom den specialpedagogiska forskningen. Denna 
tanke förutsätter emellertid att den specialpedagogiska verksamheten påverkas av den 
specialpedagogiska forskningen. I sammanhanget kan det enligt oss vara intressant att 
beakta kategori tre i analysmodellen, enligt vilken specialpedagogik är avhängig fördjupad 
kompetens. I samband med fokusgruppssamtalen utmålades specialpedagogen/ 
specialläraren flera gånger som innehavare av specialpedagogisk kompetens, och i 
samband med detta frågar vi oss om specialpedagogen kan utgöra länken mellan 
specialpedagogisk forskning och verksamhet i fokusgruppernas skolor. Detta så till vida att 
specialpedagogen/specialläraren genom vidareutbildning möter aktuell forskning. Även om 
fokusgrupperna inte diskuterade kring specialpedagogisk forskning explicit anser vi denna 
möjliga koppling mellan verksamhet och forskning vara beaktansvärd.  

Fokusgruppernas uppfattningar i relation till våra tre frågeställningar överensstämmer i 
mångt och mycket med uppfattningar som enligt oss kan hänvisas till det psykologiskt-
medicinska paradigmet, segregerande integrering (enligt Haug, 1998 ) och det kompensa-
toriska perspektivet (enligt Nilholm, 2003). I sammanhanget undrar vi om fokusgruppernas 
individfokus vad gäller uppfattningar om specialpedagogik inte bara är en naturlig 
konsekvens av dessa individfokuserade perspektiv inom forskningen. Vidare menar vi att 
Foucaults diskusbegrepp kan betraktas i sammanhanget, då detta klargör vad som är 
möjligt att tänka och tala om inom ett givet område. För oss är det tänkbart att den diskurs 
som kan kopplas till det psykologiskt-medicinska paradigmet kan vara rådande i fokus-
grupperna, så till vida att denna diskurs delvis kan ha satt gränserna för fokusgruppernas 
uppfattningar (se Analys av data/empiri, s. 30).  

Detta kan enligt oss även ses mot bakgrund av SPEKO-projektets resultat, vilket visar att 
det kategoriska perspektivet på specialpedagogik var dominerande inom specialpedagogisk 
verksamhet vid tiden för studien. Detta perspektiv innebär bland annat att individen utgör 
huvudsakligt objekt för verksamheten, och svårigheter ses i enlighet med perspektivet som 
individbundna. Vidare illustrerar SPEKO-projektets särskilda analys av intervjuerna med 
specialpedagogerna/speciallärarna att objektet för deras verksamhet främst utgjordes av 
eleven/individen (se Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning, s. 13).  

Individ- kontra miljöfokus 

Å andra sidan belyser Persson (2001) att specialpedagogisk forskning har utvecklats 
mycket sedan 1990-talet, men samtidigt påpekar författaren att det ännu inte har skett något 
paradigmskifte. Författaren menar att den individfokuserade forskningen inom special-
pedagogik fortskrider, men detta samtidigt som den miljöfokuserade forskningen ökat i 
omfattning. Perssons resonemang kan enligt vår mening ses i relation till analysen av 
fokusgruppssamtalen, så till vida att några av vår analysmodells kategorier ringar in 
specialpedagogik och dess innehåll genom uppmärksammandet av brister i miljön som 
förklaring till elevens skolsvårigheter. Inom kategori två definieras specialpedagogik som 
en verksamhet som har sin grund i brister i skolans arbetssätt, organisation eller miljö och 
kategori åtta samt nio uppmärksammar faktorer utanför individen som objekt för lärarens 
egna specialpedagogiska verksamhet. Uppfattningarna inom dessa kategorier är dock 
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betydligt färre än de uppfattningar som snarare ställer individen och dennes svårigheter i 
centrum (se till exempel kategori ett, fem och sju). Sammantaget kan detta enligt oss 
eventuellt indikera att den mer miljöfokuserade forskningen fått ett visst genomslag i den 
specialpedagogiska verksamhet som fokusgrupperna representerar. Kan det vara så att ett 
paradigmskifte inom specialpedagogik långsamt är på väg att göra intåg i skolans värld? 
Frågan är med utgångspunkt i det ovan skrivna enligt oss värd att beakta.  

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang ställer vi oss frågande inför ett eventuellt 
paradigmskifte inom specialpedagogik, både vad gäller forskning och verksamhet. Enligt 
Skidmore (1996) utmärks de tre paradigmen inom specialpedagogisk forskning av en 
tendens till reduktionism, vilket innebär att samtliga paradigm utgår från snäva 
förklaringsmodeller och interventionsförslag. Frågan är således om ett totalt paradigmskifte 
verkligen är det mest eftersträvansvärda, då detta enligt oss kan medföra att ett snävt 
paradigm (till exempel det psykologiskt-medicinska paradigmet) endast ersätts med ett 
annat (till exempel det organisatoriska paradigmet). Enligt vår vision bör paradigmen 
istället komplettera varandra och verka sida vid sida, för att på så sätt förse den special-
pedagogiska verksamhetens utövare med breda och holistiska modeller och teorier. Detta 
finner vi vidare stöd för hos Ahlberg (2001) som menar att den specialpedagogiska 
verksamheten ska pågå i spänningsfältet mellan individen, undervisningen och skolans 
organisation. Vidare menar författaren att insatser kan implementeras på både individ-, 
grupp- och organisationsnivå.  

Bland informanterna i fokusgrupperna tycktes dock uppfattningarna vara antingen 
individfokuserade eller miljöfokuserade, och detta i motsats till ett ”både-och-perspektiv”. 
Fokusgruppernas uppfattningar om specialpedagogik utmärktes således relativt ofta av en 
reduktionistisk hållning, så till vida att informanterna sällan beskrev specialpedagogikens 
intresseområde som bestående i spänningsfältet mellan individen, undervisningen och 
skolans organisation. Detta förhållande synliggjordes framförallt i samband med 
definitionsfrågan samt den tredje frågeställningen, som handlar om objektet för den egna 
specialpedagogiska verksamheten. Detta ”antingen-eller-perspektiv” kan enligt oss kanske 
vara en verkan och spegling av motsvarande uppdelning inom forskningen (se till exempel 
tidigare nämnda paradigm samt Nilholms tre perspektiv).  

Fördjupad kompetens och målgrupper 

Vidare försökte vi ringa in fokusgruppernas uppfattningar om specialpedagogik genom att 
låta dem diskutera förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik. Detta visade sig 
bli mycket intressanta diskussioner, och vi fann flera återkommande teman i diskus-
sionerna. Däribland uppfattningen att förhållandet mellan de båda formerna av pedagogik 
är oklart. Kanske kan denna uppfattning förklaras mot bakgrund av kategori tre, inom 
ramen för vilken specialpedagogik definieras som fördjupad kompetens. I samband med 
fokusgruppssamtalen lyftes specialpedagogen många gånger fram som innehavare av denna 
kompetens, och detta parallellt med att informanterna påtalade egen avsaknad av special-
pedagogisk kompetens. Enligt oss kan dessa diskussioner kring kompetens bidra till en 
förståelse för det svårdefinierade förhållandet mellan de två formerna av pedagogik, och 
detta så till vida att informanterna ansåg sig sakna tillräckliga kunskaper inom området.  

Vidare vill vi hävda att flera faktorer kan bidra till att göra förhållandet mellan pedagogik 
och specialpedagogik (och hela det specialpedagogiska uppdraget) oklart, däribland 
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svårigheten att tydligt avgränsa målgrupper. Medan ”vanlig” pedagogik är en pedagogik 
för alla, tycks specialpedagogik stundtals ses som en pedagogik för elever i behov av 
särskilt stöd, vilket vi har belyst i vårt teoretiska perspektiv. I sammanhanget frågar vi oss 
vilka dessa elever i behov av särskilt stöd är och med vilka redskap lärarna har att 
identifiera dem. Å ena sidan påpekar Malmgren-Hansen (2002) att det finns en koppling 
mellan specialpedagogik och kunskapsbedömning, på så sätt att de elever som inte når 
kunskapsmålen tillika blir specialpedagogikens målgrupp. Å andra sidan menar vi att det 
finns en godtycklighet i denna avgränsning, så till vida att bedömningen är avhängig 
lärarnas tolkningar av målen och deras val av bedömningsredskap. Detta kan enligt oss leda 
till att specialpedagogikens målgrupp ser fundamentalt olika ut på olika skolor, vilket också 
kan bidra till att göra målgruppen som sådan oklar. Vidare visar Persson (2001) hur skolans 
målstyrning kommit att avgränsa den grupp som blir specialpedagogikens klienter, vilket 
enligt oss i förlängningen kan innebära att ett skifte i styrningen av skolan kan medföra en 
annan avgränsning. Detta innebär att gränsen för det normala och avvikande ständigt 
förskjuts och omdefinieras, vilket kan ses mot bakgrund av specialpedagogikens nära 
koppling till sociala samhällsprocesser. Detta kan enligt oss sammantaget bidra till en 
svårdefinierad målgrupp för specialpedagogiken, vilket leder till att det likaledes kan bli 
svårt för lärarna att tydliggöra förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik; var går 
gränsen? 

Specialpedagogik som en rationell konsekvens? 

I samband med att fokusgrupperna diskuterade förhållandet mellan specialpedagogik och 
pedagogik belyste dock informanterna flera gånger specialpedagogik som en förlängning 
av pedagogiken, det vill säga specialpedagogiken är det som tar vid då den allmänna 
pedagogiken inte räcker till (se kategori fem). Enligt oss kan denna uppfattning emellertid 
problematiseras utifrån olika aspekter. Å ena sidan lyfter fokusgrupperna fram special-
pedagogik som ett stöd till elever ”som inte klarar målen” och ”som har inlärnings-
problem”, vilket enligt vår tolkning tyder på att specialpedagogikens syfte generellt 
uppfattades som gott av fokusgrupperna. Detta då det handlar om extra stöd och hjälp till 
elever som bedöms vara i behov av sådant. Å andra sidan menar Skrtic (1991) att 
specialpedagogikens existens bidrar till att skolan och pedagogiken inte tar itu med sina 
egna tillkortakommanden. Kanske kan det vara så att den pedagogiska utvecklingen och 
anpassningen till elevers olikheter går långsammare till följd av vetskapen att det finns en 
speciell form av pedagogik (specialpedagogik), som åtar sig den allmänna pedagogikens 
misslyckanden. I relation till detta kan det även vara intressant att lyfta fram en före-
ställning från det kritiska perspektivet; för att sociala institutioner ska kunna komma 
tillrätta med sina egna misslyckanden har de skapat specialpedagogiken.  

I sammanhanget kan det påpekas att ingen av fokusgrupperna ifrågasatte den ”vanliga” 
pedagogikens/klassundervisningens tillkortakommanden och misslyckanden i förhållande 
till elever i behov av särskilt stöd, vilket enligt vår mening möjligtvis kan bero på special-
pedagogikens blotta existens. Kanske kan det alltså vara så att specialpedagogiken bidrar 
till att den allmänna pedagogiken undkommer nödvändig kritik, som skulle kunna bidra till 
dess utveckling. I sammanhanget kan det vidare påpekas att inte heller specialpedagogiken 
ifrågasattes i någon större utsträckning i fokusgrupperna, vilket kanske tyder på att de flesta 
av informanterna uppfattade specialpedagogik som en självklar ingrediens i skolans 
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verksamhet. Detta kan vidare ses mot bakgrund av Perssons (1998b) problematiserande av 
specialpedagogik som en rationell konsekvens av pedagogikens misslyckanden. Persson 
menar i sammanhanget att specialpedagogiken undgått kritik till följd etiska och 
fördelningsmässiga skäl, och detta då verksamheten har för avsikt att hjälpa utsatta/ 
avvikande individer. Det sociologiska paradigmet inom specialpedagogisk forskning menar 
å andra sidan att specialpedagogiken kan kritiseras som en sorteringsmekanism som 
återskapar sociala skillnader.  

Slutsatser 
De uppfattningar om specialpedagogik som kom till uttryck i fokusgrupperna är många, 
och visar enligt oss på specialpedagogikens komplexitet. Vad gäller fokusgruppernas olika 
uppfattningar har vi även funnit många likheter med SPEKO-projektets resultat. Å ena 
sidan kan detta delvis vara en effekt av att vi har hämtat inspiration från SPEKO-projektets 
kategoriseringar (Persson, 1997), vilka vi efter genomförda fokusgruppssamtal kom att 
finna användbara i förhållande till vårt erhållna resultat. Å andra sidan har vi även i fokus-
gruppssamtalen funnit mönster utifrån vilka vi har skapat nya kategorier (se kategori fyra, 
fem, sex och tio).   

Vad gäller den första frågeställningen i detta examensarbete (definitionsfrågan) har vi, som 
redan nämnts, funnit uppfattningar som tyder på ett dominerande individfokus i fokus-
grupperna. Detta har kommit till uttryck genom definitionen av specialpedagogik som en 
verksamhet som har sin grund i individbundna svårigheter. Detta kan även ses i relation till 
vår andra frågeställning, som handlar om förhållandet mellan pedagogik och special-
pedagogik. Även inom ramen för denna frågeställning dominerar uppfattningar som enligt 
oss kan knytas till ett individperspektiv, dock mer indirekt. Detta så till vida att fokus-
grupperna bland annat ringade in förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik 
genom att uppmärksamma specialpedagogikens annorlunda material och gruppkonstella-
tioner samt specialpedagogikens reparerande funktion. Det huvudsakliga objektet för denna 
verksamhet blir följaktligen eleven/individen. Även vad vår tredje frågeställning beträffar, 
vilken berör objekten för lärarnas egna specialpedagogiska verksamhet, utgör eleven oftast 
objektet i informanternas uppfattningar. Dock lyfte informanterna enligt oss även fram sig 
själva som objekt för den egna specialpedagogiska verksamheten relativt ofta, framförallt i 
relation till fortbildning och handledning. Detta kan även ses i relation till den första 
frågeställningen (kategori tre), inom ramen för vilken informanterna stundom definierade 
specialpedagogik som en verksamhet som är avhängig fördjupad kompetens. Denna 
kompetens tillskrevs oftast specialläraren/specialpedagogen, vilken enligt fokusgrupperna 
tillika tillhandahåller specialpedagogisk handledning. 

Som tidigare nämns har den specialpedagogiska forskningen ur ett historiskt perspektiv 
präglats av ett individfokus, vilket bland annat kommit till uttryck genom att ämnet i mångt 
och mycket studerats inom medicin och psykologi. Förutsatt att den specialpedagogiska 
verksamheten påverkas av den specialpedagogiska forskningen kan man enligt oss närma 
sig en förståelse för fokusgruppernas dominerande individfokus vad gäller uppfattningar. 

Vidare finns det enligt oss anledning att se kritiskt på specialpedagogik, och inte alltid 
uppfatta den som en rationell konsekvens av den allmänna pedagogikens tillkortakom-



 

38

 
manden. Detta då den allmänna pedagogiken till följd av specialpedagogikens existens 
enligt oss kan bromsas upp i sin egen utveckling. Då den allmänna pedagogiken stöter på 
klienter vars behov den inte kan tillgodose, överlåts dessa till specialpedagogiken. En följd 
av detta kan enligt oss bli att den allmänna pedagogiken endast går vidare utan att stanna 
upp för att reflektera över tillkortakommandena.  

Det känns som att reparera är ett sånt där bra ord, reparera, det känns som att det är lite 

skillnaden, man reparerar saker som inte har funkat sedan tidigare, medan den vanliga 

pedagogiken går man liksom vidare med på något sätt.  

Fokusgrupperna uppfattade även förhållandet mellan de två formerna av pedagogik som 
oklart, och enligt oss kan man ur flera perspektiv se kritiskt på förhållandet. Detta då det 
ingalunda är självklart vilka elever som kan komma att avskärmas från pedagogiken och 
överlåtas till specialpedagogiken. I sammanhanget blir begrepp som normalitet och 
avvikelse intressanta att beakta, och i vårt teoretiska perspektiv har vi pekat på det relativa i 
dessa begrepp. Begreppen kan definieras och uppfattas på olika sätt, vilket enligt oss 
följaktligen får konsekvenser för specialpedagogiken och dess innehåll i skolan. Detta kan i 
sin tur leda till att specialpedagogiken kan uppfattas som relativ, vilket enligt oss dessutom 
komplicerar lärarnas uppdrag att implementera specialpedagogik i skolan. 

Betydelse 
Den genomförda undersökningen, och studien som helhet, kan enligt oss bidra till att kasta 
ljus över vikten att få samtala kring komplexa ämnen, kring vilka många olika uppfattning-
ar existerar. I samband med genomförda fokusgruppssamtal har vi bland annat kommit att 
uppmärksamma att deltagande informanter många gånger funnit samtalsämnet komplicerat 
och invecklat, vilket även vi instämmer i. Vi har genom val av litteratur försökt att belysa 
specialpedagogikens komplexitet. Vidare antar vi att de inom specialpedagogisk forskning 
rådande paradigmen, vilka vi tidigare har redogjort för, kan påverka och begränsa 
diskussionerna kring specialpedagogik. Detta då paradigmen enligt oss kan betraktas som 
diskurser, och som sådana låser de in samtalen och det kan vara svårt att lyfta 
diskussionerna bortom diskurserna. I samband med genomförda fokusgruppssamtal 
uppmärksammade vi dock att informanterna fann samtalen lärorika och utvecklande, så till 
vida att de gavs möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och uppfattningar om 
specialpedagogik med varandra.  

Med utgångspunkt i detta anser vi att en försiktig generalisering kan göras, på så sätt att vi 
antar att återkommande samtal kring specialpedagogik kan få betydelse för lärare i all-
mänhet. Genom gestaltade samtal kan lärare enligt oss ges möjlighet att lära av varandra, 
vilket kan vara nog så viktigt då det handlar om ämnen och kunskapsområden där man 
själv upplever sig sakna formell kompetens; kanske kan samtalet i sig verka kompetens-
höjande. Kanske kan ett sådant gestaltat samtal komma att medföra att ett individperspektiv 
inom specialpedagogik kontrasteras mot och jämföras med ett miljöperspektiv, och ur detta 
kan för deltagande lärare ny kunskap och nya uppfattningar genereras.    
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Forskningsprocessen och nya frågor 
För att återknyta till rubriken på detta examensarbete samt till vår inledning vill vi 
poängtera att vi fortfarande, efter genomförd undersökning, inte kan ge någon enkel 
definition av specialpedagogik. Vi har dock närmat oss en vidare förståelse för 
ämnesområdet.  

Den genomförda studien har hos oss väckt nya funderingar och reflektioner kring special-
pedagogik. Vi har uppmärksammat att vi under forskningsprocessen utvecklat ett mer 
kritisk förhållningssätt gentemot specialpedagogik, och detta förhållningssätt bygger delvis 
på ett problematiserande av ämnesområdet och dess funktion. Dessa funderingar och 
reflektioner härrör delvis från tankar inom det sociologiska paradigmet, inom ramen för 
vilket specialpedagogik bland annat kan betraktas som en sorteringsmekanism som 
återskapar redan existerande sociala strukturer. Detta innebär att specialpedagogiken kan 
bidra till att olika grupper, vilka betraktas som avvikande i förhållande till det normala, 
förtrycks genom att de hänvisas till en alternativ utbildning. Vidare har vi kommit att 
utveckla våra uppfattningar om specialpedagogik genom att både utifrån litteraturen och 
resultatet från genomförda fokusgrupper problematisera förhållandet mellan pedagogik och 
specialpedagogik. Främst tanken att specialpedagogiken kan förhala pedagogikens och 
skolans utveckling genom sin blotta existens finner vi mycket intressant och beaktansvärd.  

Vidare har vi under forskningsprocessen kommit att hämta intryck och inspiration från 
postmodernismens kritiska förhållningssätt till modernismen, vilket vi dock inte har använt 
explicit i föreliggande studie. Vi har i denna studie bland annat använt oss av de centrala 
begreppen normalitet och avvikelse, vilka enligt oss kan vara intressanta att studera utifrån 
postmoderna tankar. Inom postmodernismen belyses ett utsuddande av gränser, vilket 
enligt oss kan vara intressant att beakta i förhållande till skolan och specialpedagogiken. 
Vad skulle ett utsuddande av gränser (bland annat mellan normalitet och avvikelse) inne-
bära för specialpedagogiken och dess roll skolan? Enligt oss skulle det således vara 
intressant att studera specialpedagogik ur ett postmodernistiskt perspektiv, med ett särskilt 
fokus på hur specialpedagogikens målgrupp definieras och avgränsas i förhållande till 
rådande samhällsstrukturer. Intressant i sammanhanget blir postmodernismens ifråga-
sättande av fasta strukturer. I sammanhanget blir även begrepp som kön, klass och etnicitet 
intressanta, och detta i förhållande till begreppet elever i behov av särskilt stöd.  

Med utgångspunkt i vår studie anser vi vidare att det vore intressant att undersöka hur 
specialpedagogisk forskning implementeras i den praktik skolan utgör, och i samman-
hanget blir begreppet diskurs intressant och centralt.           
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Bilaga 1 - Missiv 

Till dig som deltar i föreliggande fokusgruppssamtal 

Hej!  

Vi är två lärarhögskolestudenter vid Lärarhögskolan i Stockholm som för närvarande 
genomför ett examensarbete, vilket omfattar 10 poäng inom ramen för kursen 
Professionellt lärarskap. Det ämnesområde vi har valt att undersöka närmare är special-
pedagogik, vilket länge har utgjort ett gemensamt intresseområde för oss båda. Det vi har 
valt att fokusera på är hur verksamma grundskollärare uppfattar specialpedagogik som 
kunskapsområde, hur man uppfattar förhållandet mellan specialpedagogik och ”vanlig” 
pedagogik samt huruvida man uppfattar sig själv som utövare av specialpedagogisk 
verksamhet.  

Som metod för denna undersökning har vi valt fokusgruppssamtal. Denna metod bygger på 
genomförandet av gruppintervjuer, vilket innebär att det är gruppens olika uppfattningar 
och föreställningar kring ett förbestämt ämne som utgör det centrala. Under samtalet 
kommer gruppen att diskutera det givna ämnet under ledning av en moderator, och under 
samtalet kommer även en observatör finnas på plats med ansvar för det tekniska.  

Fokusgruppssamtalet kommer att spelas in med mp3-spelare för att sedan transkriberas 
(renskrivas). Naturligtvis tillämpar vi forskningsetiska principer, vilket innebär att 
informanternas identiteter är skyddade. I examensarbetet omnämns varken namn, skola, 
kommun eller stad. Det enda vi kommer att behandla är fokusgruppens olika uppfattningar. 
Uppfattningarna kommer att behandlas i termer av likheter och skillnader, inte i termer av 
rätt eller fel.      

Tack på förhand!   

Vid eventuella frågor, kontakta: 

Carola Hult (carola.hult@student.lhs.se; 070-XXX XX XX) 

Niklas Opander (niklas.opander@student.lhs.se; 073-XXX XX XX)  
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Bilaga 2 - Intervjuguide  

1. Hur definierar ni specialpedagogik? 

– Vad är det första ni tänker på när ni hör specialpedagogik? 

– Vad har ni för erfarenheter av och uppfattningar kring specialpedagogik och dess 
innehåll?   

2. Hur uppfattar ni förhållandet mellan pedagogik och specialpedagogik? 

– Vilka likheter respektive skillnader uppfattar ni mellan specialpedagogik och vanlig 
pedagogik/klassundervisning? 

– Anser ni att det finns några paralleller mellan specialpedagogik och pedagogik, eller är 
områdena helt åtskilda?   

3. Uppfattar ni er som utövare av specialpedagogisk verksamhet, och vilket/vilka 
objekt har denna verksamhet enligt er? 

Om ja: 

– Beskriv en konkret situation, i vilken ni är utövare av specialpedagogik.  

Om nej: 

– Motivera varför. 

– Hur vet ni att det är specialpedagogik som ni/andra ägnar sig åt?
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