
Specialpedagogiska institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, grundnivå 

Specialpedagogik 

Förberedande kurs i specialpedagogik 30 hp 

Vårterminen 2009 

Examinator: Ulf Sivertun 

 

 
 
 
Lärares perspektiv på 
specialpedagogik.  
 
En undersökning om specialpedagogik ur 

lärares synvinkel. 

 

Mary-Ann Borg Hjelm  

Anita Nylund



 

 

Lärares perspektiv på 

specialpedagogik. 

En undersökning om specialpedagogik ur lärarnas 

synvinkel. 

 

Mary-Ann Borg Hjelm och Anita Nylund 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att få en uppfattning om hur specialpedagogisk verksamhet hanteras 

i grundskolan. Vi valde att se på hur verksamheten fördelas mellan flickor/pojkar och på olika 

uppgivna orsaker (t.ex. ämnessvårigheter, dyslexi, koncentrationssvårigheter), samt hur 

verksamheten utformas och hur urvalet av elever till verksamheten går till. Vår ambition var 

också att få en inblick i lärares resonemang om specialpedagogisk verksamhet. 

Undersökningsgruppen svarade på frågor via enkäter och därefter blev några av lärarna 

intervjuade. Enkätfrågorna gav oss svar på de organisatoriska frågorna. Med hjälp av intervjuer 

fick vi en inblick i hur lärare resonerar om t.ex. urvalet till specialpedagogiskt stöd. I studien 

framkom att specialpedagogisk verksamhet bedrivs relativt traditionellt. Utformningen av stödet 

är i huvudsak individbaserat, eleverna träffar specialpedagogen två till tre gånger i veckan 

utanför klassrummet. Lärarnas ambition är att utveckla pedagogiken till att bättre tillgodose 

behoven hos elever i svårigheter, men detta tycks vara svårt att realisera. Vi drog slutsatsen att 

det kompensatoriska perspektivet utgör en stor del av skolornas rådande diskurs avseende 

specialpedagogisk verksamhet. 
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Inledning och bakgrund 

Inledning 

Vi är två lärare som arbetar i grundskolan. En av oss arbetar som matematiklärare år 7-9 den 

andre i träningsskolan år 1-9. Under våra yrkesverksamma år på olika platser inom skolans 

organisation har vi mött barn som har eller har haft någon form av specialpedagogisk 

undervisning. Denna erfarenhet har under åren fått oss att reflektera och ställa oss frågor om den 

specialpedagogiska verksamhetens utformning. Har eleverna fått rätt sorts hjälp? Tankar och 

reflektioner om vad det är som gör att vi upplever att en elev behöver specialpedagogiskt stöd, 

finns också. Med dessa reflektioner som grund, vill vi i vår studie undersöka hur den 

specialpedagogiska verksamheten bedrivs i skolan. Studien har fokus på lärarnas perspektiv på 

specialpedagogik och på de åsikter lärare har om hur verksamheten bedrivs. Vi studerar vilka 

som får del av det specialpedagogiska stödet, hur verksamheten bedrivs i skolan och hur urvalet 

till detsamma går till. I vilken utsträckning är det t.ex. inlärningsproblem som initierar till 

särskilt stöd?  

 

Vi upplever att målen i skolan och den gemensamma tidsramen kolliderar med ambitionen att 

utforma utbildningen utifrån ”varje elevs förutsättningar och behov” (Lpo, 1994, s.6). Tilltron 

till lärarens möjligheter att differentiera undervisningen har funnits i svenska skolan sedan slutet 

av 1800-talet (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Den organisatoriska differentieringen har 

minskat och samtidigt har speciallärare och specialpedagoger vuxit fram som yrkeskategorier. 

Den roll specialpedagogiken har kan ses på olika sätt; som hjälp till elever eller för att lösa 

skolans organisatoriska tillkortakommanden (Persson, 2007). Det finns idag kunskap inom det 

specialpedagogiska forskningsfältet, som vi menar bör få utökat utrymme i skolans pedagogiska 

utveckling.   

 

En ambition med denna studie är att studera specialpedagogisk verksamhet i grundskolan och 

analysera resultaten av undersökningen i ljuset av styrdokumentens krav och forskningens 

erfarenheter. Vi gör detta med hjälp av en diskursanalys och det resonemang kring makt som 

Foucault och Giddens lagt fram (Hermann, 2004). För oss känns det viktigt att med en empirisk 

studie få en inblick i hur specialpedagogisk verksamhet hanteras i skolan. Vår förhoppning är att 

studien ska inspirera till diskussioner och väcka tankar hos läsaren om specialpedagogikens 

möjligheter och förutsättningar i skolan. 
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Bakgrund 

Vi tar i bakgrunden upp något om förutsättningar för specialpedagogisk verksamhet, från 

svenska såväl som internationella styrdokument (t.ex. Lpo 94 och Jomtiendeklarationen, 1990). 

Vidare beskriver vi delar av den svenska specialpedagogikens historia och hur de svenska 

skolformerna sett ut (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Vi belyser forskning som granskar 

specialpedagogisk verksamhet i svensk skola (Emanuelsson, 2003) samt forskning som visar på 

olika bakomliggande faktorer bland elever i behov av särskilt stöd, här kommer social bakgrund 

och genusperspektiv in i bilden (bl.a. Skolverket, 2008b, Skårbrevik 2002). 

Specialpedagogikens olika perspektiv (Nilholm, 2007) samt den idag aktuella diskussionen om 

segregering – integrering - inkludering (Groth, 2007 och Persson, 2007) och Foucaults 

resonemang om makt avslutar avsnittet (Hermann, 2004 och Hyldgaard, 2008). 

Skolans styrdokument 

Regeringen utfärdar läroplaner, i enlighet med grundskoleförordningen. Lpo 94 är läroplanen 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklasser och fritidshemmet. 

 

I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. 

Målen för det offentliga skolväsendet är av två slag, dels mål som skolan ska sträva efter att eleverna når 

(strävansmål), dels mål som skolan ska se till att alla elever kan uppnå (uppnåendemål). (Skolverket, 

2008c)  

 

I Lpo 94 står att skolan har som huvuduppgift att förmedla kunskaper och att ”främja elevernas 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar” (Lpo 94, s.7). Vidare har 

skolan ett särskilt ansvar för de elever som inte når upp till målen. Skollagen säger ”I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.” (Skollagen 1985:1100, 1 kap, 

2 §,) Enligt läroplanen ska skolan även motverka traditionella könsmönster, och bedriva 

undervisning i demokratiska former. Skolan ska anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov.  

 

Regeringen fattade 2006 beslut om att skolformsförordningarna skulle ändras när det gäller 

särskilt stöd och åtgärdsprogram till elever (Skolverket, 2008a). Man ville tydliggöra 

arbetsprocessen för att upptäcka och hjälpa elever som behöver stöd. För att göra processen 

överskådlig beskrivs den i fem steg: uppmärksamma, utreda, dokumentera, åtgärda och 

utvärdera. Det står däremot inget konkret i förordningen eller i läroplanen om hur anpassningen 

ska/kan se ut, t.ex. för elever som riskerar att inte nå målen för godkänt i något ämne. I 

grundskoleförordningen finns följande riktlinjer: 

 

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

ha uppnåtts i slutet av det tredje, det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver 

särskilt stöd. Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som 

ett komplement till sådan utbildning. (Grundskoleförordningen 2008:408, 5 kap, 4 §) 

 

 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand 

ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges 

i en särskild undervisningsgrupp. (Grundskoleförordningen 1994:1194, 5 kap, 5 §) 
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Här framkommer att stödundervisning är tydligt kopplat till att nå målen i år tre, fem och nio, 

och att särskilt stöd främst ska organiseras inom klassen.  

Internationell utveckling  

Sedan 1948 har undervisning funnits med i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. I 

Jomtiendeklarationen, 1990, har man gått vidare i kraven på utbildning – alla ska ha rätt till 

utbildning som möter individens grundläggande behov (UNESCO, 1990, Artikel 1). Där står 

vidare ”Steps need to be taken to provide equal access to education to every category of 

disabled persons as an integral part of the education system.” (UNESCO, 1990, Artikel 3, s. 5) . 

Dessa tankegångar om en inkluderande skola har sedan utvecklats i Salamancadeklarationen, 

1994, och på Dakarkonferensen, 2000. Deklarationerna ställer krav på utbildningssystemen som 

måste organiseras så att utgångspunkten är att alla barn är olika och att skolan ska anpassas till 

just detta faktum. Sverige har skrivit under dessa tre deklarationer. 

 

Liknande tankegångar om skolans organisation återfinns inom organisationen OECD 

(Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Man menar inom OECD, enligt 

Persson (2007), att skolsvårigheter inte kan hänföras till den enskilde individen, utan att det är 

skolans verksamhet som ska inrättas efter de behov som finns. OECD:s definition av 

specialpedagogisk verksamhet är att den omfattar all verksamhet för elever som inte klarar den 

”vanliga” undervisningen i skolan av olika anledningar, oavsett om det är av 

medicinska/biologiska orsaker eller om det finns sociala, kulturella, språkliga eller andra 

anledningar till problem med lärandet. Persson beskriver specialpedagogiken som det 

kunskapsområde, med rötter i den pedagogiska disciplinen, med uppgift att stötta pedagogiken 

då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till. 

 

Definitioner  

 

Det har använts, och används fortfarande, olika benämningar för specialpedagogisk verksamhet. 

Vanligt är ordet specialundervisning, vilket oftast betyder undervisning med speciallärare – 

enskilt eller i mindre grupp, eller stödåtgärder, som är ett mer allmänt begrepp. I läroplanen 

(Lpo, 1994) använder man termerna elever i behov av särskilt stöd och stödåtgärder som 

benämning på elever som uppvisar svårigheter med skolarbetet. Före 1991 använde man 

begreppet barn med behov av särskilt stöd som mer påvisade synen av att problemet låg enbart 

hos individen. Det nya begreppet, som anger tonen av att problematiken finns i samspelet 

mellan individen och omgivningen, skrevs in i skollagen 1999 (Skolverket, 2008b). Begreppet 

specialpedagogisk verksamhet omfattar all pedagogisk verksamhet som riktar sig till elever i 

behov av särskilt stöd, oavsett form eller orsak, enligt ovan. Förändringen av språkbruket tog sin 

början i Lgr 80, då verksamhetsfältet för specialpedagogik breddades, och med den nya 

utbildningen av specialpedagoger som startade 1990 (Persson, 2007). Sedan dess ses 

specialundervisning som en av flera former av specialpedagogisk verksamhet. Vi har valt att 

använda termerna specialundervisning och stödåtgärder i enkäten och i intervjuerna.  
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Differentiering är, i detta sammanhang, en term som beskriver att undervisningen utformas 

olika för olika elever (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Detta kan ske inom ramen för 

ordinarie undervisning, med individualisering och tillfälliga grupperingar, och kallas då 

pedagogisk differentiering. Om det istället sker med gruppbildningar av mer permanent slag 

kallas det organisatorisk differentiering. En annan indelning är mellan yttre respektive inre 

differentiering. Till inre differentiering hör alla sorters grupperingar som skolan lokalt beslutar 

om t.ex. nivågruppering eller grupper för olika lärstilar eller kön. Även individualisering av 

undervisningen är en sorts inre differentiering, men står inte för något entydigt arbetssätt. 

 

Andra termer som är av intresse i denna uppsats är genus, inkludering och integrering. Enligt 

Nationalencyklopedin (2008) används begreppet genus när man vill förklara och förstå hur 

människans föreställningar, handlingar och idéer formar det sociala könet. Nilholm (2006) 

definierar skillnaden på begreppen inkludering och integrering så här. 

 

 ”…inkludering, och , å andra sidan, integrering, är att det förra innebär att helheten ska 

anpassas till delarnas beskaffenhet, medan det senare innebär att delarna ska passa in i en 

helhet som inte riktigt är organiserad utifrån delarnas egenskaper.” (Nilholm, 2006, s. 14) 

 

Från folkskola till grundskola 

Varje socken och stad blev från 1842 skyldig att driva minst en skola, kallad folkskola (Wallby, 

Carlsson & Nyström, 2001). Det fanns ingen skolplikt, däremot en läroplikt. Kunskapen kunde 

även tillägnas hemma eller i privatskolor, vilket de som hade råd gjorde. I folkskolan gick 

arbetarnas och böndernas barn. Staten drev läroverk, som utbildade pojkar till 

tjänstemannayrken eller för vidare studier. 1928 erkändes folkskolans första fyra år som 

bottenskola för läroverket, och därmed öppnades en möjlighet för pojkar ur de lägre klasserna 

att tillägna sig högre studier. Läroverken öppnades nu också för flickor. Målen med skolan var 

tydligt kopplade till samhällets önskemål. Skolan skulle fostra barnen till goda medborgare i 

samhället och även sortera dem, hitta vilka som var lämpliga till olika arbeten. Barnen kunde 

därefter lotsas vidare till antingen praktiska yrken eller till högre studier. 

 

Efter förändringen 1928 börjar den fyraåriga kommunala realskolan få problem att ta hand om 

den stora anströmningen av elever (Wallby et al., 2001). Hjälpklasser inrättades för elever som 

hade svårt att följa med i undervisningen och en individualisering av barns problem fick fäste 

inom skolan (Börjesson, 1997). Det var viktigt, fortsätter Börjesson, att kunna skilja på det 

avvikande och det normala, pedagogerna måste lära sig diagnostisera, för att finna de för 

samhället viktiga begåvade eleverna. I 1940 års skolutredning diskuteras hur skolsystemen 

skulle byggas samman, hur länge klasserna skulle vara sammanhållna, och när eleverna skulle 

delas upp (Wallby et al). Det var till största delen ideologiska motiv som drev förändringarna av 

skolan, barn ur de lägre sociala klasserna var klart underrepresenterade i högre studier. 

Differentieringsfrågan, dvs. hur länge eleverna skulle gå i sammanhållna klasser, var emellertid 

svår att lösa och man vände sig då till vetenskapen. Det fanns fyra professorer i pedagogik och 

psykologisk pedagogik, tre av dem tyckte att elva år var en lämplig ålder för uppdelning av 

eleverna och en ville lägga uppdelningen mellan teoretiska och praktiska studier senare. I 

skolutredningen argumenterade man också för fler hjälpklasser, läsklasser och liknande 
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specialklasser för att minska kvarsittningen i skolorna (Börjesson). Placering i hjälpklass skulle 

ses som en förmån, och föräldrarna skulle övertygas om det riktiga i en sådan placering. Som 

argument framfördes både att placeringen ansågs vara för elevens bästa, men även att fortsatt 

skolgång i normalklassen påverkade denna negativt. Olika tester, bl.a. skolmognadstester 

infördes på 40-talet och speciallärare som profession växte fram.  

 

Det dröjde till 1950 innan ett beslut kom om en enhetsskola med nio års skolgång, varav åtta år 

var sammanhållna (Wallby, et al, 2001). Detta infördes på försök, bl.a. i Stockholms södra 

delar, de norra behöll realskolan. Frågan om differentiering diskuterades fortfarande ihärdigt, 

liksom den gjorts sedan en förändring av skolorganisationen förts på tal kring sekelskiftet 1800- 

1900. Förespråkare för enhetsskola har tidigt satt sin tilltro till lärares möjligheter att 

individualisera undervisningen. Motståndarna menade att kunskapsnivån riskerade att sänkas. I 

den s.k. Stockholmsundersökningen jämfördes elever i realskolan (positivt differentierade) med 

elever i folkskolan (negativt differentierade) och även med elever i de nya sammanhållna 

klasserna, s.k. försöksklasser. I undersökningen fann man endast små skillnader i elevernas 

resultat. Eleverna i realskolan presterade något bättre än de övriga undersökningsgrupperna. 

Eleverna i försöksklasserna hade något bättre resultat jämfört med eleverna i folkskolan. Under 

1950 och 60-talen infördes nya undervisningsgrupper; på 1950-talet kom observations- och 

läsklasser, på 1960-talet infördes klinikundervisning som innebar specialundervisning i enskilda 

ämnen (Börjesson, 1997). År 1962 kom till slut grundskolebeslutet, som alltså tog bort den 

organisatoriska differentieringen men behöll differentiering i form av allmän och särskild kurs i 

några ämnen i årskurs 7 – 9 (Wallby et al). Den nya grundskolan innebar en ny och ovan 

situation för lärarna. Dessa svårigheter, menar författarna, kan bl.a. utläsas i statistik för hur 

många elever som kom i kontakt med specialundervisning: 1972 är den siffran 40 procent och 

på 1940-talet 10 procent. 

 

Under 1960 och 70-talet slår en relativ syn på handikappbegreppet igenom, fokus skiftar från 

”individens problem” till ”det sociala sammanhanget” (Börjesson, 1997). Handikappet uppstår 

av ett samspel mellan individen och omgivningen. I Lgr 69 deklarerades att skolans miljö också 

kunde vara en orsak till att elever kunde få svårigheter att nå upp till skolans krav (Persson, 

2007). I Lgr 80 framhöll man att specialundervisningen skulle arbeta förebyggande mot att 

elever fick svårigheter i skolan. Man började ställa krav på hur skolans miljö skulle se ut. 1983 

fick SÖ, skolöverstyrelsen och UHÄ, Universitets och högskoleämbetet, till uppdrag att se över 

elevers behov kontra lärarnas kunskap inom området (Skolverket, 1998). Detta ledde till att 

lärarutbildningen ändrades. Lärarna skulle få kunskap att hjälpa dessa elever. Antalet 

speciallärare minskade och synen på särskilt stöd började förändras i specialpedagogisk 

riktning, som konsulterande, mer allmän hjälp på skolan. Läkare och föräldrar ifrågasatte detta 

eftersom de också kunde se en risk med minskad diagnostisering. Vissa elever riskerade då att 

försvinna i mängden istället för att få den hjälp som de behövde. 

 

Under 90-talet och framåt har vi delvis återgått till diagnoser och bedömningar som görs av 

specialister (Skolverket, 1998). En anledning kan vara att resurserna har minskat i skolorna på 

1990-talet (Persson, 2007). År 2007 fattades beslut om att åter utbilda speciallärare (Persson, 

2007). Det finns emellertid också motståndare mot den ökade diagnostiseringen, som tycker att 

vi ska föra diskussioner som handlar om vad vi betraktar som normalt och vad skolan kan göra 

för att öka bredden för det normala, dvs. öppna för en verklig inkludering (Skolverket, 1998).  
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Forskning 

Stödinsatser och stödbehov  

I Sverige finns det longitudinella studier där man följt elever från tredje klass och genom hela 

grundskolan, och samlat in uppgifter om specialundervisning (SCB, Deltagande i 

stödundervisning i årskurs 3–9.). Här framgår att andelen elever som får del av 

specialundervisning (den term som används i SCB:s statistik) under ett skolår varierar mellan 10 

och 22 procent. Se bilaga 5 för beräkningar. Högsta andelen återfinns i år tre och lägsta i år sju. 

De tre elevkullar som här avses gick i årskurs tre år 1992, 1997 samt 2002. Omfattningen av 

specialundervisningen har om man jämför dessa elevkullar minskat i de lägre skolåren, tre till 

sex, från i genomsnitt 19,5 procent till 15,3 procent, men ökat något år sju till nio, från 10,8 

procent till 12,2 procent. Totalt minskade specialundervisningen i omfattning från 15,8 procent 

till 13,9 procent, om man jämför de tre elevkullarna med varandra. Trolig anledning till att 

specialpedagogiskt stöd förekommer i lägre omfattning i år sju till nio är andra möjligheter till 

differentiering i undervisningen, t.ex. förminskad studiekurs, menar Emanuelson (2003) som 

granskat statistiken. Statistik från SCB vårterminen 2008 visar på fortsatt minskning i de lägre 

skolåren, i år tre är det 12 procent av eleverna som får specialpedagogiskt stöd, och på fortsatt 

ökning i de högre skolåren, år nio är det 14 procent av eleverna som får specialpedagogiskt stöd 

(Hammar, 2009). 

  

Emanuelson (2003) beskriver resultat från den longitudinella studien som gäller barn födda 

1982 och hittar där en stor variation i anledningar till att få särskilt stöd. Han finner individuella 

orsaker, men framförallt en stark koppling till skolans förutsättningar för undervisningen. Varje 

undervisningsgrupp tycks hitta egna definitioner för när elever behöver särskilt stöd, 

definitioner som till största delen relaterar till undervisningssituationen och hur arbetet är 

organiserat. En konsekvens av detta är att gruppen elever som väljs ut till specialpedagogisk 

verksamhet blir mycket heterogen, vilket i sin tur troligen påverkar resultatet av 

stödundervisningen.  

 

Skolorna rapporterade lässvårigheter, svårigheter med matematik samt störande beteende som 

de vanligaste problemen (Emanuelsson, 2003). Under grundskoleperioden är det minst 35 

procent av eleverna som tar del av stödundervisning ett eller flera år. Många av dessa elever 

återfinns i individuella programmet på gymnasiet, men det finns samtidigt elever på varje 

gymnasieprogram som fått specialundervisning i grundskolan. Inga enkla svar om ”nyttan” (för 

individen) av det specialpedagogiska stödet kan alltså utläsas. Emanuelson menar att många 

elever som får svårigheter i skolan kan urskiljas tidigt i systemet, får specialundervisning under 

flertal år, men att behållningen av den är tveksam. 

Elevers olika förutsättningar i svenska skolan  

Det finns flera faktorer i elevers bakgrund som påverkar deras resultat i skolan. Förutom kön är 

den sociala tillhörigheten, föräldrarnas utbildningsnivå samt om barnet, eller föräldrarna, är av 

utländsk härkomst av betydelse för hur eleven lyckas i skolarbetet (Skolverket, 2008b). I PISA 

rapporten 2003 och 2006 (Programme for International Student Assessment) konstaterades dock 

att det svenska utbildningssystemet höll en hög grad av likvärdighet jämfört med andra länder. 

Undersökningsområdena var elevernas prestation i läsförståelse, matematik och naturkunskap. 
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Variationen av elevernas resultat i ämnena var låg när man jämförde mellan vilken skola 

eleverna gick och vilken social bakgrund eleverna hade. Det visade sig emellertid att skillnaden 

i resultaten mellan infödda elever och elever med utländsk bakgrund var större än de övriga 

indikatorerna. Skillnaderna var dock inte stora i internationell jämförelse.  

 

Statistiken från SCB (2009), ”Deltagande i stödundervisning i årskurs 3 – 9”, visar att av utrikes 

födda elever i Sverige har ca 22 procent i år tre till sex och 14 procent i år sju till nio 

specialpedagogiskt stöd i skolan. Se bilaga 5 för beräkningar. Detta ska jämföras med 17 

procent respektive 11 procent bland inrikes födda elever. Bland elever som omfattas av 

stödverksamheten är ca 60 procent är pojkar och 40 procent flickor.  

 

Gemensamma faktorer för elever som riskerar att inte få det specialpedagogiska stöd som 

behövs är att de är tysta, initiativsvaga och blyga (Skolverket, 2008b). Dessa elever har också 

svårigheter med koncentration och lässvårigheter. Det framgår även att utåtagerande elever ofta 

fick fel sorts specialpedagogiskt stöd eftersom de störde klassen och skulle hållas avskilda från 

den. Vidare kan man konstatera att skolan sällan utreder orsaken till elevens beteende, man vill 

få eleven att uppträda ”normalt”.  

Andra bakgrundsfaktorer 

Studier i vårt grannland Finland visar stora likheter med de svenska studierna. I Finland 

framkommer att moderns utbildningsnivå, social tillhörighet och kön (flickor uppnår bättre 

resultat är pojkar) är faktorer som på verkar barnens resultat i skolan (Riala, Isohanni I., 

Jokelainen, Jones & Isohanni M., 2003). Studien visar också att ensamstående föräldraskap, om 

moderns graviditet var oönskad och att tillhöra en stor familj är faktorer som påverkar  

skolresultat negativt. Man fann också att skilsmässa mellan föräldrar är en riskfaktor i elevens 

fortsatta studiegång. Studien omfattade över 12 000 individer i norra Finland födda 1966 där 

majoriteten var finnar, endast ca 80 st. var samer eller romer. Det förekommer därför ingen 

kategori med utländskt påbrå i materialet.  

 

I Spanien och USA har skolorna en stor utmaning i att finna undervisningsmetoder som 

fungerar med de kulturskillnader som finns bland eleverna (McCray & García, 2002). McCray 

och García betonar vikten av ta hänsyn till elevernas sociala och kulturella sammanhang innan 

man t.ex. hänvisar dem till specialpedagogisk verksamhet. Det finns en risk att lärare 

missuppfattar elevers olikheter som svårigheter. Bättre verktyg för analys av elevers kunskaper 

som grund för urval till specialundervisning samt forskning som ger en röst åt elever som 

missförstås i skolan är något de efterlyser. Forskning om hur specialpedagogisk verksamhet ska 

utformas för elever med både skolsvårigheter och t.ex. annat modersmål behövs också. I 

Spanien tar man nu ett stort steg och satsar på en reformering av den totala skolsituationen 

(Arnaiz & Soto, 2003). Lärarna ska utbildas i självkännedom om den egna kulturella 

bakgrunden, hur den påverkar undervisningsmetoder, samt få ökade kunskaper om elevernas 

olika kulturella bakgrunder, så att skolan kan möta de förändringar som en stor invandring ger 

upphov till. 
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Genusperspektiv  

Kommittén för genusforskning menar att forskningen inom ämnet tog fart tack vare 70-talets 

feministiska kritik mot (o)jämställdheten (Wernersson, 2007). Man försökte fylla forskningen 

med den ”glömda” delen av befolkningen i sin forskning men det visade sig inte vara så lätt att 

enbart komplettera den gamla forskningen. När man började forska på kvinnor rubbade det även 

den gamla forskningen. 

 

Det finns sociala institutioner som medvetet formar och har format individer på ett sätt som 

passar till rådande samhällsuppfattning, som t.ex. skolan (Wernersson, 2007). Detta har gjort att 

pedagogisk forskning är och har varit intresserad av genusperspektiv. Innan grundskolereformen 

arbetade man ur ett genusperspektiv men då för att forma flickor och pojkar för olika roller, 

traditionella kvinno- och mansroller. I 1969 års läroplan står det däremot att skolan har till 

uppgift att motverka traditionella könsroller. Under ett långt tidsperspektiv har skolan först haft 

till uppgift att forma olikheter, senare att motverka dem. Hur än genusperspektiven har sett ut 

har uppmärksammandet av kön varit självklart inom pedagogiken.  

 

En livligt diskuterad fråga i skolan, från tidigt 1800-tal, har handlat om flickor och pojkar ska 

undervisas tillsammans eller ej (Wernersson. 2007). Argumenten har varit många, bl.a. att 

flickor inte orkar med pojkarnas takt och att eleverna skulle påverkas negativt av varandras 

typiska flick- och pojkdrag. Ekonomiska hinder var också ett skäl, som verkade i andra 

riktningen, eftersom många olika skolor med få elever var kostsammare. Farhågorna med 

samundervisning besannades inte, flickorna blev inte utmattade och pojkarna blev inte 

överdrivet feminina. 

 

I Norge har Skårbrevik (2002) undersökt hur könsfördelningen ser ut bland elever i 

specialundervisning. Hans siffror visar att 65 – 70 procent av barnen som får 

specialundervisning är pojkar. Endast i en av de fjorton kategorier som Skårbrevik identifierar 

ligger andelen flickor högre än pojkarna, det är i kategorin svag begåvning. Hans hypotes är att 

pojkarna är mer synliga i klassrummet och att flickor måste uppvisa större problem än pojkar 

innan deras behov av specialundervisning uppmärksammas. Författaren har teorier om varför 

denna snedfördelning uppstår, bl.a. att det är vanligare med försenad språkutveckling bland 

pojkar och att pojkar uppvisar ett mer störande beteende. Slutsatsen han drar är att orsakerna är 

av både biologisk som pedagogisk art. Anderson (1997) är mer försiktig angående biologiska 

skillnader mellan pojkar och flickor. I forskningen hittar man bl.a. en tilltro till att flickor lättare 

kan kompensera för en biologisk defekt än pojkar kan. Därför hamnar pojkar oftare i 

stödverksamhet än flickor, trots att den biologiska defekten finns hos båda könen. Detta är dock 

till stor del baserat på spekulationer och inte på fastställda samband, menar Anderson.  

 

En litteraturstudie i USA (Arms, Bickett & Graf, 2008) pekar på bristen på genusperspektiv 

inom forskning på specialpedagogisk verksamhet. Det är ett väl dokumenterat faktum, säger 

man i artikeln, att det är betydligt fler pojkar än flickor som omfattas av specialpedagogik, ofta 

så mycket som två pojkar per flicka. Viktigt är att sätta fokus på hur urvals- och 

identifieringsprocessen går till, menar författarna. Själva urvalsinstrumenten bör utformas 

könsneutralt, så att man även fångar upp de barn som inte uppvisar typiskt ”pojkbeteende”, 

vilket nu kan vara fallet. Studien visar att flickor som varit i behov av hjälp i skolan men inte 
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fått det, löper större risk att hoppa av skolgången och att behöva stöd av samhället längre fram i 

livet. 

 

Forskning om just flickors problem med inlärning och vilka uttryck detta kan få är av liten 

omfattning (Anderson, 1997). Det är inte säkert att resultat från forskning som utgått från pojkar 

som norm, helt kan överföras på flickors situation. I förlängningen bidrar detta till att försvåra 

lärarens möjligheter att upptäcka alla flickor som behöver specialpedagogiskt stöd.  

 

Kleinfeld (1998) beskriver en biologiskt baserad teori om skillnader mellan könen. Hon menar 

att den manliga befolkningen som helhet uppvisar större variation i sin karakteristik än den 

kvinnliga delen. Detta leder till att fler män hamnar på toppen av distributionen; vilket skulle 

förklara varför t.ex. fler män doktorerar och har höga positioner i samhället, men också att fler 

män hamnar i botten av den tänkta fördelningen; t.ex. bedöms ha inlärningsproblem och 

placeras i specialpedagogisk verksamhet.  

 

Det finns idag studier som visar att flickor når bättre resultat än pojkar i skolan (Skolverket, 

2006a). En studie av resultaten i de nationella proven visade att flickornas resultat var bättre i 

svenska och engelska, men ingen signifikant skillnad kunde ses i matematik. Vid granskning av 

de slutbetyg eleverna fick dominerade flickor i den grupp som fick högre betyg än resultat på 

nationella provet, medan pojkar dominerade i den grupp som fick lägre betyg än provresultat. 

Dessa skillnader består om man tar hänsyn till elevers sociala bakgrund och utländsk bakgrund. 

En hypotes är att biologisk mognad påverkar elevernas resultat, det kan skilja upp till 1,5 år 

mellan pojkar och flickor i biologisk mognad i samma ålder. Här visar Skolverkets rapport att 

ca 30 procent av skillnaderna i måluppfyllning kan förklaras av skillnaden i mognad. Rapporten 

finner inga svar på vad dessa skillnader p.g.a. kön i övrigt beror på. Det finns t.ex. inget 

samband mellan stor andel kvinnliga lärare och ökade skillnader mellan resultaten för flickor/ 

pojkar, en teori som existerat. Det finns dock skillnader i attityd till skolarbetet, där flickor visar 

större ansvar för sina studier och läser läxor i större utsträckning.  

Urval till specialpedagogisk verksamhet 

Mätning av kunskapsmässiga - och beteendemässiga svårigheter går till på olika sätt. Detta 

redovisas i en samlingsrapport från Skolverket (2008b). Kunskapsmässiga svårigheter 

identifieras oftast med hjälp av standardiserade tester som gjorts allmänt eller individuellt av 

speciallärare eller specialpedagog. Resultatet inom läs- och skrivinlärning redovisas genom 

Staninevärden eller genom läsutvecklingsschemat (LUS). Identifiering av beteendemässiga 

svårigheter prövas oftast av lärare som sedan delger lärarlaget och eventuellt föräldern. Vid 

bedömningar av beteendesvårigheter förekommer även medicinska, psykologiska och sociala 

utredningar. Av dem är psykologiska utredningar de vanligaste. 

 

Det finns forskning som tyder på att det finns snedvridande faktorer vid urval/identifiering av 

elever till specialpedagogisk verksamhet (Anderson, 1997). Anderson beskriver en 

undersökning där man jämfört lärares beslut om vilka elever som skulle få specialundervisning 

med en systematisk urvalsmetod med veckovis uppföljning av elevernas resultat i skolan. I 

lärarens urval var andelen pojkar 80 procent och med en systematisk metod blev andelen pojkar 

65 procent. Pojkarna uppvisade ett störande beteende i klassrummet, och det låg till grund för 
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lärarnas urval, menar Anderson. Flickor som inte uppmärksammas pga. att de är lugna och tysta 

och inte tar för sig får mindre hjälp av läraren och färre utmaningar. Det finns också en risk att 

lärare har svårt att skilja mellan elever som har svårigheter och elever som uppvisar olikhet 

(McCray & García, 2002). I USA finns en tydlig överrepresentation i specialundervisningen 

beroende på etnisk tillhörighet, annat modersmål, klasstillhörighet samt kön. Även i de svenska 

studierna om specialpedagogiskt stöd kan man se att en brist på metoder eller systematik vid 

urval till specialpedagogisk stödverksamhet (Emanuelsson, 2003). Det leder, menar han, till att 

specialpedagogiken mer får formen av differentieringsverktyg för skolan än riktad hjälp till 

elever.  

Forskningens utveckling  

Forskning inom specialpedagogik har genomgått en förändring som speglar det synsätt på 

avvikelser som funnits i samhället (Persson, 2007). Attityder till institutionsplaceringar och till 

separata skolformer har förändrats, men fokus ligger fortfarande på individen. I en skrift från 

Skolverket om specialpedagogisk forskning belyser Helldin faran med ett ensidigt perspektiv i 

forskningen (Helldin, 2002). Han menar att det medicinska perspektivet fortfarande härskar 

inom specialpedagogiken. Detta kan få till följd att begreppet normalt är lika med friskt och 

begreppet onormalt är lika med sjukt. Alltså får det medicinska perspektivet på 

specialpedagogiken ett oproportionerligt stort utrymme där diagnoser på elever ses som något 

självklart. Helldin tar också upp svårigheten med att utveckla bl.a. den specialpedagogiska 

verksamheten utifrån enbart detta perspektiv. Eftersom man med det medicinska synsättet 

lägger problemen på enbart eleven finns det heller ingen anledning att kritisera och analysera 

utformningen på specialpedagogiken och skolans organisation. Persson menar att forskningen 

de senare åren även börjat granska de miljöbetingelser som kan vara av betydelse för att 

specialpedagogiska behov uppstår. Begreppet inklusion står i fokus, vad det innebär och hur det 

kan realiseras. 

Specialpedagogik ur olika synvinklar 

Inom forskningen finns det olika sätt att se på specialpedagogik. Nilholm (2007) presenterar 

bl.a. tre olika perspektiv inom forskningen om specialpedagogik, det kompensatoriska, det 

kritiska - och dilemmaperspektivet.  

 

Sett utifrån det kompensatoriska perspektivet vill man kompensera eleven för dennes svagheter 

(Nilholm, 2007). Hjälpen riktar sig mot individens psykiska och neurologiska sida. Forskningen 

inom området grundar sig i en medicinsk/biologisk tradition. Med det kompensatoriska 

perspektivet är det nödvändigt att ringa in och identifiera tillkortakommanden hos eleven för att 

sedan hitta en metod som kan kompensera bristen/bristerna. Utifrån detta synsätt riktar man sig 

mot olika grupper av elever, bl.a. gruppen barn som har svårt med inlärning pga. psykosociala 

problem, lässvårigheter eller har generella inlärningssvårigheter.  

 

Det kritiska perspektivet har enligt Nilholm (2007) bl.a. väckts genom att olika typer av 

vetenskap erkänts. Inom forskningen antog man att beteenden inte bara kom av biologiska och 

psykologiska orsaker som beror på den enskilde individen, utan att det uppstår processer i 

samspel mellan människor där de inblandade själva inte alltid är medvetna om processens olika 

vägar och uttryck.  En andra orsak till intresse för ett kritiskt perspektiv är det Nilholm kallar för 
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identitetspolitik. Olika minoritetsgrupper gör sig hörda och vill bli erkända för dem de anser sig 

vara och inte efter olika uppfattningar som skapats om de olika grupperna. Slutligen menar 

Nilholm att diskussionen om ”en skola för alla” har bidragit till utvecklingen av det kritiska 

perspektivet. I det kritiska perspektivet finns det kritik mot specialpedagogiken. Från detta 

perspektiv sett bedrivs specialpedagogisk verksamhet på ett sätt som kan öka sociala orättvisor. 

Nilholm belyser tre sådana områden, där det första är socioekonomiskt och strukturellt förtryck 

av minoritetsgrupper. ”… överrepresentationen av barn från lägre socialgrupper respektive från 

etniska minoriteter i specialpedagogisk verksamhet individualiserar problem som är strukturella 

till sin natur”. (Nilholm, 2007, s. 52). Det andra området är att det snarare underlättar för olika 

professioners arbete än för eleverna att kategorisera individer efter problematik och slutligen är 

specialpedagogikens utformning ett sätt för skolan att hantera sina egna brister. 

 

Nilholm (2007) poängterar att det kompensatoriska - och det kritiska perspektivet anammas av 

forskare från båda perspektiven. I skolans arbetsmodell är det också vanligast med en 

kompromiss mellan de två perspektiven, dock med en kompensatorisk slagsida. 

 

Det tredje perspektivet vi vill ta upp är det Nilholm (2007) kallar för dilemmaperspektivet. Han 

menar att vilket perspektiv man än väljer inom forskningen och sedan som modell i skolan så 

utmanas skolan alltid med nya dilemman. Dilemmaperspektivet är enligt Nilholm det mest 

solidariska perspektivet eftersom det utgår ifrån att ett dilemma måste hanteras utifrån varje 

situation och från varje individ. Detta perspektiv problematiserar skolans/pedagogikens 

motstridiga krav och förväntningar, t.ex. att alla elever ska få ut något gemensamt av 

utbildningen samtidigt som utbildningen ska möta deras olikheter. Utifrån dilemmaperspektivet 

finns det kritik mot både det kritiska – och kompensatoriska perspektivet. Kritiken riktar sig mot 

att det kritiska perspektivet tror sig ha lösningen genom att inte särskilja minoritetsgrupper. 

Dilemmaperspektivet menar dock att det alltid uppstår dilemman i nya former. En kritik mot det 

kompensatoriska perspektivet är bl.a. att det är svårt att knyta an till grundläggande pedagogiska 

frågor eftersom man koncentrerar sig på praktiska bitar som t.ex. vilken problematik eleven har 

eller vilken åtgärd som ska vidtas.    

Segregering och integrering  

Dennis Groth (2007) för i sin avhandling en diskussion om orsakerna till segregering av elever i 

skolan. Han menar att segregeringen har samma orsaker idag som på 1800-talet, nämligen att 

klasserna är stora, inlärningstakten är permanent och att lärarna inte har tillräcklig kunskap att 

utbilda individuellt i klassrummet. Avhandlingen visar också olika orsaker till när elever kan 

känna sig misslyckade i samband med specialpedagogiskt stöd. Elevernas självbild kan 

påverkas negativt när de får lämna klassrummet för att få extra hjälp om extrahjälpen i skolan 

ses som ett misslyckande. Det är alltså inte det fysiska avvikandet från klassen i sig som 

framkallar en negativ självbild utan lärarens/speciallärarens syn på eleven. Att som personal ha 

en handikappsyn på elevens orsak till extra hjälp kan alltså få eleven att känna sig misslyckad. 

Det finns ett träffande uttryck för de negativa konsekvenser specialundervisning kan leda till,  

myntat av Hultqvist: segregerad integration (Emanuelson, 2003). Risk finns att 

specialundervisningen bildar en egen karriärväg genom skolan under alla nio åren i ”en skola 

för alla”. 
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Helldins (2007) infallsvinkel på frågan varför specialpedagogiken tenderar att segregera elever i 

behov av särskilt stöd bottnar i välfärdssamhällets konstruktion. Han menar att välfärdsamhället 

kompenserar de grupper som inte når upp till den standard som förväntas. Det är kortsiktig hjälp 

riktad direkt mot individ. Denna konstruktion motverkar samtidigt en varaktig förändring av 

samhället som avser att minska de sociala orättvisorna. Enligt Helldin vilar skolan på samma 

grunder som samhället i övrigt. Specialpedagogiken tar sig också form av kortsiktiga 

individinriktade åtgärder. Ett långsiktigt perspektiv där utformningen av skolans struktur och 

undervisningsmetoder m.m. granskas och ifrågasätts, och hur specialpedagogiken bäst kan bidra 

till detta, är sällsynt.  

 

Ett exempel på en skola i utveckling kan man se i Spanien, enligt Arnaiz & Soto (2003). Där 

arbetar man sedan 1990 med att implementera ett ”mångkulturellt arbetssätt” (på eng. 

intercultural education). Man strävar efter att i skolan skapa en miljö och ett klimat som ska 

garantera att alla elever kan få utbildning i det ordinarie klassrummet oavsett elevernas 

bakgrund, inlärningsmetod, modersmål eller förmåga.  

 

Diskurs och makt 

 

”Orden ordnar tingen” (Hyldgaard, 2008, s. 197) är en av grundteserna i diskursteorin. I denna 

teori bildar talet ett språkligt praxissammanhang med ett eget liv, och är vad som konstruerar 

världen. Språket är inte längre ett redskap för att beskriva tillvaron utan diskursen är tillvaron. 

Språket blir med detta synsätt performativt och inbegriper en handling. Med handling kommer 

också makt. Det är av intresse att analysera vem som har makt att yttra sig och även vad som 

(därmed) inte sägs. Vilken person som säger något är inte av betydelse, men däremot den 

position som personen har och det sammanhang i vilket det uttalas. Hyldgaard tar som exempel 

yttrandet ”Dörren är öppen” som rent grammatiskt inte är en order, men uttalad av en lärare i ett 

klassrum kan den uppfattas som det, med påföljd att eleven närmast dörren reser sig upp och 

stänger dörren.  

 

Diskursteori och det performativa i språket ligger till grund för Foucaults tankar om tillvaron 

(Hyldgaard, 2008). Han ser historien som en berättelse om maktutövning av skilda slag. Även 

sociologen Giddens har teorier om samhällets makt och om hur människans val formas. Båda 

berör institutionen skolan och dess roll i individens utveckling.  

 

Innan upplysningstiden, på 1700-talet, visade sig makt i form av hot och våld av härskare som 

använde det för att kunna bevara sin position (Hermann, 2004). Med upplysningstiden kom 

tanken att människan skulle vara fri, och makt kom att formas på ett sätt som skulle passa in i 

det nya upplysta samhället. För att synliggöra den moderna makten måste man studera 

relationer utifrån många aspekter. Makten är något som finns i samspel mellan individer och de 

normer som skapas. I det moderna samhället är maktens uppgift att vägleda och styra individen 

till ett hälsosamt, moraliskt liv. Det handlar om omsorg över medborgarna. De skapade 

normerna blir vägvisare både för den enskilde individen i sin egen strävan till ”förbättring” och 

för dem som ska visa vägen t.ex. för pedagoger som arbetar i skolan. I samspelet påverkas 

människans kropp, själ, egenskaper och beteende. Detta menade den franske filosofen Michel 
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Foucault, som levde 1926-1984. Han skrev bl.a om maktstrukturer och hur makt ser ut i modern 

tid och om de människor som makten riktar sig mot. Foucault definierade bl.a. pedagogik som 

en maktform eller som en ledarkonst. Genom undervisning, eller om man vill kalla det 

uppfostran, utveckling eller lek, m.m. har man för avsikt att forma individen i en speciell 

riktning som t.ex. till ett kompetent barn. I det moderna samhället där påverkan mot specifika 

mål infinner sig i samspel mellan lärare – elev, elev – elev och olika platser som klassrum eller 

gymnastiksal, måste det finnas en stor kunskap om hur människan/barnet fungerar både 

kroppsligt och psykologiskt. Foucault presenterar en gemensam nämnare för olika typer av 

institutioner som verkade runt 1700-talet. ”… man individualiserar, differentierar, jämför, 

homogeniserar, hierarkiserar och utestänger vissa individer.” (Hermann, 2004, s. 90). 

Normaliseringsbegreppet menar Foucault är ett samlingsbegrepp för ovanstående metoder. Med 

normaliseringsperspektivet blir strävan att få varje individ som befinner sig under samma tak, 

här skolan, att bete sig lika i olika bestämda situationer.    

 

Rester av dessa styrfaktorer lever kvar i skolan idag och påverkar rådande diskurser i skolan 

(Hermann, 2004). I dagens skola ska lärare finnas till för eleverna som konsulter. Eleverna ska 

ta ansvar för sitt eget lärande. För att lärare ska kunna hjälpa eleven till de uppställda målen 

måste denne få insikt i individens inre process. För att säkerställa varje elevs lärande använder 

man undervisningsdifferentiering, varje elev har sin egen läroprocess. Loggböcker skrivna av 

eleven om dennes lärandeprocess är ett annat sätt för lärare att säkerställa att eleven är på väg 

mot rätt mål. Enligt författaren är det denna blandning av självtekniker (där eleven själv driver 

sig till vissa mål) och makttekniker (där läraren vakar över lärandeprocessen) som ska påverka 

elever i en sådan riktning att de når sina egna och skolans mål. Enligt Foucault användes på 

1700-talet olika tekniker för att göra människors kroppar lydiga och nyttiga. I dag, enligt 

Hermann ska olika pedagogiska metoder göra eleven fri och kreativ i sin kunskapsutveckling 

men samtidigt ska utvecklingen vara kopplad till riktiga och ansvarfulla val som passar för det 

ekonomiska och politiska samhälle som råder. Foucault går därmed inte lika långt i individens 

frihet att göra val som Giddens beskriver i sin teori om det reflexivt moderna samhället 

(Hermann, 2004). Han menar att det inte längre finns legitimitet för ett statligt 

uppfostransprojekt. Det handlar inte längre om att ge barn och ungdomar en allmän bildning 

utan om självbildning, menar Giddens. Begreppet inklusion står för jämlikhet ”rätt att delta och 

förverkliga sig själv i självvalda sociala gemenskaper” (Hermann, s. 240). I skolan är eleven ett 

kompetent subjekt och utveckling ska ske genom en dialog mellan lärare och elev. Men inte 

heller självbildningstanken är fri från politiska bindningar, utan självbildning och livslångt 

lärande är en grund för det nya kunskapssamhället. 

 

Mot bakgrund av dessa tankar om diskurs och makt är det av intresse att undersöka hur lärare 

resonerar om det praktiska användandet av specialpedagogik.  
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Uppsatsens syfte, 
frågeställningar och metod 

 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur det specialpedagogiska stödet i grundskolan fördelas 

och utformas och vilka orsaker som uppges ligga till grund för stödet. Vi vill även få en inblick i 

lärares resonemang om stödverksamheten och i skolans rådande specialpedagogiska diskurs.   

 

Frågeställningar 

 Hur fördelas det specialpedagogiska stödet, med avseende på ämnessvårigheter kontra 

andra svårigheter ut samt fördelningen flickor/pojkar?  

 Vilka orsaker uppges ligga till grund för specialpedagogiskt stöd?  

 Hur är stödverksamheten utformad? Bedrivs den enskilt/ i liten grupp/ i klassrummet? 

Är den ansvarige en lärare/speciallärare/annan? 

 Hur ser lärarens resonemang ut angående specialpedagogisk verksamhet? Hur ser 

samarbetet mellan lärare och speciallärare/ specialpedagog ut?  

Metod 

Vi undersöker hur specialpedagogiken beskrivs av lärarna och används praktiskt. 

Specialpedagogisk verksamhet kan beskrivas ur flera aspekter. De aspekter vi väljer är former 

för och fördelning av den specialpedagogiska verksamheten, samt resonemang och processer 

vid t.ex. urval. Dessa framkommer i frågeställningarna, i ordningen, ett och tre respektive två 

och fyra. 

 

Metoden bygger på att samla in ett underlag om den praktiska hanteringen av 

specialpedagogiskt stöd. Utifrån det kan vi göra en diskursanalys som ger oss en inblick i den 

rådande diskursen i skolan. Diskursanalys bygger på att studera orden som sägs/skrivs och även 

det som inte sägs/skrivs (Hyldgaard, 2008). Vi studerar det skrivna genom en enkät och 

analyserar det sagda och inte sagda genom intervjuer. Vår diskursanalys utgår från frågan: Hur 

ser stödverksamheten ut i skolan idag och hur resonerar lärare kring elever i behov av stöd?   
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Studien genomförs i skolår ett till nio, i en kommun i Mellansverige. Skolorna har 

upptagningsområden med blandad social sammansättning, inte utmärkande åt något håll, vilket 

vi menar är lämpligt för studien. Att välja t.ex. ett upptagningsområde med stor andel elever 

med utländskt påbrå sätter fokus på bl.a. språkproblematik vilket vi inte vill inrikta studien på i 

första hand. För att ändå få en viss bredd i undersökningen, och inte låsa oss till situationen på 

endast en skola, vänder vi oss till lärare på två grundskolor. Att välja skolor i fler kommuner 

kan också vara av intresse, liksom skolor med olika sorters social sammansättning av 

upptagningsområdena. För en uppsats på grundläggande nivå ter sig den uppgiften för stor och 

vi gör därför en avgränsning. Etiska aspekter är viktiga att överväga vid båda våra 

undersökningsmetoder, enkät och intervju. Våra respondenter är t.ex. inte anonyma och vi 

handskas därför med deras svar med stor försiktighet och behandlar allt material konfidentiellt, 

se vidare avsnitt om etiska principer. 

 

Former och omfattning av stödverksamhet undersöker vi med hjälp av standardiserade frågor 

till lärare. En lämplig metod för denna datainsamling då vi vill nå ett relativt stort antal 

människor är enkätundersökning (Ejlertsson, 2005). Enkäten är också lämplig då 

respondenterna kan sitta i lugn och ro med enkäten och hämta fram fakta. Enkäten består av 

frågor om de elever som får del av stöd; vilket stöd de får, hur ofta, vem som bedriver 

stödverksamheten, orsak till att de får stöd samt vem som beslutat om stödet. Vi har även några 

öppna frågor där lärarna kan skriva om egna funderingar kring specialpedagogik. Frågan om 

orsaker till stödet, undersöker vi djupare med hjälp av intervjuer eftersom vi vill ta del av 

lärarnas resonemang kring detta. Att fråga redan i enkäten gör att vi får in uppgifter från fler 

lärare om orsaker till stödet, om än av ytligare slag, samt gör det lättare för oss att finna de 

lärare vi vill intervjua. 

 

Det resonemang lärare har om specialpedagogisk verksamhet och frågor om själva processen 

kring urval blir för komplicerade att svara på i en enkät. Vi vill få en inblick i hur lärarna 

resonerar kring de elever som får specialpedagogiskt stöd, vilket motiverar att använda en 

kvalitativ metod (Trost, 2005). Vi väljer semistrukturerade intervjuer då vi vill hålla 

intervjuerna fokuserade kring lärarens resonemang om urvalsprocessen vid specialpedagogiskt 

stöd, men samtidigt ge utrymme för lärarens specifika erfarenheter. Det ger oss också möjlighet 

att lämna ut frågor i förväg, vilket gör att respondenten kan förbereda sig för intervjun och att vi 

kan ställa följdfrågor för att få förtydliganden eller bättre ringa in ett svar. Frågorna vi ställer 

handlar om hur lärare resonerar kring specialpedagogisk undervisning och hur man t.ex. avgör 

man att någon elev ska få stöd.  

 

När man använder sig av (minst) två mätmetoder kallas det för triangulering (Trost, 2005). Den 

kvantitativa metoden med enkät och den kvalitativa metoden med intervju kompletterar här 

varandra, menar vi, och ger tillsammans en mer heltäckande bild av hur specialpedagogik 

används av lärare i skolan än vad enbart en metod skulle ge.  
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Genomförande 

Här utvecklar vi det praktiska upplägget av studien, våra etiska överväganden samt hanteringen 

av svaren från enkäten och intervjuer. 

 

Planering 

Enkäten testas först i en pilotstudie, där två personer besvarar enkäten och ger återkoppling på 

frågorna. Efter kontakt och godkännande från rektorer på de båda skolorna skickar vi enkäten 

och följebrevet till dem som i sin tur distribuerar den vidare till lärarna via e-post och även 

muntligen informerar om undersökningen. En risk är att få data om samma elev från flera lärare, 

t.ex. ämneslärare, vilket vi inte kan avgöra i efterhand. Därför påtalar vi denna risk både i 

följebrevet och vid kontakt med rektorerna. Då vi först endast får in ett fåtal svar på enkäten, 

ändrar vi oss emellertid på denna punkt. Vi menar att det är viktigare att få in svar från fler 

lärare än att få statistik för hur många elever som totalt omfattas av specialpedagogisk 

verksamhet. Vid förnyad kontakt med rektorerna ber vi dem framföra att lärarna istället svarar 

utifrån sitt ämne, om de så önskar. Enkäten delas ut till 58 st. lärare i två grundskolor. På 

skolorna går sammanlagt 836 elever. En försiktig gissning är att 10 procent av eleverna omfattas 

av stödverksamhet, vilket i så fall handlar om 84 elever (SCB:s studie från 2008 visar att mellan 

12 och 14 procent av eleverna i grundskolan omfattas av stöd, (Hammar, 2009).  

 

I enkäten frågar vi om de elever i lärarens klass som omfattas av specialpedagogisk verksamhet. 

Vi frågar om elevens kön, orsak till specialpedagogisk undervisning, vad den 

specialpedagogiska undervisningen går ut på, hur ofta eleven får denna undervisning, 

organisationen av undervisningen samt vem som beslutat om detsamma. I enkäten finns också 

ett par frågor om lärarens åsikt om stödundervisningen samt hur samarbetet med 

specialpedagog/speciallärare fungerar. Avslutningsvis frågar vi om vi får återkomma och 

intervjua respondenten. Dessa frågor täcker in uppsatsens frågeställningar om hur det 

specialpedagogiska stödet är fördelat, hur denna verksamhet bedrivs samt delvis vilka orsakerna 

till den specialpedagogiska undervisningen är. Frågan om orsakerna återvänder vi till och tar 

upp mer i detalj vid intervjuerna. Se enkäten i bilaga 2.  

 

Viktigt i vår undersökning, för att få god reliabilitet är bl.a. hög kvalitet på frågorna (Ejlertsson, 

2005). Pilotstudien av enkäten är till hjälp med detta. Enkäten bör vara lätt att besvara och svar 

som baseras på social önskvärdhet bör undvikas. Vi ställer t.ex. inte frågan ”Har alla elever 

samma möjligheter att få stöd i din klass/skola?” Detta får vi istället, förhoppningsvis, fram 

genom vår analys av svaren.  

 

Vid sammanställningen av enkätsvaren väljer vi också ut några lärare att intervjua. Valet 

baseras på att få lärare från olika årskurser och med någorlunda stor erfarenhet av 

specialpedagogisk verksamhet. De utvalda lärarna uppvisar också olika slags erfarenheter av 

specialpedagogiskt stöd och av samarbetet med specialpedagog/speciallärare. De arbetar också i 

olika skolår. Vid intervjuerna deltar vi båda, den ene av oss har huvudansvar för frågorna och en 
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antecknar samtidigt som intervjun framskrider. Att använda bandspelare kan ge fördelar vid 

intervjuer (Trost, 2005). Att inte använda inspelning ger dock respondenten en större chans att 

känna sig avslappnad och få lättare att besvara frågorna mer utförligt. Det kan kännas som en 

lättnad för den intervjuade att intervjun inte sparas i sin helhet. Arbetet med uppsatsen är också 

tidsbegränsat varför transkribering av intervjuerna är svår att rymma inom tidsramen.  

 

Med intervjuerna får vi en bild av hur lärarens arbete med elever i behov av särskilt stöd ser ut. 

Vi är intresserade av processen kring urvalet, vilka överväganden lärare gör angående elever i 

behov av särskilt stöd och vilka faktorer som lärare menar är av betydelse för dessa elever. 

Frågorna är t.ex. ”Berätta om omständigheterna till att eleven får stödundervisning” och ”Vilka 

är orsakerna till elevens problematik?”. Vi frågar också om samarbetet med specialpedagog/ 

speciallärare, vilka rutiner skolan har för att upptäcka elever i svårigheter samt hur läraren anser 

att samarbetet kring dessa frågor fungerar på skolan. Med dessa frågor får vi förhoppningsvis en 

djupare förståelse för de faktorer som är avgörande för när/varför en elev får specialpedagogiskt 

stöd, samt får del av lärarens resonemang om specialpedagogisk verksamhet. Detta refererar till 

studiens frågeställningar nummer två och fyra. Se intervjufrågorna i bilaga 3. 

 

Etiska aspekter 

Viktigt under hela processen med undersökningen är att ha de etiska frågorna i beaktande. Vi 

inhämtar tillstånd till undersökningen av rektorerna för de aktuella skolorna. Med enkäten följer 

ett brev som förklarar meningen med enkäten, att deltagande är frivilligt och hur svaren kommer 

att hanteras (Bell, 2006). Se bilaga 1. 

 

Respondenterna och deras enkät- och intervjusvar behandlas konfidentiellt. Vi nämner inte 

lärarnas eller skolornas namn i uppsatsen.  Vissa termer som lärarna använder är specifika för 

deras organisation, och dessa har vi beskrivit på annat sätt, för att avidentifiera dem. Vi är också 

tydliga med att lärarna inte ska skriva namn på de elever som avses, utan kalla dem ”pojke 1”, 

”flicka 3” osv. Det ska inte vara möjligt att identifiera några elever. Enkätsvaren sparas på dator 

medan arbetet fortgår men tas bort när uppsatsen är godkänd.  

 

Vid intervjuerna finns många etiska aspekter att ta hänsyn till. Några viktiga punkter är att 

bevara respondenternas avsikt och mening med svaren, vilket betyder att vi inte alltid citerar de 

intervjuade ordagrant, då talspråk och skriftspråk är två olika språk. Vi är noga med att inte 

formulera oss nedsättande om de intervjuade och behandlar alla uppgifter konfidentiellt och 

med tystnadsplikt (Trost, 2005). Vi följer därmed kraven om information, samtycke, 

konfidentialitet, nyttjande samt övriga rekommendationer som Vetenskapsrådet (2006) tagit 

fram. 
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Resultat av enkätundersökningen 

Sammanställning av enkäten gör vi med utgångspunkt från uppsatsens fyra frågeställningar. De 

fyra delområdena är; fördelning av specialpedagogiskt stöd mellan flickor/pojkar och mellan 

ämnessvårigheter/andra svårigheter, uppgivna orsaker till specialpedagogiskt stöd, utformning 

av specialpedagogisk verksamhet samt lärarnas resonemang om den specialpedagogiska 

verksamheten. Svaren vi får in täcker alla grundskolår utom år sju, och i dessa klasser går 

sammanlagt 278 elever. Sammanställning av svaren visar att det är 56 st. av dessa elever som 

får del av stödverksamhet, dvs. 20 procent. I medeltal är det fyra elever per klass som får 

särskilt stöd av något slag. 14 lärare svarar på enkäten. 

 

 

  

Fördelning av specialpedagogisk  Fördelning av specialpedagogisk undervisning map. 

undervisning map. kön. ämnessvårigheter/ andra svårigheter. 

 

Fördelningen av den specialpedagogiska stödverksamheten framgår av diagram 1 och 2. Det 

framkommer att könsfördelningen bland elever som får stöd är 66 procent pojkar och 34 procent 

flickor. I fördelningen mellan ämnessvårigheter och andra/flera svårigheter överväger kategorin 

med andra/flera svårigheter. Om man här gör en uppdelning på flickor respektive pojkar (syns ej 

i diagrammet) så överväger ämnessvårigheter hos flickorna (68 procent ämnessvårigheter 

respektive 32 procent andra/flera svårigheter). Hos pojkarna finns det motsatta förhållandet: 19 

procent har enbart ämnessvårigheter och 81 procent har (även) andra orsaker. Dyslexi och läs- 

och skrivsvårigheter är placerade i gruppen andra/flera svårigheter. Vissa sammanställningar av 

svaren samt beräkningar framgår i bilaga 4. 

 

Tabell 1 visar olika typer av specialpedagogiskt stöd som ges till eleverna fördelat på skolår. 

Här ser vi att läsning/ skrivning är en vanlig typ av särskilt stöd i samtliga skolår och att det 

sätts in tidigt. Social träning förekommer i mindre omfattning. Särskilt stöd i engelskämnet 

förefaller vara av liten omfattning, en förklaring till det är delvis att en av specialpedagogerna 

på dessa skolor inte tar emot elever i det ämnet.  

 

Diagram 1 Diagram 2 



 

19 

 

Tabell 1 Sammanställning av antal elever med olika typer av särskilt stöd fördelat 

per skolår. 

Skolår\ Typ av stöd ma eng sv läsn/skrivn social träning 

År 1 (två klasser)    4 3 1 

År 2 (en klass) 3  3 2  

År 3 (två klasser)  4   5  

År 4 (tre klasser) 10 6  7 9 2 

År 5 (två klasser) 4   2  

År 6 (en klass) 6 3    

År 7 (ingen klass)      

År 8 (två klasser) 7 1  2  

År 9 (en klass)    5  

Observera att en elev kan ges flera typer av särskilt stöd. 

 

Vad gäller stödverksamhetens utformning är den vanligaste formen en liten grupp under ledning 

av specialpedagog, se tabell 2. Vanligast är att de träffar specialpedagogen en till tre gånger per 

vecka. Några elever får träffa specialpedagogen enskilt, mestadels två till tre gånger per vecka. 

Ett arrangemang med en extra lärare som har hand om några elever finns i två klasser; i år 8 

handlar det om matematik och engelska en till tre gånger per vecka och i år fyra om elever med 

koncentrationssvårigheter och dyslexi med hjälp en till två gånger per dag. Endast en förekomst 

av svar om periodvis utlagd stödverksamhet förekommer. Likaså finns en förekomst av 

specialpedagogiskt stöd inom ramen för den ordinarie undervisningen. Det gäller en elev med 

lindrig utvecklingsstörning.  
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Tabell 2 Sammanställning av antal elever i olika specialpedagogiska stödformer 

fördelat per skolår. 

Skolår\ Stödets 

utformning Spec.ped. 

liten 

grupp 

Spec.ped. 

enskilt 

Enskilt och 

i grupp 

med spec. 

ped. 

Inom ramen 

för ord. 

undervisning 

Liten grupp 

med extra 

lärare 

År 1 (två klasser)  3   4     

År 2 (en klass) 5         

År 3 (två klasser)  6     1   

År 4 (tre klasser) 2 2 3   4 

År 5 (två klasser) 4 2       

År 6 (en klass) 6         

År 7 (ingen klass)           

År 8 (två klasser) 3       6 

År 9 (en klass) 5         

 

Tabell 3 visar hur det specialpedagogiska stödet är organiserat beroende på vilken orsak till 

stödet som är uppgivet. Elever som uppges ha koncentrationsproblem delas i tabellen upp i två 

kategorier; de som får specialpedagogiskt stöd i svenskämnet och de som får det i 

matematikämnet. Elever med läs- och skrivsvårigheter är de som får träffa specialpedagogen 

enskilt i störst utsträckning. Elever med särskilt stöd i matematikämnet är de som oftast har 

hjälpen organiserad till en liten grupp, antingen med specialpedagog eller med annan lärare. 
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Tabell 3 Sammanställning av antal elever med olika orsaker till specialpedagogisk 

undervisning fördelat på olika typer av stödverksamhet. 

Orsak till 

specialpedagogiskt 

stöd\ Stödets 

utformning 

Spec.ped. 

liten 

grupp 

Spec.ped. 

enskilt 

Enskilt 

och i liten 

grupp 

med spec. 

ped. 

Inom ramen 

för ord. 

undervisning 

Liten grupp 

med extra 

lärare 

Ma 13  3 1    1 

Eng 3       1 

Sv  6  1   

Läsn/ skrivning/ 

dyslexi 7 3 3 1    1 

Koncentrations-

problem och sv 6 1 4     3 

Koncentrations-

problem och ma 4  1     7 

Sociala svårigheter 1  1   

Observera att en elev kan finnas med vid flera orsaker till specialpedagogiskt stöd. 

 

Hur beslutet om specialundervisning för en elev fattas varierar, se diagram 3. Vanligast är att 

den ordinarie läraren tillsammans med specialpedagogen fattar beslutet, så sker i 30 procent av 

fallen. Därnäst kommer att elevvårdsteamet fattar beslutet. Att det är enbart den ordinarie 

läraren eller enbart specialpedagogen som tar beslutet förekommer i lika stor utsträckning, 12 

procent vardera av fallen. Även ordinarie lärare i kombination med mentor eller arbetslaget kan 

ta beslut om specialpedagogiskt stöd för en elev. I ett fall är rektor med om beslutet. 

 

  

 

Diagrammet visar fördelning över hur beslut om stödundervisning fattas. 

Diagram 3 
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På frågan om lärarna anser att eleverna få rätt sorts stödundervisning svarar 71 procent ja, och 

14 procent nej och resten både ja och nej. Flertalet av de som svarar ja efterlyser 

specialpedagogiskt stöd i större omfattning, framförallt i tid men även i fler ämnen.  

 

Samarbetet med specialpedagog eller speciallärare beskrivs av de flesta lärarna (åtta stycken) 

som att specialpedagogen arbetar självständigt med eleverna och att läraren ibland framför 

önskemål om vad eleverna ska arbeta med. Två lärare uppger att specialpedagogen är med vid 

samtal med föräldrar. Beskrivningen nära samarbete eller liknande använder tre av lärarna. Tre 

lärare uppger däremot att de inte har något samarbete alls med specialpedagog. En av dem säger 

att specialpedagogen inte arbetar med den delen av skolan, pga. små resurser/tidsbrist.  

 

Andra tankegångar som lärarna ger uttryck för i enkäten är bl.a. att de önskar ett utökat 

samarbete med specialpedagog, t.ex. för att få rådgivning i hur man kan arbeta i klassen med 

elever i behov av stöd (5 st. lärare). Att särskilt stöd till eleverna ges i för liten omfattning anser 

fyra lärare. En lärare nämner att arbetet i klassen gynnas av att några elever med 

koncentrationssvårigheter går till specialpedagogen några gånger i veckan. En lärare har 

funderingar om en elevs svårigheter beror på språksvårigheter eller om det också finns andra 

svårigheter. Två lärare betonar hur viktig kontakten med specialpedagogen är för deras elever. 

Intervjuresultat 

Ur enkätsvaren väljer vi fyra lärare som vi genomför intervjuer med. Vi kallar dem lärare A, B, 

C och D. Lärarna undervisar i skolåren ett, tre, fyra och fem. Med intervjuerna söker vi svar på 

frågan om vilka orsaker lärarna uppger ligger till grund för särskilt stöd samt inblick i lärarens 

resonemang kring specialpedagogisk verksamhet. Sammanställningen av intervjuerna är indelad 

i sex rubriker enligt följande: 

Om processen kring urvalet och rutiner på skolan. 

Samtliga lärare säger att de flesta elever som får särskilt stöd hos dem är kända sedan tidigare 

skolår. Det är vanligt att samma elever träffar specialpedagogen under flera år berättar lärarna, 

endast en lärare har haft en förändring av den grupp elever som får specialpedagogiskt stöd 

under vårterminen. I år ett får man information om behov av särskilt stöd från 

sexårsverksamheten, men ”går igenom alla barn” i början av skolåret. Ibland gör de bokstavstest 

på eleverna. Flera av lärarna använder LUS, ett läshastighetstest för uppföljning av elevernas 

läsresultat, och det kan ligga till grund för särskilt stöd. Lärare B, i skolår tre, använder istället 

”God läsutveckling” för uppföljning. Den täcker in även läsförståelse och andra aspekter på 

läsutveckling. Användandet av god läsutveckling är beslutat av rektor på skolan, och medför ett 

ganska omfattande arbete för lärarna. I andra ämnen gör lärarna egna diagnoser, t.ex. i 

matematik. Lärare D säger att skolan har en gemensam diagnos i matematik i år fyra och att de 

genomför primprov i år tre. Lärare C säger att om de misstänker att en elev har svårigheter så 

signalerar de till specialpedagogen som fortsätter testa.  

 

De fyra lärarna uppger att arbetslagen träffas en gång i veckan. I lärare A:s träffar ingår även 

kurator, specialpedagog och personal från fritidsverksamheten. Lärare B har elevvård varannan 
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vecka, då ingår specialpedagogen i elevvårdsgruppen. Lärare C har elevvårdsträffar två till tre 

gånger per termin. Arbetslaget där lärare C ingår träffas varje vecka och tar mest upp sociala 

problem, där för man sällan samtal om ”svaga elever” eller liknande. 

Om specialpedagogiska verksamhetens organisation. 

De fyra lärarna säger att specialpedagogen träffar (de utvalda) eleverna två och två eller i små 

grupper två till tre gånger i veckan. I några fall träffar eleven specialpedagogen enskilt, oftast 

handlar det om elever med dyslexi. I matematikämnet arbetar eleverna i liten grupp med 

specialpedagogen (lärare D) och då kan gruppmedlemmarna variera mellan gångerna. Läraren 

är nöjd med detta arbetssätt, men får ibland reaktioner från föräldrar som ifrågasätter om deras 

barn är i behov av stöd.  

 

Lärare A och B har tillgång till extra resurser från utbildningsnämnden i kommunen som gör att 

det kommer en extra lärare till klassen två eller tre tillfällen i veckan och arbetar med svenska 

och matematik. Denna resurs ska hjälpa både svaga och starka elever. Lärarna gör då 

gruppindelning av eleverna och låter dem arbeta med olika saker, på olika svårighetsnivåer. 

Lärare A och B pratar mycket positivt om denna resurs och ser det som en tillgång. ”Lika bra 

som att få hjälp av specialpedagogen”, säger lärare A. Lärare B gör ibland gruppindelningar i 

klassen/arbetslaget med hjälp av personal från fritidsverksamheten, som på denna skola arbetar 

även på förmiddagarna.  

 

Lärarna B, C och D säger att specialpedagogen själv lägger upp arbetet med de elever hon 

träffar, ibland frågar lärarna om eleverna kan jobba med en läxa hos henne. Lärare A har tätare 

kontakter med specialpedagogen och är med och påverkar vad eleverna arbetar med där. Lärare 

A nämner också kuratorn som en viktig stödperson i arbetet. Kuratorn har ibland ”killprat” i 

klassen och är även en samtalspartner för läraren, kan stödja och ge nya infallsvinklar i 

situationer som uppstår. Lärare C nämner skolsköterskan som en viktig resurs, framförallt som 

en extra vuxen person som eleverna kan gå till. Det finns även en person, specialpedagog, i 

kommunen som ger rådgivning åt lärare vid behov. Detta känner lärare C och D till, och lärare 

D har också fått sådan handledning. 

 

Lärarna saknar möjlighet att ge särskilt stöd åt eleverna i engelska, detta eftersom 

specialpedagogen inte undervisar i det ämnet. Svenska som andraspråk saknas det också 

specialpedagogiskt stöd för. Lärare D har en elev som inte pratar svenska och menar att den 

eleven borde få någon sorts förberedande undervisning innan eleven hamnar i en vanlig klass. 

Läraren har små möjligheter att ge eleven lämpliga arbetsuppgifter. Lärare C har en elev som 

bara pratar i vissa situationer, vid enskilda samtal eller i liten grupp. Här finns kontakter med 

skolpsykologen och BUP, men läraren upplever svårigheter med undervisningssituationen för 

denna elev. 

Om samarbete mellan lärare och speciallärare/ specialpedagog. 

Två av lärarna efterlyser ett utökat samarbete med specialpedagogen; lärarna C och D. De 

önskar även mer återkoppling om elevernas arbete hos henne. Lärare C efterlyser mer ”öppna 

dörrar” och att specialpedagogen kunde komma till klassen ibland. Specialpedagogen avgör, 

efter lärarnas förslag, vilka elever som ska få undervisning av henne. Ibland måste hon prioritera 
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mellan eleverna, och vissa elever blir utan. Lärare A säger att samarbetet fungerar bra med både 

planering och återkoppling. Lärare B säger att samarbetet fungerar bra, mycket beroende på 

”informella” träffar i personalrummet, då hon får information om hur arbetet med eleverna går. 

Om resultat av specialpedagogiska insatser. 

Alla fyra lärarna är positiva till det stöd eleverna får hos specialpedagogen. De ser t.ex. att 

elever som fått hjälp med läs- och skrivsvårigheter klarar godkänt på de nationella proven i år 

fem. Lärarna menar också att det specialpedagogiska stödet nuförtiden ofta sätts in i lägre 

skolår, t.ex. i år ett, jämfört med tidigare, vilket är bra för eleverna. För elever med problem 

med läsinlärning kan Vitting-metoden ge resultat, även om eleverna inte tycker den är så rolig. 

Lärare A menar att stödundervisningen (och även ”vanliga” undervisningen) ska vara rolig för 

eleverna, det ger goda resultat.  

Om elevernas bakgrund och orsaker till behov av särskilt stöd. 

Lärarna anger kunskapssvårigheter som främsta anledningen till behov av särskilt stöd i skolan. 

Därutöver nämner de koncentrationssvårigheter, sociala problem och elever med 

invandrarbakgrund som har språkproblem. Elever med invandrarbakgrund kan t.ex. ha problem 

med läsförståelsen, även om avkodningen fungerar bra, säger lärare B. Hon saknar att skolan 

inte har extra lärare för svenska som andraspråk. Lärare A säger att elever med utländskt påbrå 

klarar sig bra mestadels. En lärare (D) nämner att elever ibland utreds och får en diagnos, men 

att det kan finnas fler problemområden som inte uppmärksammas. En lärare (A) tror det finns 

biologiska orsaker till att fler pojkar än flickor är i behov av stöd. Lärare C anger att orsaken till 

en flickas problem med matematikämnet är personlig osäkerhet. 

 

Lärare A påpekar hur viktigt det är med uppbackning av skolarbetet hemifrån. Hon märker att 

några elever saknar denna uppbackning och tar hänsyn till det bl.a. genom att undvika att ge 

dessa elever läxor. ”Jag vill inte att de ska misslyckas där också”, säger lärare A.  

Om förändringar de senaste tio åren.  

Bland lärare finns idag en större medvetenhet om skolsvårigheter, speciellt läs- och 

skrivsvårigheter, säger de fyra lärarna. Elever med svårigheter upptäcks tidigare, ofta redan i 

sexårsverksamheten. På skolan arbetar man nu målmedvetet med dessa elever. 

Specialpedagogen hjälper bara de svagaste eleverna, säger lärare B. Lärare D säger att 

resurserna har minskat under de senaste tio åren. Lärare C menar att elevernas problem är 

ungefär desamma nu som för tio år sedan, men upplever att det ”finns fler elever som har stora 

sociala problem” nu. Hon är inte nöjd med insatserna från sociala myndigheter för dessa elever. 
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Analys 

Specialpedagogiska verksamhetens fördelning och organisation samt uppgivna orsaker till 

särskilt stöd 

När vi studerar fördelningen av specialpedagogiska insatser bland eleverna i det insamlade 

materialet, framkommer att pojkar får specialpedagogiskt stöd i större utsträckning än flickor. 

Även bland de uppgivna orsakerna till särskilt stöd finns skillnader mellan könen. Vi fann 

däremot inte några djupare reflektioner hos lärarna om orsaker till det. Det tycks accepteras som 

ett faktum.  

 

Olika bakomliggande faktorer som kan vara av betydelse för elevernas möjligheter i skolarbetet 

framkommer i två av intervjuerna. En lärare tar hänsyn till elevernas hemförhållanden och 

möjlighet att få hjälp vid läxläsning. En lärare ser problem med läsförståelse hos elever med 

utländskt påbrå. Tyngdpunkten i lärarnas resonemang om elever i behov av särskilt stöd ligger 

dock i ämnessvårigheter och koncentrationssvårigheter som eleverna uppvisar, inte i andra 

förhållanden eller omständigheter runt eleven eller skolan. 

 

Av de svar vi får om hur specialpedagogisk verksamhet organiseras, drar vi slutsatsen att arbetet 

till största delen bedrivs på ett traditionellt sätt, dvs. hjälpen riktas mot individen som bärare av 

problem. Vanligast är att eleverna går till specialpedagogen i liten grupp två till tre gånger i 

veckan. Elever med läs- och skrivsvårigheter är de som i störst utsträckning får träffa 

specialpedagogen enskilt. Det är också i stor utsträckning samma grupp elever som träffar 

specialpedagogen under hela läsåret och ofta under flera år. Detta tyder på ett individorienterat 

sätt att se på skolsvårigheter. Om intervjufrågornas innehåll formats utifrån ett kritiskt 

perspektiv på specialpedagogik kunde vi möjligen fått svar som handlar om skolans brister, t.ex. 

hur skolan kan utmana och inspirera varje individs olikheter. Olikheter behöver nödvändigtvis 

inte betyda brister hos individen. Även lärarnas syn på specialpedagogik ter sig traditionell. Ett 

exempel är att de två intervjuade lärarna som har tillgång till extra resurs från 

utbildningsnämnden tycker denna resurs är en stor tillgång för alla elever i klassen. De nämner 

emellertid inte denna extra lärare och arbetssätt i enkäten. Vi tolkar det som att de inte tänker på 

detta som ett specialpedagogiskt arbetssätt eftersom det a) inte är en specialpedagog som är 

resursperson och b) inte enbart riktar sig till svaga elever. Hos lärarna vi intervjuar och hos flera 

som besvarar enkäten finns dock en efterfrågan om olika arbetsmetoder och arbetssätt för elever 

i behov av stöd och även handledning i specifika elevfall. Vi tolkar det som att typen av 

specialpedagogiskt stöd som lärarna efterfrågar i huvudsak speglar ett kompensatoriskt 

perspektiv på specialpedagogisk verksamhet. Lärarna visar också en önskan/strävan åt 

utveckling av de pedagogiska resurserna. 

 

Lärarna menar att det finns en större medvetenhet kring elever i behov av stöd. Vi ser att läs- 

och skrivsvårigheter uppmärksammas tidigt och att det finns rutiner för att följa upp elevernas 

kunskapsutveckling. Vanligt är att använda LUS som mäter hastigheten i läsningen. En skola 

har bytt till ”God läsutveckling” som mäter många fler aspekter på läskunnighet, t.ex. 

läsförståelse. I andra ämnen används inga etablerade uppföljningsinstrument. Vi tolkar det som 
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att det endast för läs- och skrivkunskaper finns enhetliga rutiner för urval och uppföljning av 

elevernas kunskaper, på dessa skolor. 

 

Beslut om att en elev ska få särskilt stöd fattas på många olika sätt, trots att skolorna tillhör 

samma kommun. Rutiner för bl.a. hur ofta elevvårdsteam träffas skiljer sig åt, som framkommer 

i intervjuerna. Detta stämmer med de slutsatser Emanuelsson (2003) drar i sin studie (2003) – 

den svenska skolan saknar enhetliga rutiner för att hantera beslut om elever i behov av särskilt 

stöd. Samarbetet med specialpedagog tycks också variera mycket på de två skolorna. Skalan 

sträcker sig från nära samarbete om eleverna med god återkoppling till inget samarbete alls, då 

specialpedagogen inte har möjlighet att ta emot den lärarens elever. Specialpedagogerna lägger 

tyngdpunkten av sitt arbete på möten med elever i små grupper eller enskilt. 

 

Vad som sägs och vad som inte sägs 

Av intervjuerna med lärarna framkommer till stora delar en traditionell syn på 

specialpedagogisk verksamhet. Vissa elever med ämnessvårigheter eller 

koncentrationssvårigheter identifieras och träffar specialpedagogen två till tre gånger i veckan, 

ofta under flera år. Det visar på ett individbaserat förhållningssätt till elever i behov av stöd. 

Begränsade möjligheter att få hjälp av specialpedagog/lärare gör dock att lärarna försöker hitta 

andra vägar för differentiering i undervisningen. Extra förstärkning i ämnena svenska och 

matematik för två av lärarna samt gruppindelning med hjälp av fritidspersonal för en lärare är 

tecken på detta. Dessa metoder som riktar sig till hela klassen tänker inte lärarna på som 

specialpedagogisk hjälp i första hand, men säger samtidigt att effekten är lika bra eller bättre än 

den som specialpedagogen står för. Oklart dock om det är effekten för läraren eller eleverna som 

avses. 

 

Ingen av lärarna använder ordet inkludering, och endast en lärare anger att specialpedagogiskt 

stöd bedrivs inom ramen för ordinarie undervisning. Funderingar om olika faktorer som är av 

betydelse för elevernas förutsättningar i skolan förekommer i liten omfattning. Två lärare 

nämner spontant att de saknar extra resurser till svenska som andraspråk, och först vid direkt 

fråga om elever med utländskt påbrå nämner två av lärarna att det är av viss betydelse för några 

av deras elever. 

 

Med ett annat upplägg av intervjuerna, utifrån t.ex. ett kritiskt perspektiv, kan vi möjligen få ett 

annat utfall, andra reflektioner än det som framkommer ovan. Det behöver inte tyda på ett 

medvetet val att respondenten utelämnar något, utan kan vara en konsekvens av att utrymmet 

inte givits. 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i avsnitt om resultatet, om metoden samt avslutas med en generell 

diskussion. 

Resultatet 

Syftet med vår studie är att undersöka hur det specialpedagogiska stödet i grundskolan fördelas 

och utformas och vilka orsaker som uppges ligga till grund för stödet. Vi vill även få en inblick i 

lärares resonemang om stödverksamheten och i skolans rådande specialpedagogiska diskurs. 

 

Det framkommer i vår undersökning att andelen pojkar är större än andelen flickor när det gäller 

fördelningen av specialpedagogiskt stöd. Vår hypotes är att det råder konkurrens om den hjälp 

som finns att tillgå och att pojkarnas problem är mer synliga än flickornas. I första anblicken 

kan det tyckas att detta är till pojkarnas favör, men det kan vara så att det är fler pojkar än 

flickor som behöver specialpedagogiskt stöd, vilket viss forskning menar (Kleinfeld, 1998). Det 

kan också vara svårare att se när flickor behöver hjälp, bl.a. för att forskningen grundar sig på 

pojkars svårigheter (Anderson, 1997). Resultaten i vår studie visar att flickors svårigheter till 

större delen är ämnessvårigheter än övriga svårigheter. Det ligger då nära tillhands att tro att 

pojkar får mer hjälp för att de hörs och syns mer. Om lärare får svårt att bedriva undervisning i 

klassrummet för att elever stör kan det vara orsaken till att dessa elever får stödundervisning 

framför de som är tystlåtna men i behov av stöd. Risken finns att eleven ges undervisning 

utanför klassrummet i första hand för att ”rädda situationen” för övriga elever. Något djupare 

resonemang om orsaker till särskilt stöd finner vi inte hos lärarna i vår studie. Det kan bero på 

brist på tid eller kunskap, eller att möjligheterna till specialpedagogiskt stöd är för små. 

Specialpedagogen har bara möjlighet att hjälpa några få elever, och andra resurser finns inte 

med säkerhet att få.  

 

Frånvaron av gemensamma rutiner för upprättandet av specialpedagogiska insatser kan 

missgynna elever på olika sätt (Arms, Bickett och Graf, 2008). Gemensamma rutiner finner vi i 

studien på ett område, och det är inom läs- och skrivområdet. Elever som identifieras med 

svårigheter inom detta område tycks garanterade att få specialpedagogiskt stöd av speciallärare/ 

specialpedagog. Utöver det är det vår uppfattning att lärares ensamarbete, där denne ska ta 

hänsyn till varje enskild individ men samtidigt se till hela klassen, tillsammans med små 

resurser kan skapa slumpmässiga fördelningar. Detta kan jämföras med de slutsatser 

Emanuelsson (2003) drar i sina studier av svenska skolan. Det framkommer också i vår 

undersökning att beslut om stödundervisning fattas på flertal olika sätt, inom samma kommun. 

Även det, menar vi, ökar riskerna för slumpmässig fördelning av stödverksamheten. Det tycks 

ligga ett intresse i att skapa ordning i skolans organisation istället för att resurserna läggs på det 

eleverna verkligen behöver. Specialpedagogikens utformning blir då ett sätt för skolan att 

hantera sina egna brister (Nilholm, 2007). En professionell hantering av både identifiering av 
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elever i behov av stöd och därefter prioritering/beslut om specialpedagogisk stödverksamheten 

är något vi efterlyser. 

 

Vi drar också slutsatsen att det kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken har en 

dominerande ställning. Skolan lägger problemet hos individen och därför finns det inga behov 

av, eller utrymme att utveckla och diskutera specialpedagogik i ett större sammanhang. 

(Helldin, 2002). Arbetet med kortsiktiga lösningarna grundar sig i det kompensatoriska 

perspektivet (Nilholm, 2007). Utformningen av det specialpedagogiska stödet, som 

framkommer i vår undersökning, är i huvudsak baserat på att eleverna lämnar klassen för arbete 

med specialpedagogen, enskilt eller i liten grupp. De ekonomiska resurserna inom skolan är små 

och den utveckling av pedagogiken eller specialpedagogiken som vi ser tecken på bygger på 

tillfälliga lösningar, t.ex. extra resurser från kommunen, eller möjligheten att använda personal 

från fritidsverksamheten i skolan. 

 

Foucault beskriver institutioners behov av att bl.a. differentiera, individualisera och 

homogenisera för att få individer att bete sig på ett visst sätt vid olika tillfällen. Vissa tecken på 

en normalisering kan vi se i undersökningen. Genom att inte ta upp och belysa t.ex. kulturella 

skillnader visar man var gränserna finns för det accepterade och normala. 

 

Sammantaget visar vår undersökning att skolans specialpedagogiska diskurs är baserad på det 

kompensatoriska perspektivet. Vår hypotes är att den målrelaterade skolan med stor sannolikhet 

leder till det. Då det är betydligt lättare att mäta om eleven når målen i skolan än att mäta vilka 

behov eleven har, är det en naturlig följd att målrelateringen får större genomslag i 

verksamheten. Ett starkt styrmedel är de nationella proven i år fem, som är en trolig anledning 

till att skolan tydligt fokuserar på läs- och skrivinlärning för eleverna i de lägre skolåren. Den 

positiva effekten av detta, menar vi, är att skolan använder gemensamma 

utvärderingsinstrument inom det området. Den negativa effekten är just den kompensatoriska 

tanken, som kan leda till segregering och utslagning. Det är möjligt att de nationella proven i år 

tre också får till följd att skolan i större utsträckning fokuserar på kunskapsprocessen hos 

eleverna, och det är till stor del en gynnsam utveckling. Medaljens baksida är dock risken för 

segregering av de elever som inte uppnår målen. Möjligen ligger lösningen i att finna former för 

den fortsatta skolgången, på gymnasienivå, så att effekten inte blir att en grupp elever är 

utestängda från studier på gymnasiet. 

Metod 

Undersökningsområdet vi valt är svårfångat. Det är svårt/omöjligt att fånga en diskurs utan att 

påverka dem/det vi undersöker: med vårt eget sätt att uttrycka oss påverkar vi resultatet. Våra 

förkunskaper om skolans arbete med specialpedagogik, tyder på att det kompensatoriska 

perspektivet är vanligt. Studien präglas av vår förkunskap samt läst litteratur och forskning 

inom området. I resultatet är det kompensatoriska perspektivet framträdande.  

 

Det är möjligt/troligt att utformningen av frågor i enkäten och i intervjuerna påverkar 

respondenterna i en viss riktning. Frågorna i enkäten t.ex. om vilka elever som får del av 

specialpedagogiskt stöd och på vilket sätt för kanske tankarna till olika segregerade stödformer. 

För att i någon mån motverka det har vi exemplet inom ramen för ordinarie undervisning under 
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typ av specialundervisning. Vi gör ändå valet att ställa frågorna på detta vis för att hålla oss nära 

den verklighet som finns på skolorna, enligt vår förkunskap om situationen. Ett alternativ är att 

ställa frågor om integrerad respektive segregerad specialpedagogisk verksamhet, men det 

menar vi blir styrande i ännu högre grad.  

 

När lärare gör bedömningar av elever t.ex. att elever är utåtagerande eller har sociala svårigheter 

är dessa bedömningar subjektiva. Elever som har ämnessvårigheter kan visserligen mätas utifrån 

om målen uppnås eller inte men det finns alltid utrymme för tolkningar. Många faktorer kan 

påverka t.ex. om lärandemiljön är gynnsam för eleven samt lärarens och skolans referensramar. 

Det som betraktas som svårigheter för en person kanske betraktas som olikheter eller till och 

med tillgångar för någon annan. Dessa faktorer påverkar oss lärare när vi identifierar elever i 

behov av särskilt stöd. Resultaten i studien bör läsas med detta i åtanke, att elevers uppgivna 

svårigheter och även de stödåtgärder som sätts in är något relativt. Även begrepp som t.ex. 

ämnes- eller koncentrationssvårigheter, som används av lärare och av oss i studien kan tyckas 

vedertagna, men kan mycket väl ha olika innebörd i olika sammanhang. 

 

Enkäten besvaras av 14 lärare av de 58 som fick den. Det ger en svarsfrekvensen på 24 procent. 

En fundering om orsaken till så pass få svar är om enkäten upplevs svår att besvara. De lärare vi 

intervjuar upplever det emellertid inte så. Anledningen till låg svarsfrekvens ligger därför 

troligen inte i utformningen. Brist på tid är en möjlig faktor. Rektor på en av skolorna berättar 

att arbetsbelastningen under den tidsperiod då enkäten distribueras är hög, med bl.a. 

utvecklingssamtal för lärarna. Vi märker också att en personlig kontakt ökar motiveringen att 

besvara enkäten. Efter besök på skolorna med en uppmuntrande godisskål och direktkontakt 

med några lärare i personalrummen, och en extra påminnelse via e-post får vi in flera enkätsvar. 

Vi lär oss här hur lätt det drar ut på tiden innan svaren kommer in. Det påverkar i sin tur nästa 

fas som är intervjuer.  

 

Totalt omfattar det insamlade materialet 278 elever i de 14 klasser vi får in svar ifrån och det är 

56 av dessa som tar del av stödverksamhet, varför vi anser att vi får in ett såpass stort underlag 

att det går att analysera. Det täcker in alla skolår utom år sju, med tyngdpunkten i år ett till fem. 

Det är också lärare från år ett, tre, fyra och fem vi väljer att intervjua. Det är även önskvärt att 

intervjua någon lärare från de högre skolåren, men missbedömning från vår sida om proceduren 

att organisera intervjuerna gör att vi måste prioritera bort det.   

 

Vi ser i efterhand att en begränsning till skolår ett till sex kunde varit lämplig. Det hade löst 

problematiken med ämneslärarna i de högre åren och hur de ska fylla i enkäten. Troligen har 

denna komplikation dragit ner svarsfrekvensen i skolår sju till nio.  

 

De lärare vi intervjuar är alla från samma skola. Önskvärt är naturligtvis att intervjua även några 

från den andra skolan, men, det lyckas vi inte med pga. att enkätinsamlingen drar ut på tiden och 

på egna brister i planeringen. Intervjuerna visar ändå på en spridning, avseende rutiner, 

samarbete med specialpedagog samt resonemang kring specialpedagogik, att ta fasta på i 

analysen.  

 

Då vårt urval är litet och svarsfrekvensen låg finns det ingen möjlighet att generalisera utifrån 

insamlat material. Den höga andel elever som i det insamlade materialet tar del av 
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specialpedagogisk verksamhet, 20 procent, är troligen inte representativ ens för dessa två skolor 

i sin helhet. Enligt statistik ligger andelen som får del av stöd på ca 12 procent (SCB, i Hammar, 

2009). Det är därför troligt att de lärare som besvarar enkäten i större utsträckning har många 

elever med stödbehov än de som inte svarat. Vi anser att undersökningen ger en inblick i 

skolans verklighet, utan att göra anspråk på att spegla hela verkligheten. Den visar hur 

specialpedagogisk verksamhet bedrivs på två skolor i Mellansverige och på hur de lärare som 

besvarar enkäten, och i några fall intervjuas, resonerar.  

 

Validiteten i studien dvs. i vilken mån vår undersökning beskriver det vi vill beskriva, är 

komplicerat att mäta (Bell, 2006). Vi menar dock att genom att noga överväga utformningen av 

frågeställningar i enkäten och i intervjuerna, och knyta dessa till uppsatsens syfte och 

frågeställningar uppnår vi validitet i viss mån. Vid analys av resultaten håller vi oss också till 

uppsatsens fyra frågeställningar. Frågeställningen om lärarnas resonemang har pga. sin karaktär 

givit olika sorters svar från lärarna, vilket just var meningen med frågan. Här är det viktigt att 

inte styra respondenterna med ledande frågor. På det här sättet får vi en inblick i den 

specialpedagogiska diskursen, genom det läraren väljer att säga och det läraren väljer att inte 

säga. Vårt val av två undersökningsmetoder ökar, enligt vår mening, också trovärdigheten. 

Enkätsvaren enbart ger en begränsad inblick i lärarnas resonemang kring elever i behov av stöd. 

Med endast intervjuerna får man en begränsad bild av hur det specialpedagogiska stödet 

organiseras och fördelas. Sammantaget blir bilden mer heltäckande. Det tidigare resonemanget 

om vår egen diskurs beträffande specialpedagogik kan påverka validiteten i studien i positiv och 

i negativ riktning. Negativt då våra frågor till respondenterna färgas av vår egen diskurs. 

Positivt då vår medvetenhet gör att vi kan ta hänsyn till denna påverkan i analysen. Påverkan av 

den egna diskursen är i slutänden ofrånkomlig.  

 

Enkätdelen av undersökningen är möjlig att upprepa, och i viss utsträckning få liknande svar. 

Förhållanden kan dock ha ändrats på skolorna mellan två sådana undersökningar. Vi menar att 

det inte är rimligt att be lärarna fylla i enkäten ytterligare en gång (bara) för att få ett mått på 

studiens reliabilitet. Intervjuerna är också möjliga att upprepa, men förutsättningarna är då inte 

desamma och den intervjuade kan ge andra svar av många olika anledningar (Trost, 2005). Vi 

presenterar därför utformningen av vår enkät samt intervjufrågorna, samt våra överväganden 

angående studien och låter det tala för sig. 

 

Generell diskussion 

 

”I den bästa av världar” skulle alla elever verka och utvecklas i en inkluderande anda. Varje 

elevs svagheter och styrkor skulle betraktas som naturliga olikheter och ge utmaning till 

pedagoger att finnas till hands på vägen i elevens utveckling. Med de erfarenheter som vi har, 

fungerar det inte så fullt ut i skolan idag. Vi lärare känner det nödvändigt att diagnostisera och 

problematisera elever ur ett kompensatoriskt perspektiv där kortsiktiga åtgärder är den 

vanligaste modellen. Om nu ”verkligheten” ser ut så, tycker vi att det är viktigt att den 

specialhjälp som riktas till individen också ska hanteras på ett professionellt sätt. Stödbehovets 

identifiering, utformning och fördelning ska hanteras utifrån en gemensamt utarbetad 

handlingsplan. Om läraren saknar goda möjligheter för identifiering av elever i behov av stöd, 
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dvs. fungerande instrument för uppföljning av elevers kunskaper, blir istället 

klassrumssituationen avgörande för hur det specialpedagogiska stödet fördelas. Risken finns då 

att elever med de mest iögonfallande behoven tilldelas resurserna och de tysta och fogliga blir 

utan.  

 

Specialpedagogiken ska träda i kraft där elevers variationer av olikheter blir så stora att den 

vanliga pedagogiken inte räcker till (Persson, 2007). Enligt oss är det då rimligt att alla lärare 

ska ha viss specialpedagogisk kompetens. Så länge skolans diskurs domineras utifrån ett 

kompensatoriskt perspektiv, efterlyser vi en lärarutbildning där blivande lärare får kunskap om 

hur olika svårigheter kan yttra sig. Det är också viktigt att få veta hur jag som lärare kan stötta 

upp runt svårigheten, utan att för den delen behöva ha detaljkunskap om själva handikappet. Vi 

menar att om vi vet hur svårigheterna ser ut, kan vi också lättare se vad som är olikheter. Även 

om lärare blir bättre rustade med specialpedagogisk kunskap, kvarstår den grundläggande 

svårigheten att ensam ansvara för en klass där varje individ ska få sina behov tillgodosedda. Allt 

sedan slutet av 1800-talet har man haft en tilltro till lärares kompetens och möjligheter att kunna 

differentiera undervisningen. Lärare har nu kämpat med detta i ett antal år och i olika 

skolformer, men fortsatt en stor efterfrågan av specialundervisning visar att det inte har lyckats. 

Hur många gånger ska vi upprepa samma argument innan vi prövar något annat? 

 

Vi menar, liksom Helldin (2002), att brist på diskussioner om och utveckling av skolans 

specialpedagogik bottnar i att det kompensatoriska perspektivet är rådande. Detta perspektiv 

fokuserar diskussionen på att lösa individens problem, följden blir att skolans organisation inte 

utsätts för granskning i sin helhet. Tanken med att kompensera de individer som inte anses nå 

upp till vissa förväntade krav, hör hemma i en välfärdstruktur (Helldin, 2007). Vi menar att i det 

moderna samhället, är effektivitet och konkurrens framträdande. Vår reflektion är att jakten på 

mätbar framgång, finns även utanför skolans väggar. Både nationellt och internationellt, 

existerar en dold maktdiskurs. Sett ur det stora perspektivet, kan vi anta att skolans rådande 

diskurs är i enlighet med övriga samhällets diskurs.   

 

Trots att välfärdssamhällets diskurs påverkar/är en del av skolans diskurs, måste skolan arbeta 

med sitt förhållningssätt för att utvecklas. Vi menar att lärare bör reflektera över sina egna 

föreställningar om och förväntningar på t.ex. kulturskillnader och genus. Dessa egna 

reflektioner, som Foucault beskriver, kan synliggöras i möten mellan individer. Vår uppfattning 

är att pedagogiska/specialpedagogiska diskussioner är ett bra forum för detta. 

Specialpedagogikens roll, en av dem, bör vara att arbeta för en utveckling av skolans 

förhållningssätt och pedagogik. 

 

 



 

32 

 

 

Ytterligare forskning 

 

Det vore intressant att se hur det specialpedagogiska stödet i skolan förändras med de nya 

nationella proven i år tre. Kommer fokus att skifta från läs- och skrivträning till en jämnare 

fördelning över ämnena i de tidiga skolåren och kommer fördelningen mellan pojkar och flickor 

ändras? 

 

Skolor med andra sorters upptagningsområden, hur arbetar lärarna med specialpedagogiskt stöd 

i dessa skolor? Är man där mer uppmärksam på elevernas bakgrund, tar större hänsyn till 

elevernas förkunskaper, förförståelse av det som behandlas i skolan? 

 

Det skulle också vara intressant att forska i samma ämne som vi nu gjort men utan att inrikta 

respondenterna på individbaserat arbetssätt. I stället kan man göra enkätfrågor och intervjuer 

som enbart baseras på frågor som handlar om inkluderande arbets- och synsätt.  
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Bilaga 1 

Till er som hjälper oss att genomföra en studie inom specialpedagogik 
 

Vi, som många andra lärare, upplever att lärarrollen är komplex. Det finns i varje klassrum ett 

brett spektrum av elever; allt från de utåtriktade med stort behov av att synas till de tystlåtna 

och tillbakadragna. Elever från båda grupper (eller andra) kan vara i behov av 

specialpedagogiskt stöd. I denna studie vill vi få en inblick i hur lärarens kontakt och 

samarbete med specialpedagogisk verksamhet ser ut.  

 

Vi heter Mary-Ann Borg Hjelm och Anita Nylund och studerar på lärarhögskolan i 

Stockholm. Vi läser specialpedagogik och skriver en uppsats på grundläggande nivå, den som 

man tidigare kallade för c-uppsats. 

Syftet med vår undersökning är att få en uppfattning om hur specialpedagogisk verksamhet 

bedrivs i grundskolan. För att ta reda på detta vänder vi oss till grundskolor i Xx kommun. 

Vår förhoppning är att sammanlagt ca 50 lärare svarar på denna enkät. 

 

Därför vänder vi oss till dig och ber dig att tänka på att: För att vi ska få ett så trovärdigt 

resultat som möjligt är det viktigt att ingen annan lärare svarar för samma elever som du. 

Försök svara så utförligt som möjligt. Om det är möjligt, vill vi ha ditt svar inom 10 dagar. 

 

När du svarat på enkäten, tryck på spara som och döp dokumentet till svar enkät och därefter 

skickar du det till nedanstående mailadress . 

Ditt deltagande är givetvis frivilligt! 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 

 

När uppsatsen är färdig kommer vi att ta bort alla kopplingar till er som besvarat enkäten och 

endast behålla svaren. Vi namnger varken skola eller kommun i uppsatsen. Om du är 

intresserad av att läsa vår uppsats kan du kontakta oss i slutet av vårterminen-09. 

 

Om det är något du undrar över kan du nå oss (kvällstid) på telefonnummer: 

 

xxx xx xx xx    xxx xx xx xx 

Mary-Ann Borg Hjelm  Anita Nylund  

 

Vi vet att alla lärare i skolan brottas med tiden och har ett pressat schema därför känns det 

extra viktigt för oss att tacka dig för att du hjälper oss med det här arbetet!  

 

Skicka enkäten till:  xxxx@student.su.se 

Tack på förhand för din medverkan! 

Stockholm  09-03-02 

Mary-Ann Borg Hjelm Anita Nylund 



 

   

 

Bilaga 2 

Undersökning om specialpedagogisk verksamhet i grundskolan. 
 
Årskurs 1 Hur många elever finns i klassen?  Pojkar     st resp  Flickor     st 

 

  

 

Elev 

nr. 

 

Flicka

/pojke 

 

Typ av spec. und. 

 

Vad består 

spec. und. av? 

 

Hur 

ofta?  

Anledning till 

spec. und. 

Vem genomför 

spec. und? 

Vem fattade 

beslut om 

spec. und? 

 

Ex. 

 Enskilt, i liten grupp, 

extra lärare i 

klassrummet, inom 

ramen för ordinarie 

undervisning 

Läsning, 

skrivning, 

matematik, social 

träning  

ggr/v 

ggr/dag 

enstaka 

gång 

Konc. 

svårigheter, 

ADHD, svårighet 

i ngt ämne 

Speciallärare, extra 

lärare, ord. lärare, 

annan personal 

(beskriv) 

Ord. lärare, 

speciallärare, 

elevvårdsteam,  

 

  1 

Pojke                                     

 

  2 

Pojke                                     

 

  3 

Pojke                                     

 

  4 

Pojke                                     

 

  5 

Pojke                                     

 

  6 

Pojke                                     

 

Anser du att dina elever får rätt sorts specialundervisning? 

      

 

 

 

Beskriv ditt samarbete med speciallärare: (arbetar ni tillsammans, gör spec. läraren tester i klassen, 

arbetar spec. läraren med vissa elever, i klassrummet/ utanför med elever, etc.) 

      

 

 

Andra tankegångar angående specialundervisning? 

      

 

Får vi återkomma för att intervjua dig mer angående verksamheten med specialundervisning? 
      



 

 

 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 

 
1. Av dina svar på enkäten framgår att du har ___ elever som omfattas av specialpedagogisk 

verksamhet. Är det likadant fortfarande? 

 

 

2. Berätta om omständigheterna/processen som lett till att eleverna fått stöd. 

     

  

 

 

3. Vad beror elevens problematik på, tror du?  

 

 

 

4. Hur är stödet organiserat? 

 

5. Ser du resultat av stödet? 

 

 

6. Har du samarbete med speciallärare och/ eller specialpedagog? Om ja, hur ser det ut? 

 

7. Har du tidigare erfarenheter av elever som du upplever har varit mycket svåra/speciella att 

hjälpa? Beskriv. 

 

8.  

 

a) Upplever du skillnad på elevernas typ av problematik idag jämfört med för ca 10 år 

sedan? 

Upplever du att det är skillnad på hur stödet ser ut idag jämfört med för ca 10 sedan? 
 



 

 

Beräkningar avseende enkätsvar    Bilaga 4 
 

            

  ma 

en

g sv 

läsn/ 

skrivn 

social 

träning 

pojkar 16 6 8 19 2 

flickor 16 3   8 1 

            

År 1     4 3 1 

År 2 3   3 2   

År 3 4     5   

År 4 8 4 5 5 2 

År 5 4     2   

År 6 6 3       

År 7           

År 8 7 1   2   

År 9       5   

            

  Typ av stöd 

Enbart 
ämnessvår

igheter 
Andra/flera 
svårigheter 

enkät
nr 

 

 

    1 2 1 
 

flickor pojkar enkätnr 
 2 3 2 

 
3 3 1 

 1 1 3 
 

2 1 2 
 0 5 4 

 
1 1 3 

 0 0 5 
 

1 5 4 
 0 6 6 

 
1 2 5 

 0 4 7 
 

3 3 6 
 4 2 8 

 
3 2 7 

 1 2 9 
 

0 4 8 
 2 0 10 

 
0 6 9 

 2 4 11 
 

0 0 10 
 2 1 12 

 
1 4 11 

 2 4 13 
 

1 1 12 
 3 2 14 

 
2 3 13 

 Summa  Summa  
  

1 2 14 
 20 36 

  
19 37 

      
  

0,34 0,66 
  

        

        

        



 

 

        

        

            

            

            Beräkningar enkätsvar, forts. 

         

  dyslexi 

cp 

skada 

ämnes 

svårigh 

konc. 

svårigh 

sv 

språket 

sociala 

svårigh 

utv. 

störn. 

add/språk-

svårigh 

läs o skriv 

svårigh 

pojkar 7 1 12 19       4 3 

flickor 1   14 2 1 1 1     

  Uppgivna orsaker till stöd 

     

flickor med 
enbart 

ämnessv. 

med 
andra/flera 
svårigheter 

 

     
13 6 

 

     
0,684 0,316 

 

     

pojkar med 
enbart 

ämnessv. 

med 
andra/flera 
svårigheter 

 

     
7 30 

 

     
0,189 0,811 
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Data hämtat från tabellen: Antal elever efter kön, nationell bakgrund, deltagande i 

stödundervisning, årskurs och tid (SCB, Statistikdatabasen) 
 

Beräkningar utförda i Excel-ark 
 

 
män inrikes och utrikes födda som deltagit i stödundervisning 

       

 
andel pojkar med stöd andel av stöd som går till pojkar 

 
92 - 98 97 - 03 02 - 08 92 - 98 97 - 03 02 - 08 

år 3 26,4% 21,1% 18,9% 62,4% 60,0% 59,0% 

år 4 24,5% 19,7% 18,9% 62,8% 56,3% 61,0% 

år 5 25,4% 18,6% 18,0% 64,0% 57,5% 57,9% 

år 6 20,9% 18,3% 15,3% 67,3% 56,0% 59,1% 

år 7 13,6% 13,4% 14,0% 69,1% 61,1% 63,5% 

år 8 14,8% 13,1% 14,1% 65,0% 59,8% 60,8% 

år 9 14,0% 12,9% 15,1% 66,8% 57,8% 57,0% 

        

       

 
kvinnor inrikes och utrikes födda som deltagit i stödundervisning 

       

 
92 - 98 97 - 03 02 - 08 

   

år 3 16,7% 14,0% 13,6% 
   

           genomsnitt år 3-6 

år 3 21,0% 17,1% 16,2% 
 

19,0% 16,7% 15,1% 16,9% 

år 4 19,5% 17,5% 15,7% 
     år 5 19,8% 15,8% 15,7% 
     år 6 15,6% 16,2% 13,0% 
 

genomsnitt år 7-9 
  år 7 9,8% 10,8% 11,0% 

 
10,6% 10,9% 12,0% 11,2% 

år 8 11,6% 10,8% 11,7% 
     år 9 10,6% 11,2% 13,4% 
     

         

 
(totalt inrikes födda som deltagit i stödundervisning) 

   

         

     

 
 
 

   

         

         



 

 

     
genomsnitt år 3-6 

 

år 3 31,2% 23,4% 18,8% 
 

26,8% 19,9% 17,9% 21,5% 

år 4 27,8% 17,1% 17,2% 
     år 5 28,4% 21,5% 19,1% 
     år 6 19,8% 17,6% 16,5% 
 

genomsnitt år 7-9 
  år 7 15,3% 13,5% 15,8% 

 
13,7% 12,0% 15,1% 13,6% 

år 8 13,6% 11,9% 14,1% 
     år 9 12,4% 10,5% 15,4% 
     

         

 
(totalt utrikes födda som deltagit i stödundervisning) 

   

         

     
genomsnitt år 3-6 

 

år 3 21,7% 17,5% 16,3% 
 

19,5% 16,9% 15,3% 

år 4 20,0% 17,5% 15,7% 
    år 5 20,4% 16,2% 15,8% 
    år 6 15,9% 16,3% 13,2% 
 

genomsnitt år 7-9 
 år 7 10,1% 11,0% 11,2% 

 
10,8% 11,0% 12,2% 

år 8 11,7% 10,9% 11,8% 
    år 9 10,7% 11,2% 13,5% 
 

genomsnitt år 3-9 
 

     
15,8% 14,4% 13,9% 

        

 
(totalt inrikes och utrikes födda som deltagit i stödundervisning) 

 


