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En likvärdig utbildning 

En intervjustudie som jämför 4 pedagogers tankar kring elever med behov av särkilt stöd i 
Chile och Sverige. 

Marcela Duque 

Sammanfattning 
I den aktuella studien genomfördes fyra intervjuer med fyra stycken deltagare. Två av dessa var lärare 
i den svenska grundskolan och de andra två från den chilenska grundskolan. Valet av dessa deltagare 
utgick ifrån att få den information som behövdes samt för att få svar på de olika aspekter studiens 
frågeställningar kräver. Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärare tänker kring elever i 
behov av särskilt stöd i Sverige och Chile. Frågeställningarna är om vad grundskolelärarna talar om att 
arbeta med elever i behov av särskilt stöd i Sverige och Chile? Och om elever i behov av särskilt stöd 
får hjälp i Sverige och Chile? På vilket sätt i sånt fall, enligt grundskolelärarna?  

Intervjuerna har en kvalitativ ansats och syftet var att genom intervjuerna undersöka hur 
grundskolelärare tänker kring i att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i Sverige och Chile. 

Slutsatsen i undersökningen är de grundläggande arbetsvillkor som de olika lärarkategorierna arbetar 
under utmärker deras arbete med elever i behov av särskilt stöd. Svenska lärarna undervisar omkring 
25 elever på grundskolan och har tillgång till en speciallärare. Dock otillräckligt enligt, de svenska 
lärarna. De chilenska lärarnas klasser omfattar cirka 40 elever, som dock är uppdelade på två 
omgångar. De har begränsad tillgång till speciallärare, endast tre elever per klass får 
specialundervisning och det är bara läs- och skriv- undervisning som ges. 
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1. Inledning 
I och med min bakgrund med chilenska föräldrar har min skolundervisning påverkats av både Sveriges 
och Chiles sätt att undervisa. Två olika läroplaner, olika typer av undervisning samt tillämpade böcker. 
Dessa erfarenheter har påverkat mig som elev och de missförstånd jag kunde ställas inför i skolan. 
Med mina föräldrars erfarenheter från Chiles skolundervisning har gett mig en uppfattning om att 
olika läromedel och åtgärder för elever med behov av särskilt stöd inte är en självklarhet. I många fall 
är det en ekonomisk fråga i hemmet eftersom alla skolor i Chile inte kan tillfredställa den hjälpen elev 
kan var i behov av. Tankar och reflektioner har väckts under min lärarutbildning över hur jag som 
grundskolelärare ska påverka hur undervisningen ska ges till alla elever. 

En fråga jag ställde mig var: Om två olika länder såsom Chile och Sverige arbetar utifrån svenska 
styrdokument, skulle detta ändå kunna ge olika resultat i undervisningen? Då det finns elever oavsett 
utländsk påbrå med samma behov av särskilt stöd, ansåg jag att de skulle vara intressant att undersöka 
hur lärare bemöter och tänker kring dessa elever i Sverige respektive Chile. Genom att undersöka detta 
kan en överblick fås om vad som är gemensamt eller ej för ländernas undervisning. Detta kan bli 
vidare inspiration för utveckling av lärarprofessionen och undervisningssätt. 

Ur läroplanens beskrivning av elevers rätt till likvärdig utbildning formuleras en intressant mening 
som jag avser titta närmare på under denna studie.  

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 
fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94, s.4) 
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2. Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur några grundskolelärare tänker kring elever i behov av särkilt 
stöd i Sverige och Chile. 

2.2 Frågeställningar 
• Vad säger grundskolelärarna om att arbeta med elever i behov av särkilt stöd i Sverige och 

Chile?  

• Får elever i behov av särkilt stöd hjälp i Sverige och Chile? På vilket sätt i sådana fall, enligt 
grundskolelärarna?  

3. Bakgrund 
I studiens bakgrund kommer jag att beskriva Chiles fungerande skolsystem som en allmän information 
för att vägleda läsaren. I samband med detta har jag även valt att förklara begrepp som elever i behov 
av särkilt stöd, normal och avvikelse, kategorisering, relationell perspektiv samt lärarroll. Därefter 
finns begreppet en skola för alla och tankar kring ett sociokulturellt perspektiv även beskrivet. 

3.1 Skola i Chile 
I Chile gäller skolplikt i 8 år. Det finns en sexårsverksamhet som i dagsläget inte är integrerad i det 
övriga skolsystemet. Låg och mellanstadiet (colegio basica) representerar årskurs 1-6. Därefter finns 
högstadiet (colegio segunda basica) som sträcker sig mellan årskurs 7-8. Många ungdomar fortsätter 
med att studera i gymnasiet, då samhällets normer kräver detta. Gymnasiet är ett 4-årigt 
gymnasieprogram med olika inriktningar. Pojkar och flickor är blandade i klasserna och de har 
skoluniformer. 

Alla skolor är styrda av regeringen som även upprättat ett uppföljande kontrollsystem. Regeringen 
skickar ut de böcker som skolan ska använda, vilket gör att alla har samma skolmaterial. Varje lärare 
får direktiv från regeringen om vad som skall gås igenom under varje lektion och läraren måste även 
rapportera dagligen i en blå bok som varje klass äger. I den blå boken ifylls närvaro, alla provresultat 
och allmänna kommentarer om vad som sker i klassrummet. Det råder betygsättning från årskurs 1. 
Detta måste göras under lektionstid som är omkring 45 minuter. Vid sporadiska kontroller från 
skolinspektörer (under lektionstid) är det viktigt att allt stämmer. Skolorna får skolpeng för 
elevnärvaro och inte för antalet inskrivna elever. Detta gör att närvaron blir extra viktig. I 
ledningsgruppen finns det alltid en anställd som har till uppgift att se till att skolan följer alla direktiv, 
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så att lärarna på skolan klarar av visiter från skolinspektörerna. I Chile finns även friskolor och de har 
precis samma rättigheter och skyldigheter som de kommunala skolorna. 

3.2 Elever i behov av särkilt stöd 
Enligt Helldin1  var den traditionella, dominerande diskursen av elever i behov av särkilt stöd att 
kategorisera elever och differentiera dem genom de medicinska och psykologiska aspekterna. 
Avvikande var de elever som inte uppfyllde normerna. Det fanns en biologisk tradition som hade sin 
grund i kultur, tradition, ideologer och politiska beslut.  

 ”I 1980 års läroplan (Lgr 80) tonas skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning 
ytterligare ned och specialundervisningens viktigaste mål blir att motverka att barn får svårigheter i 
skolan” (Persson, 2008). 

Därefter reglerades skollagens formulering 1 kap. 2§ andra stycket ”elever med särskilda behov” 
skulle enligt regeringen ersättas till ”elever i behov av särkilt stöd”. Orsaken till detta var att markera 
att elevers svårigheter i skolan inte bör ses som individens problem (1985:1100) Detta har enligt 
Ahlberg (2001) en ytterst stor betydelse för synen mellan ” eleven med svårigheter” och ”eleven i 
svårigheter”.  

Värdegrundens principer bygger på en demokratisk samhällssyn men har också inslag, från kultur, 
traditioner och historia (Ahlberg, 2001). Men värdegrundsprincipen tycks inte räcka för att uppnå 
möjligheten att möta alla elevers olikheter. Istället är det den formella styrningen av skolorganisa-
tionen som bestämmer till stor del villkoren till utbildning när det gäller elever i behov av särkilt stöd 
(ibid).  

3.3 Normalitet och avvikelse 
Redan under 18- och 1900- talet fanns det ett behov av att urskilja avvikare från mängden, utifrån ett 
avvikande beteende eller utseende enligt Brodin och Lindstrand (2004). Detta ledde till att man 
försökte finna lösningar för att bemöta dessa människor utan att lyckas på ett bra sätt. Då ansågs de 
avvikande eleverna vara dumma eller svaga och vara en belastning för de andra. Dessa elever som 
avvek från majoriteten blev placerade i mindre grupper där samhället/skolan ansåg att de hörde 
hemma. Skolan var organisationen som bestämde vilka som passade in i normen och vilka som inte 
gjorde det (ibid). 

Utifrån normalitet och avvikelser skulle den historiska uppfattningen inom den specialpedagogiska 
synen vara att kategorisera elever och differentiera dem genom medicinska och psykologiska 
aspekter.(ibid). Dessa tankegångar har sedan fortsatt att leva vidare och mycket finns kvar än idag 
menar Ahlberg (2001). Ahlberg menar att historiskt sett har specialpedagogikens huvudintresse varit 
att ”studera individer eller grupper av individer i behov av särskilt stöd samt utveckla metoder för att 
stödja och hjälpa”. Detta har sedan i sin tur lett till att forskningen kring specialpedagogik idag 
uppfattas handla om att ”studera grupper av individer med avvikelser och funktionshinder av 
varierande slag” (ibid). Haug (1998) menar att det var runt 1970-talet vi började tänka kring 
deltagande och att den enskilda individen och gruppen hade rätten att utvecklas till sin egen ”särprägel 

                                                      
1 Skolsvårigheter i ett historisk och nutida perspektiv, föreläsning Rolf Helldin 21/1-09 
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och egenart”. De senaste 20 åren i Sverige har synen på normalitet och avvikelsen förändrats drastiskt 
kring begrepp som handikapp, defekter, störningar och funktionshinder enligt Rosenqvist (2004). 
Samtidigt kunde man enligt Persson (2008) uppmärksamma de mer konkreta inom sociala aspekter 
och därmed göra ett ställningstagande. Trots detta kunde man inte se syftet och skillnaden mellan 
specialundervisning och vanlig undervisning.(ibid.) 

Normalitetsprincipen har tre synsätt (Gustavson, 2004). Den första är statistisk normalitet, som syftar 
på det vanliga eller den genomsnittliga synen på ”normal”. Den andra är normativt normalitet det vill 
säga dominerande värderingar om vad som är normalt vid en viss tidpunkt och den tredje är 
individuell eller medicinskt normalitet, det vill säga individen är normal när den är frisk. 
Normalitetsprincipens syfte var att ge utvecklingsstörda rätt till en standard och ett levnadsvillkor som 
skulle likna resten av medborgarna (ibid). 

3.4 Lärarrollen 
Lärarens roll är främst att finnas till som ett stöd för eleverna när de behöver hjälp (Göransson, 2004).  
Enligt Göransson blir lärarens roll att ge förutsättningar för att eleven ska kunna skapa sin egen 
kunskap, det vill säga att läraren ska anpassa undervisningen efter elevernas olikheter så att de därmed 
kan bli aktivt kunskapssökande.  

Det finns arenor för formulering och realisering. Arenan för formulering är staten som styr över skolan 
och alla styrdokument, det vill säga skollagen, läroplanerna och så vidare. Exempelvis belyser 
skollagen att alla elever skall ha samma rätt till ”En likvärdig utbildning”. Genom dessa krav blir det 
svårare att fatta beslut. Med utgångspunkt från läroplanen har skolan med dess pedagoger till uppgift 
att göra egna tolkningar och detta är arenan för realisering. Därmed är lärarens förhållningssätt i 
skolan viktigt när det gäller elevens kunskapsutveckling (Linde, 2005). Kunskapssynen har betydelse 
för hur läraren ser på elevens lärande och på vilket sätt denne utformar undervisningen enligt 
Gustavsson (2004). 

Sahlberg och Leppilampi (1998) betonar att all undervisning bör vara mångsidig, det finns inte en 
absolut sanning. En kvalitativ undervisning bör innehålla en harmonisk balans mellan att arbeta 
individuellt och tillsammans med andra. Det är även viktigt att påpeka att alla barn/elever är duktiga 
på något. Någon kan kanske läsa bättre än att hjälpa till med t ex svåra matematikproblem. Om det 
finns ett barn i gruppen/klassen med en funktionsnedsättning är risken att solidariteten kan utvecklas 
till medlidande (ibid).  

Barns olikheter är en tillgång för lärande och delaktighet. Lärarens roll blir att ge förutsättningar för att 
eleven ska kunna skapa sin egen kunskap. Läraren ska därmed anpassa undervisningen efter elevernas 
olikheter så att de därmed kan bli aktivt kunskapssökande. I motsats till det mer traditionella synsättet 
på lärande, där eleven är ett tomt kärl som ska fyllas med kunskap, så ligger kunskapen utanför eleven 
och eleven är då med inte aktivt medskapande som i den progressiva undervisningen. Den traditionella 
undervisningsformen blir lika för alla och därmed inte anpassade för barns olikheter i sitt lärande 
(Sahlberg & Leppilampi, 1998).  

3.5 Kategoriskt och relationellt perspektiv 
Det kategoriska perspektivet ser till eleven med svårigheter och lärarna bedömer om man behöver 
sätta in extra stöd (Persson, 2008). Elevens svårigheter ses som antingen medfödda eller på nått sätt 
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bundet till individen enligt Persson (2008). Det är eleven som sätts i fokus, tidsperspektivet är 
kortsiktigt och det är specialläraren/specialpedagogen och elevvårdpersonalen som får ta ansvaret. 
Med detta menar Persson att en skola som arbetar efter det kategoriska perspektivet organiserar 
skolans specialpedagogik i form av kvalificerad hjälp direkt kopplad till elevens uppvisande av 
svårigheter. Ett relationell förståelse ser att elevens svårigheter finns i en misslyckad undervisning mer 
än hos eleven själv (ibid). 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver att i de relationella synsättet prioriteras det som 
sker i samspelet mellan individer. Förutsättningar förses i förändringar i omgivningen och i att kunna 
påverka individens möjligheter att uppnå förutbestämda mål. Tidsaspekten är viktig ur detta 
perspektiv, då utbildningsmiljön är komplicerad och kräver planering i en längre tidsperiod. Vidare 
menar författarna att motpolen till detta är det kategoriska perspektivet det vill säga, då man ser eleven 
som en elev med svårigheter. 

3.6 Sociokulturellt perspektiv 
Sociokulturellt perspektiv innebär att en individ utvecklar grundläggande kognitiva färdigheter i 
samspel och samarbete med andra individer (Säljö, 2000). Lärandet sker i interaktion och leder till en 
viktig utveckling för individen. Vidare menar Sälsjö att i ett sociokulturellt perspektiv är den sociala 
omgivning och kulturen avgörande för hur individens lärande och utveckling sker. 

Skolan anses vara en kulturell mötes plats där det finns speciella normer och social interaktion. Detta 
gör att eleven själv och de gemensamma sociala normer värderingar utvecklas verksamheten.(Ahlberg, 
2001)  

Med kopplingar till Vygotskij (1934/2005) menas att barn har ett inre språk som utvecklas i tänkandet. 
Språket speglar inte endast tanken utan tanken fullbordas i språket. Vidare menar han att de vardagliga 
och vetenskapliga begreppen samspelar och befruktar varandra det vill säga de vardagliga förändrar 
och de vetenskapliga lyfter. Detta kallas den fruktbara glipan; zpd, Zone of Proximal Development 
(ibid). 

 Vygotskijs efterföljare vidareutvecklade detta och införde begreppet mediera som är att förmedla den 
utformade kulturen vi lever i för tillfället. Vårt tänkande och våra föreställningsvärldar är framvuxna 
och därmed en del av vår kultur och dess intellektuella och fysiska redskap (Vygotskij, 1934/2005).  

Vygotskij (red) Bodrova och Leong, (2007) har en teori om att alla nya språk fungerar som språk i 
andra ordningen och att det måste finnas en acceptans för att en översättningsprocess kan komma att 
äga rum under en längre eller kortare tid. 

3.7 En skola för alla 
När läroplanen, Lgr 80 infördes, uppkom begreppet en skola för alla. Med detta menas att svenska 
skolans utbildning skulle vara anpassad efter individuella förutsättningar och att alla elever skulle vara 
välkomna (Egelund, Haug och Persson 2006). Ordet inkludering har använts i Norge sedan 1990- talet 
och detta står för samma ideologi som i Sverige men här används istället begreppet ”en skola för alla”. 
Begreppet handlar inte endast om en inkluderad skola där skolan tar emot alla elever utan de strävar 
även mot en integrerad skola det vill säga en skola där det erbjuds en likvärdig utbildning på 
individens nivå (Matson, 2007). I Sverige används begreppet ”en skola för alla” för att utveckla och 
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införa en mer inkluderad, integrerad och delaktig skola. Debatter om hur detta begrepp ska tolkas 
pågår än idag. I arenor för både formulering och realisering (ibid) av det. 
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4. Tidigare forskning 
Intresset i studien är att undersöka hur grundskolelärare tänker kring att arbeta med elever i behov av 
särskilt stöd i Sverige och Chile. Tankar och reflektioner har väckts under min lärarutbildning över hur 
jag som grundskolelärare ska påverka hur undervisningen ska anpassas till alla elever. Utifrån svenska 
styrdokument, skulle detta ändå kunna ge olika resultat. I ett sociokulturellt perspektiv är samspelet 
viktigt och likaså är kommunikationen mellan människor och kultur och miljö central enligt Säljö 
(2000). 

Linikko (2009) har i sin avhandling utfört en kvalitativ intervju studie med 16 lärare. De arbetar inom 
5 regionala specialskolor för döva elever. Syftet till denna studie var att lyfta fram aspekter som lärare 
anser viktiga i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd. Samt att undersöka vilka möjligheter 
och hinder som lärarna kan uttala för en inkluderande undervisning. 

Linikko (2009) intervjuade lärarna och sedan transkriberade detta med hjälp av Nvivo som är en slags 
datorstödd kvalitativ software för analys.  Efter detta analyserades teman, konceptet av en verksamhet 
och systemet används för att definiera motsättningar. Bland annat visar studien att en lärares kom-
munikation med dessa elever kräver flera varierande metoder och de lärare som inte är van vid 
interaktionen undviker detta. Även tidsbrist råder inför lektionsplanering i samarbete med lärare och 
assistenter.  De viktiga slutsatserna är att om mer varierande och flexibla pedagogiska metoder införs, 
så kommer elever i behov av särskilt stöd att integreras bättre inom särskolan. Mer samverkan med 
elever i behov av särskilt stöd och mer samverkan med andra lärare minskar utanförskap. Hur allt detta 
kan uppnås i varje enskild skola anser, Linikko (2009) vara unikt. 

Holmstens (2002) artikel utgår från en kvalitativ intervjustudie om 9 elever i behov av särskilt stöd 
och deras upplevelser av sin skolsituation. Eleverna är mellan 9 och 22 år. Även deras föräldrar 
intervjuas. Där fokuseras upplevelser angående deras förhållande till skolan och om deras barns 
situation i skolan. Familjerna i studien har både sociala svårigheter och socialt välordnade situationer. 
Sist intervjuas professionella som har erfarenhet av barn med svårigheter inom skolan och 
barnomsorgen (ibid.). 

Holmsten (2002) fokuserar på elevernas relation till andra barn och ungdomar och inte på behovet av 
särskilt stöd i sig. Artikelns tyngdpunkt är att belysa förståelsen av samspel mellan individer på ett 
psykosocialt perspektiv. Holmsten anser att alla är människor som har samma uppsättning av känslor 
och behov. 

För att individer ska kunna orientera sig i tillvaron behövs känslor som ett verktyg. Tillvarons 
komplexitet samt att faktorer på individ-, grupp och organisations nivå samverkar när det uppstår 
problem är av yttersta vikt. Holmstens slutsats för undersökningen visar att det är nödvändigt att skapa 
god delaktighet mellan elever och skolpersonal och det är centralt att psykosociala perspektiv erkänns 
och beaktas enligt Holmsten (2002). 
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5. Metod 
Under den aktuella studiens metod del redovisas val av metod samt beskrivning av metod. Därefter 
beskrivs undersökningsgrupp och urval mer ingående. Slutligen redogörs för undersökningens 
genomförande, estiska aspekter och bearbetning och analys av intervjuerna. 

5.1 Val av metod 
I denna studie har författaren valt att använda intervjuer som metod då det ansågs vara det lämpligaste 
sättet att bemöta och få svar på frågeställningarna. Intervjuerna har en kvalitativ ansats och syftet var 
att få en förståelse för hur grundskolelärare tänker kring att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i 
Sverige och Chile. En annan datasamlingsmetod kunde ha varit enkäter. Detta skulle rent praktiskt ha 
varit svårt att genomföra eftersom det främst i Chile hade varit svårt att administrera en sådan 
datainsamling på grund av språksvårigheter och tidsbrist. 

Undersökningen är som nämnts ovan baserad på intervjuer och därmed anges det som en kvalitativ 
metodansats. Bryman (2002) menar att då man har den sociala verkligheten i centrum blir det en 
tyngdpunkt för valet av kvalitativ forskning. Vidare menar Bryman att deltagarnas förståelse och 
perspektiv avgör tolkningen av den kvalitativa intervjuprocessen. Formuleringen av frågorna ska 
därmed vara så pass öppna att de inte hindrar en annan fokus. 

Kvale (1997) menar att via en kvalitativ studie kan man få en detaljerad beskrivning av deltagarna och 
att det viktiga med detta är att kunna tolka det som sägs samt meningen av det som sägs. Utifrån den 
kvalitativa forskningen förstås deltagarnas upplevelser och synsätt. 

Genom intervjuer får man fram en djupare, empirisk och känslosam datainsamling. Intervjuer ger även 
en mer djupgående och detaljerad information (Bryman, 2002). Intervjuerna i den aktuella studien är 
av halvstrukturerad karaktär. Bryman menar att halvstrukturerade intervjuer har en viss struktur, detta 
innebär att forskaren kan ställa andra frågor utöver intervjuguiden. Frågorna kan ställas i olika ordning 
och man kan även använda sig av följdfrågor. Den kvalitativa intervjun är flexibel och frågorna i 
intervjuguiden bör inte vara så specifika. Fokus ligger i deltagarnas perspektiv och inte i forskarens. 
För att underlätta tolkningarna och förstålelserna av deltagarnas berättelser är det bra om intervjuerna 
sker i deltagarnas miljö (ibid.).  

5.2 Undersökningsgrupp och urval 
Trost (2005) belyser att urvalet skall vara heterogent inom en given ram det vill säga att det ska vara 
en variation av intervjupersoner men inte så extremt att det blir avvikande. Detta kallas för ett 
strategiskt urval.  

I den aktuella studien genomfördes fyra intervjuer med fyra stycken deltagare. Två av dessa var lärare 
i den svenska grundskolan och de andra två från den chilenska grundskolan. Valet av dessa deltagare 
utgick ifrån att få den information som behövdes samt för att få svar på studiens frågeställningar. 
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5.2.1 Presentation av respondenter 

Respondent 1 

Respondent 1 kommer från Stockholm och är utbildad grundskolelärare som har arbetat i förskoleklass 
och grundskoleklass tidigare år. Vid intervjutillfället undervisade respondenten, elever i en 
förskoleklass och har tänkt följa samma elever upp till årskurs 3. 

Respondent 2 

Respondent 2 kommer Stockholm och är utbildad grundskolelärare och arbetar i samma skola som 
respondent 1. Respondenten är nyexaminerad sedan 2009 och började arbetade i grundskolan i början 
av mars 2009. Tidigare har hon arbetat som gymnasielärare i religion och livskunskap. I dagsläget är 
respondenten ansvarig för en klass i årskurs 2. Förutom vanliga arbetsuppgifter försöker respondenten 
utöva livskunskap för att skapa gruppdynamik i klassen. 

Respondent 3 

Respondent 3 kommer från Chile, bor i Santiago där hon undervisar som grundskolelärare. 
Respondenten har arbetat i skola under en nioårig tidsperiod. I dagsläget ansvarar respondent 3 för en 
klass i årskurs 2. En klass som har 40 elever och som sedan delas upp i två grupper. Första gruppen 
undervisas mellan klockan 8-13 och den andra klassen mellan klockan 14-19. Eleverna består oftast 
till hälften av pojkar och till hälften av flickor. 

Respondent 4 

Respondent 4 kommer från Chile, bor i Santiago där hon undervisar som grundskolelärare. 
Respondenten har arbetat i skola under en 13 årig tidsperiod. Respondent 4 ansvarar för en klass i 
årskurs 1, som är uppbyggd på samma strukturella vis som respondents 3. Undantaget är att 
respondent 4 har tillgång till en assistent. 

5.3 Undersökningens genomförande 
Författaren till den aktuella studien kände till en grundskolelärare i en skola i Sverige och valde att 
besöka dennes arbetsplats. Skolans rektor kontaktades och information gavs angående två pedagoger i 
skolan som kunde medverka i intervjun. Författaren upprättade en kontakt med dessa pedagoger och 
erbjöd dem att delta i studien. De andra två grundskolelärarna som befann sig i Chile kom författaren i 
kontakt med genom en bekant som bor där och arbetar som grundskolelärare. Genom denne 
upprättades även en kontakt med den fjärde respondenten. Därefter fastslogs genomförandet av 
intervjuerna med fyra grundskolelärare. De två första respondenterna intervjuades i Sverige och de två 
andra i Chile. I och med detta togs tillfället i akt och en resa till Chile genomfördes. I Santiago mötte 
författaren upp dessa respondenter och i och med detta kunde intervjuerna ske personligen.  

Under intervjuerna användes anteckningar (stödord) samt en mp3-spelare. Detta gav studiens 
författare en djupare förståelse och syn på deltagarnas tolkningar. De fyra intervjutillfällena utfördes 
på respondenternas arbetsplats av bekvämlighetsskäl och för att de inte skulle behöva lägga ned mer 
tid än de kunde erbjuda. Intervjufrågorna (bilaga 1 och 2) bestod av 11 frågor. Dessa 11 frågor 
översattes till spanska av mig själv och med hjälp av webbplatsen www.googletranslation.se , för att 
det skulle bli en så noggrann översättning som möjligt. Vid en del frågor krävdes en djupare förklaring 
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från respondenternas och författarens sida. Intervjutiderna varade cirka 34 minuter beroende på de 
olika följdfrågor som ställdes. Endast en intervju varade i cirka 15 minuter.  

5.4 Etiska aspekter 
Jag har i min undersökning använt mig av fyra huvudkrav inom forskningen. Enligt Vetenskapsrådet 
(2002) är dessa informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Utifrån Informationskravet har rektorn och grundskolelärarna informerats om intervjuernas syfte. För 
att uppfylla samtyckeskravet fick lärarna lämna sitt samtycke till att bli intervjuade och att de kunde 
avbryta intervjun om de ville. De fick tillfälle att ångra sig. Utifrån Konfidentialitetskravet har studien 
genomförts i två olika kontinenter, det vill säga Sverige och Chile. Inget av det jag undersökte 
kommer att avslöja varken deltagarna eller/och de berörda skolorna. Respondenternas identitet 
kommer inte att avslöjas och all insamlad information är under strikt konfidentialitet. Utifrån 
nyttjandekravet har materialet använts endast till den aktuella studien. Endast författaren till denna 
studie kommer att ha tillgång till inspelningarna av intervjuerna. Allt material ska förvaras väl och 
obehöriga ska inte kunna ta del av det. 

5.5 Bearbetning och Analys 
I studien har halvstrukturerade intervjuer använts. Det fanns förutbestämda frågor av en viss karaktär 
samt följdfrågor, för att få förståelse för deltagarnas sätt att uppfatta fenomenet. Först transkriberades 
intervjuernas inspelningar i sin helhet. Därefter analyserades och tolkades intervjumaterialet. När 
studiens författare läste de transkriberade intervjuerna kunde skillnader ses genom att ta ut stycken ur 
texten. En textgruppering genomfördes av likheterna av respondenternas svar genom att försöka 
relatera deras förklaringar till varandra. Jag artikulerade olika teman i till studien. Av relevans till 
studien har författaren valt att kursivera respondenternas direkta svar. Två av respondenterna är 
spansktalande vilket medförde att en översättning gjordes med stöd av www.googletranslation.se och 
författarens egna kunskaper i spanska. 

Då syftet till undersökningen var att försöka få en inblick i hur skolsystemet relaterar till elever i 
behov särskilt stöd i skolan var förhoppningen om att kunna synliggöra hur man som lärare kan hjälpa 
dessa elever i skolan. I syftet fanns även en nyfikenhet på att intervjua lärare i Chile. Trost (2010) 
menar att typiskt för all forskning är kreativitet och nyfikenhet. Nyfikenhet kan ibland uppfattas som 
ofint men inom forskning är det en god egenskap.    
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6. Resultat 
Under resultatet redovisas först de utförda kvalitativa intervjuerna. Här redovisas svaren var för sig 
och under varje tema belyses en resultatsammanfattning. 

Som det beskrivs ovan under metodavsnittet, är respondenterna 1 och 2 lärare och undervisar i svenska 
grundskolan. Lärare 3 och 4 undervisar i en Chilensk grundskola. 

6.1 Elever i behov av särkilt stöd 
Respondent 1 svarar att det är ett väldigt brett begrepp (elever i behov av särkilt stöd). Det kunde 
handla om elever med och utan diagnos och respondenten menade att det kunde vara elever som hade 
det svårt med de sociala och elever som kunde gå igenom något svårt just då. Elever som inte syntes, 
det vill säga ”tysta” elever, kunde också ha behov av särkilt stöd. 

Respondent 1 berättar att det är en elev som avviker. Barn som har svårt att sitta still eller har svårt 
att lyssna och ta till sig. Vardagliga situationer, som till exempel när man ska gå till matsalen kan 
påvisa detta enligt respondenten. Där kan man upptäcka barn som är i behov av särkilt stöd. Med 
sådana situationer som andra inte tänker på. Respondent 1 säger att det är viktigt och ta till sig och 
utmärka och säga: aha, hon har svårt att stå still i samlingen. 

Respondent 2 ansåg också att begreppet elever i behov av särkilt stöd var diffust. Denne berättade att 
det kunde handla om både elever med och utan diagnoser. Elever som hade emotionella problem 
kunde också behöva särkilt stöd. 

Respondent 2 kunde upptäcka elever i behov av särkilt stöd genom att bara observera elever som var 
utåtagerande och/eller hade svårt att anpassa sig bland andra. Även i klassrumsmiljö kan man uppfatta 
något särskilt i deras beteende.  

Respondent 2 menar att barn i behov av särkilt stöd kort sagt är barn som behöver trygghet eller som 
behöver hjälp med koncentrationssvårigheter. Det kan vara barn som inte ens kan hålla i en gaffel. Det 
är fortfarande ett barn som behöver hjälp. Alla behov är behov, oavsett vilka behov. Många tror när 
de hör det här begreppet är det fråga om barn som har ADHD, Asperger, dvs. barn som har 
diagnoser. Men så är det inte för mig. Diagnoser är bra för tillgång till assistenter och resurser och 
alla ekonomiska bitarna. Då är diagnoser viktiga men i verkligheten är en vuxen förebild är det bästa 
botemedlet för barn som behöver hjälp. 

Respondent 3 ansåg att elever i behov av särkilt stöd är elever som har problem med inlärning 
och/eller elever i klassrummet som har något slags beteendeproblem. Vidare berättar respondent 3 att 
man märker så småningom när man har en ”samling” där alla elever reflekterar över dagens lektioner 
om någon elev inte förstår eller hänger med. Vidare berättar respondent 3 att det är markant för elever 
i behov av särkilt stöd när vissa elever har problem att lära sig att uppföra sig normalt i klassrummet. 
Dessa är för mig elever i behov av särkilt stöd, säger respondent 3. Först ser man alltid elevens 
beteende och om han/hon har några beteendemässiga problem. Fokus kan ligga på rastlöshet eller låg 
koncentrationsförmåga, berättar respondent 3. Vidare ger de dig signaler om att något är fel. Då ser 
respondent 3 på elevens (betyg) anmärkningar och samtalar med eleven på tu man hand. Respondent 3 
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ser då hur mycket eleven förstår eller inte om vad som undervisas. Om du kan se att alla dessa saker 
inte fungerar ordentligt och du inser att han behöver något speciellt hänvisar du eleven till en 
specialist och bokar tid med föräldrar och informerar om vad som pågår med deras barn. Slutligen 
berättar respondent 3 att det ibland händer att det finns elever som helt enkelt behöver reda ut saker i 
hemmet. Då reder vi ut ”hem relaterade” problem och åtgärdar problemet i skolan. Men det kan 
ibland ligga något djupare och då behövs specialister.  

Respondent 4 talade om att elever med speciella behov borde få gå i en speciell skola och tyckte att det 
var mycket svårt att jobba med dem. Det är väldigt svårt för dem att utvecklas och sanningsenligt så 
behöver de mer personlig uppmärksamhet. Vidare berättade respondenten om att i skolan fick eleverna 
göra ett slags inträdesprov. Det är ett slags test och beroende på resultatet så vet man i skolan om de är 
lämpade att börja där eller inte. Därefter inhämtas alla uppgifter gällande barnen från föräldrarna. 
Visar det sig att barnet har problem med hyperaktivitet, brist på koncentration eller liknande, krävs 
det att föräldrarna uppfyller alla krav som vi ställer, såsom visiter till specialister. Exempelvis 
neurologer, psykologer, medicinering allt som kan krävas. Men man måste ändå arbeta med dem. 

Sammanfattning: Lärarna från Sverige (1 och 2) var eniga om att en elev i behov av särskilt stöd var 
någon som avvek från gruppen och att begreppet ”elev i behov av särskilt stöd” var ett brett och diffust 
begrepp där man kunde hitta elever både med och utan diagnoser. De ansåg att elever som var tysta 
eller hade emotionella problem och de som var utagerande kunde vara i behov av särskilt stöd.  

För de Chilenska lärarna (3 och 4) var likheter i tankesättet om elever i behov av särkilt stöd, var 
någon med inlärningssvårigheter och elever med beteendemässiga problem.   

Främsta skillnaden i tankesättet mellan de olika lärarna från Sverige och Chile var att de chilenska 
lärarna (3 och 4) tyckte att lösningen till problemen gentemot elever i behov av särkilt stöd var att 
hänvisa till specialister utanför skolan och till speciella skolor. De tyckte att elever i behov av särkilt 
stöd var elever som behöver behandling eller skickas vidare till andra skolor där dessa elever skulle tas 
bättre hand om. De svenska lärarna (1 och 2) nämnde inga lösningar alls utan de reflekterade och 
granskade endast begreppet, elever i behov av särkilt stöd. 

6.2 Normalitet och avvikelse 
Respondent 1 har 2 elever som är i behov av särkilt stöd men de kan inte klargöra det vill säga 
kartlägga vad eleverna har. Det är en stor lucka, alltså de söker bekräftelse. Dessa elever hamnar 
alltid i konflikter allt oftare, för att de inte klarar samlingen, det vill säga det blir en stor grej för dem. 

Det finns 2 elever, just nu, som respondent 1 är tvungen att kontakta Stockholms barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP) för. Det är dit man vänder sig när det är ”klart” att det finns barn i behov 
särkilt stöd och jag som lärare tycker att det är jättebra att man upptäcker det så tidigt som möjligt, 
än att det behöver gå så långt. Oftast anser respondent 1 att felet man gör är att lärare påstår att det är 
en mognadsfas och att eleverna kan vara ”små” och därför har svårt att lyssna. Men så är inte alltid 
fallet enligt respondent 1. Elever måste då få hjälp i rätt tid. Respondent 1 har vanan med att gå undan 
med en elev som behöver, för att skapa en lugnare miljö. Oftast fungerar inte dessa elever i stor grupp 
tycker respondent 1. Det är viktigt att visa vad elever kan. De och de andra elever kan störa lite 
grann.  

Respondent 1 tycker att felet som man oftast gör som lärare är att man tilltalar eleven med att säga: 
sluta, sluta, sluta till eleven Peter och det gör att andra barngrupper lär sig utav läraren att det är 
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okej att ” trycka ned” på den eleven… och ”trigger” upp andra elever och tänker: aha här har vi en 
speciell, en som man kan skylla allt på. 

 På liknande sätt förklarar respondent 2 att det är viktigt att försöka ge eleven bättre självkänsla och 
det går inte med 23 personer i en och samma klass. Det går inte för att elever i behov av särkilt stöd 
har svårt att vara i stora grupper. Det skulle vart bättre om man hade mindre klasser och mer tid för 
eleverna anser respondent 2. Ett arbetssätt är att jag går undan och ger en timme eller 45min 
arbetsstund med den eleven eller så kan det vara så att vi behöver prata helt enkelt. 

Respondent 3 har genom specialister och med tillåtelse av föräldrarna låtit undersöka 13 av sina 40 
elever och har fått bekräftat att de har olika särskilda behov. Det är olika diagnoser men den 
vanligaste är brist på uppmärksamhet orsakade av olika orsaker, såsom psykologiska och emotionella. 
De övriga är diagnoser av genetiska, traumatiska och neurologiska orsaker. 

Respondent 3 anser att elever som avviker kan observeras genom hur de förhåller sig i klassrummet 
och sättet att svara samt vilka framsteg han/hon gör. Respondenten kunde se på sina antecknings-
böcker av rapporter som gjorts och tester som görs konstant. Där kunde respondenten kartlägga och 
slutligen vägleda eleven till skolans speciallärare. Speciallärarens uppgift var att göra en översikt för 
att sedan besluta om vad som kunde göras för just den eleven. 

Respondent 4 svarade att det fanns flera elever med speciella behov. Det fanns till och med elever som 
tog medicinering men majoriteten av respondentens elever ansågs inte behöva medicin. Om sanningen 
ska fram så finns det flera från varje klass som skulle behöva det för att kontrollera hyperaktivitet, 
impulsivitet, brist på koncentration, alla dessa typer av svårigheter. 

 Sammanfattning: De svenska lärarna (1 och 2) tog gärna ansvaret för att tillämpa och hjälpa elever i 
behov av särskilt stöd.  

För de Chilenska lärarna (3 och 4) gällde att de kunde de se ett avvikande beteende via sina 
anteckningsböcker och tester och prov som gjordes regelbundet.  

Främsta likheter i tankesättet mellan de olika lärarna från Sverige och Chile är utmärkandet om vad 
som definierar ett avvikande beteende.  Men ingen av lärarna kunde beskriva vad ett normalt beteende 
kunde vara hos en elev. 

De främsta olikheterna mellan de svenska och chilenska lärarna var deras lösning på att ta hand om 
elever i behov av särkilt stöd var att de svenska lärarna tog på sig ansvaret att tillmötesgå dessa elever 
genom att ge de extra tid eller gå undan med eleven, för att skapa en lugnare miljö. De chilenska 
lärarna ansåg att dessa elever skulle delegeras till specialister. Endast Respondent 4 ansåg att fler 
elever med avvikande beteende kunde medicineras.  

6.3 Lärarroll 
Respondent 1 anser ”att vara lärare” är den viktigaste uppgiften man har på skolan. Att se över alla 
elever oavsett hur många de är eller vad deras behov är. Alla elever behöver enligt respondenten lika 
mycket uppmärksamhet oavsett om dem är i behov av särkilt stöd eller inte. Många gånger gör det här 
felet att man är till dem som verkligen behöver och så missar man de andra som är så tysta men även 
sånna barn kan behöva särkilt stöd. Som lärare tycker respondent 1 att det största ansvaret som lärare 
är att se helheten. Tyngd punkten i en lärarroll att se alla elever och framförallt att hjälpa och inte 
tänka: Jag har inte tid. Tidsbristen tycker respondent 1 är den största ”boven” för att de helt enkelt inte 
hinner med alla konflikter eller dilemman som uppstår och det andra är brist på resurser.  

 
 

13



Respondent 1 tycker att: jag som lärare eller som människa att jag för mycket mer på en sån skola där 
behoven finns av en vuxen...någon som kan lyssna till en. Mer än att jag ska rabbla upp en massa 
kunskap och information om hur det ser ut i Sverige än utan mer som en människa som dem kan känna 
sig trygga med och våga berätta. Det tror jag att en lärare har en viktig egenskap inför varandra.

Respondent 2 är med eleverna från klockan 8 till klockan 14 mestadels. Lärarna är de som ser barnen 
främst och om de inte ser eleverna eller tar tag i det så är det ingen som tar tag i det annars och därför 
anser respondent 2 att det är lärarna som bär den tyngsta rollerna i skolan. Vidare berättar 
respondenten att deras ledning aldrig kan se det lärare kan se. Man måste vara i verksamheten för att 
förstå vad allt handlar om och då i frågan är läraren som kan märka och få hjälp. Självklart det 
primära är vi. 

Respondent 2 förklarar att hon som så många andra av hennes kollegor låter elever som har svårt att 
sitta still springa ett varv runt skolan för att göra av med lite energi. Det resulterar att eleverna kommer 
tillbaka till klassrummet mer avslappnade och då mer lyhörda.  

Respondent 3 Jag tror att vår roll som lärare är super viktig eftersom du förstår dimensionen av vad 
det innebär för eleven angående hans utveckling, som människa och hans kunskapsutveckling. Den är 
viktigast. Jag tror att det är av största vikt min lärarroll i det chilenska samhället har detta tema lett 
till att läraransvaret handlar både om utbildning och uppfostran och inte endast rollerna i skolan utan 
i alla aspekter av livet. Då har familjen avsiktligt gett oss pedagoger allt ansvar för eleverna. I 
verkligheten är att det en mycket tung börda för oss.  
Respondent 4 Lärarens roll är att kunna härleda eleverna till specialister. Men detta är möjligt om man 
själv kan delta i översynen hos eleven och även att föräldrarna är med och stödjer detta, inte annars. 
Allt beror på föräldrarna. Om alla intar sina roller och tar sitt ansvar så kan man arbeta ganska bra med 
dem och kan se framsteg. Annars är det mycket svårt att jobba med elever som har olika speciella 
behov. Föräldrarna blir frustrerade och de förstår inte. Det blir som en ond cirkel.  

Respondent 4 anser sig försöka hjälpa dessa elever med den individuella undervisning men tycker att 
det är mycket svårt på grund av det höga antalet barn som är i behov av just detta. Lyckligtvis i de 
första klasserna som jag undervisar finns det assistenter. Men i årskurs 2 och uppåt finns inga. Så 
trots detta är det väldigt svårt. Det finns för många barn och få pedagoger enligt respondent 4. Så 
fastän de utför konstanta prover samt har assistenter under lektionerna är det väldigt lite man kan göra 
för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Sammanfattning: Främsta likheter i tankesättet mellan de olika lärarna från Sverige och Chile är att 
alla markerar tidsbristen och den omöjliga situationen där de som lärare inte hinner med att undervisa 
och tillmötesgå alla elever på grund av det höga barnantalet i klasserna.

De svenska lärarnas (1 och 2) olikheter med de chilenska lärarna gällde ansvaret för undervisningen. 
De svenska lärarna gjorde formativ bedömning, det vill säga deras främsta syfte var inte målet utan 
vägen dit, processen. De chilenska lärarna gjorde summativa bedömning, det vill säga att de krävde 
resultat från eleverna, vilket var deras främsta mål med undervisningen. 

De svenska lärarna såg sin lärarroll som de primära. En lärare ska se till att alla elever får den hjälp de 
behöver och var hoppfulla om ett bättre samarbete inom skolan och mellan kollegorna.   

De chilenska lärarna (3och 4) tyckte också att lärarrollen vara ytterst viktig. Samtidigt ansåg de att 
lärarrollen var överväldigande. De tyckte att föräldrarna lade över uppfostringsansvaret på dem. Trots 
detta försöker de att hjälpa dessa elever med individuell undervisning. 

Endast respondent 4 tyckte att lärarrollens ansvar är att kunna hänvisa eleverna till specialister. 
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6.4 En skola för alla 
Respondent 1 tyckte att en lärare som har 23 elever har svårt att hinna med alla men med prioritering 
kan läraren se vad som är viktigast. Man kan anpassa till att undervisningen passar alla eller så kan 
man som lärare offra sin rast till att de barn man kanske anses behöver särkilt stöd får mer tid.  

Respondent 1 ansåg att många kunde samarbeta bland personalen i skolan. Vidare utvecklar 
respondenten att detta har diskuterats mellan kollegor men, att fortfarande hänger det på mig som 
lärare hur mycket jag vill lägga tid till dessa elever. 

 Respondent 1 kände inte att det fanns mycket tid, men den lilla tiden skulle respondenten gärna offra. 
Gäller att ta hjälp och säga: jag är i behov av det här, det här, det här… Skulle du /.../vi säger att du 
är i andra årskursen och anser att du har en lucka där och säger: skulle du kunna /…/ att vi 
samarbetar!  

Respondent 1 tyckte att man inte behövde låsa sig och säga: det här är min elev. Det här ska jag 
handskas med utan vi måste hjälpas åt … tid finns inte mycket men man hittar tid på ett och annat sätt 
om viljan finns. Viljan och motivationen.  

Respondent 1 berättade att det fanns en speciallärare. Vi har och har haft två stycken tidigare men nu 
har vi bara en. Varför vet jag inte. Samarbetet vet jag att det funkar bra. Bland de lärare som jag har 
pratat med och har deras elever som hon jobbar med. Det funkar men det finns brister…hon hinner 
inte med alla och oron finns redan nu när jag har de två elever som vi vet att de kommer att behöva 
hjälp och det finns inte mycket hjälp eller resurs. Hon har så många elever som hon måste jobba med 
men tid finns inte. Så det är ett problem. Tyvärr. Pengar. Pengar styr det mesta.  

Respondent 2 berättar att det finns samarbete mellan personalen men vissa anser att: det här är min 
klass. Det här är min dörr. Det här är mina 4 väggar. Här kommer igen annan och bestämmer utan 
man håller sig gärna bakom stängda dörrar. Men när det väl uppstår riktiga konflikter då vill man ha 
hjälp men då kanske den andra inte vill acceptera detta och där är det då hur osämja uppstår. 
Respondenten har hopp om förbättring om att kunna fråga och få hjälp med det man behöver. Om 
viljan finns så tror jag att man kan samarbeta mycket bättre. Vi är ett arbetslag på 7 personer så att 
det går att göra mycket om samarbetet.  

.Respondent 2 berättar att det skulle komma en arbetsterapeut till deras skola. Ambitionen är stor och 
viljan är större. Men fortfarande behöver vi hjälp med att börja samarbeta. Den här skolan är en ny 
arbetsplats för mig och detta med att samarbeta har inte funnits.  

Respondent 3 förklarade att assistenter inte existerade i klasserna. Men det som fanns var en 
speciallärare, vars uppgift är att utvärdera eleverna som anses behöva hjälp. Nackdelen är att varje 
klass får endast tio rätt till utredning och av de tio får endast 3 elever vidare hjälp av specialläraren. 
Resten av eleverna, om lärare och föräldrar anser att de behöver hjälp med läs och skriv eller andra 
speciella hjälpbehov får eleven tillsammans med föräldrarna söka professionell hjälp utanför skolan.  

Men inget får ske utan föräldrarnas tillåtelse. I sin tur så erbjuder specialläraren endast hjälp med läs 
och skriv. Elever som har problem med matematik eller i något annat ämne kan inte få hjälp av 
specialläraren för det står inte i hennes arbetskontrakt och tiden skulle ändå inte räcka till.

Speciallärarens huvuduppgift är att endast ha enskilda lektioner i läs och skriv med de utvalda eleverna 
under en och en halv timme och besöka dessa elever i deras klassrum en gång per vecka. 

Dessa utvalda elever menar respondent 3 har inga psykiska eller neurologiska problem. 
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I skolan finns det elever som har särskild undervisning men endast för dem som har 
inlärningssvårigheter. Om det finns elever med psykiska eller neurologiska problem måste de söka 
hjälp utanför skolan. 

Respondent 3 tillägger att det finns en psykolog i skolan men som endast diagnostiserar och remitterar 
vidare elever som behöver en psykolog. Psykologen behandlar inte eleverna. Bara bedömer för att 
sedan remittera. Frustrerande nog är att psykologen inte heller delegerar information till lärarna och 
därför anser att hennes jobb är ineffektivt. Respondent 3 tycker att all information som psykologen har 
blir till ingenting. 

Respondent 3 tycker att samarbetet i skolan är positivt. Men i verkligheten i skolan är att det är många 
elever som har andra slags problem och dessa elevers problem förblir olösta. Vid t.ex. emotionella 
problem, dålig självkänsla och andra som får medicinering, ligger ansvaret hos föräldrarna och många 
gånger är de inte konsekventa inför delegeringen av medicineringen. 
Andra exempel på dilemman som respondent 3 berättar är att speciallärarens jobb i skolan är att 
rapportera, göra utvärderingar för de utvalda elever men att föräldrarnas krav på ansvar inte uppfylls. 
Allt görs halvdant. Alla vet att elever med behov av särkilt stöd behöver all hjälp de kan få men när 
det inte uppföljs måste dessa elever släpa på problemen oftast i flera år. Till den punkten att de måste 
gå om årskursen och då blir deras självkänsla lidande. 

Respondent 3 berättar att elever får gå om årskurserna hur många gånger som helst. Men till en viss 
ålder. Därefter får de undervisning på en ”natt skola”. Där erbjuds eleverna att t. ex. ta igen 2 årskurser 
under 1 år. Men de får inte återvända till en reguljär skola. 

Respondent 3 tycker inte det finns tillräckligt med stöd i skolan. Det finns endast en speciallärare och 
psykolog. Dessutom när respondent 3 försöker vidta åtgärder i förhållande till elevens speciella fall så 
blev hon inte hörd. Allt ansvar ligger hos eleven själv och föräldrarnas engagemang.  Så det resulterar 
att ingen vidtar några direkta åtgärder gällande eleven.

Vidare förklarar respondent 3 att det finns en elev i klassen som skulle behöva gå i särskola för eleven 
har en låg begåvning. Han förstår inte mycket och ligger mycket efter. Eleven ska vidare till årskurs 4 
och har tyvärr inte uppnått målen. Detta kommer att påverka eleven väldigt starkt och när han blir 
äldre kommer han att inse sina begränsningar och säkert känna frustration över detta. Eleven kommer 
inte bli en lycklig vuxen. 

Respondent 4 sade att i deras skola fanns en speciallärare och en psykolog och de är till för alla elever 
i skolan. Specialläraren tar emot eleverna på eftermiddagen för de elever som undervisas på morgonen 
och de får då hjälp en gång i veckan. Eleverna måste närvara för att därefter få genomgå en 
uppföljning och ett slutgiltigt prov av specialläraren.  Psykologen kommer på besök en gång i veckan. 
Respondent 4 fortsätter att förklara att lärarna på skolan arbetar som en gemensam arbetsgrupp och 
mellan dem finns en god kommunikation och de får goda prestationer hos eleverna. Men jag säger 
återigen att utan stödet från föräldrarna är det nästan omöjligt att lyckas med dessa barn. Det 
fundamentala ansvaret har föräldrarna. Det samarbete eller partnerskap de har mellan pedagoger är 
effektiva. Ytterligare ett problem är tidsbristen. Vi har endast en speciallärare för hela skolan och det 
finns många klasser som är i behov av hennes expertis. Det skulle vara idealiskt att få kunna få hjälp 
av specialläraren flera gånger i veckan. Respondent 4 trodde att elever skulle ha bättre resultat då. Men 
systemet fungerar inte så här. 
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Sammanfattning: Svenska och chilenska lärarnas främsta likhet var att de tyckte att samarbetet med 
specialläraren var positivt men otillräckligt. De tyckte att skolornas speciallärares uppgift var omöjlig 
att utföra till alla elever i behov av särkilt stöd.  

Olikheter hos de svenska lärarna och chilenska var att lärarna önskade att lärarna i den svenska skolan 
kunde vara mer öppna och inte bara se till sina ”egna” elever utan se alla elever i skolan som en helhet. 
De chilenska lärarna ansåg att samarbetet inom skolpersonalen var positiva men att dilemmat var det 
otillräckliga samarbetet med föräldrarna. Utan deras engagemang och ansvar kunde dessa elever i 
behov av särkilt stöd bli olösta. 
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7. Diskussion och Analys 
I denna del av studien redovisas resultatet av diskussion och analys. Här framkommer 
metoddiskussion och studiens tillförlitlighet och trovärdighet. Därefter belyses diskussion och analys 
utifrån frågeställningarna. Avslutningsvis sammanfattas diskussions del och förslag ges till vidare 
forskning. 

7.1 Metoddiskussion 
Jag uppskattar att de intervjuade var öppna för de frågor som presenterades. Jag var orolig från början 
då jag ville att frågorna skulle stämma språkvis. Men då jag insåg att respondenterna i Chile förstod 
vad jag menade gavs det flera intressanta och viktiga resultat. 

De första 2 intervjuerna gjordes med ett par dagar emellan och det var nog positivt för det gavs mer tid 
att förbereda mig bättre till nästa. Den första inspelade intervjun kunde jag höra hur jag hummade eller 
prasslade med mp3- spelaren av rädsla att den skulle stängas av. Men för varje gång gick intervjuerna 
bättre. 

Svårigheten med att transkribera all text var språket. Jag kunde till en viss del förlita mig på google-
översättning men oftast var tolkningarna inte helt korrekta, det vill säga de hade grammatiska fel som 
gjorde att det som respondenterna i Chile sade blev förvrängda och det saknades även det korrekta 
ordet som de sade under intervjuerna eller menade. I efterhand skulle jag ha velat stanna längre i Chile 
för att kunna få mer tid att närvara under de chilenska lärarnas undervisning. Jag hade även önskat få 
mer tid till diskussioner och utbyte av erfarenheter med de chilenska grundskolelärarna. 

7.1.1 Tillförlitlighet och Trovärdighet 
Resultatet av denna studie är inte något som bör ses som något absolut.  Det är inte en studie som gör 
att jag förväntar mig komma med samma utgång under en annan tidsperiod. Trost (2010) menar att 
människan inte är statisk utan att den hela tiden är deltagare och aktör i en process. Det medför via nya 
erfarenheter, nya situationer samt att vår föreställningsvärld förändras. Med detta menas att det ska ses 
utifrån mina upplevda erfarenheter och konklusioner samt att det är respondenternas olika erfarenheter 
som utgör bakgrunden till svaren på frågorna. Chiles skolsystem eller skolomsorg kan variera precis 
som Sveriges. 

Mina frågeställningar hade en låg standardisering då mina intervjuer bestod av två språk. Trost(2010) 
menar att tala om tillförlitlighet och reliabilitet i samband med kvalitativa intervjuer är en aning 
egendomligt. För att man ska kunna tala om hög reliabilitet bör situationen i alla avseenden vara 
standardiserad. Den kvalitativa intervjun kräver en låg grad av standardisering vilket gör det svårt att 
tala om hög reliabilitet i detta sammanhang. Två av de fyra respondenterna kände jag sen tidigare och 
var medveten om att studien skulle påverkas av detta och därmed vet jag inte om det kan bli svårt att 
bedöma tillförlitligheten hos respondenternas svar. 

Jämförelserna mellan vad de svenska och chilenska lärarna bygger vidare endast på intervjuer med två 
lärare från varje land. Deras svar kan knappast generaliseras till lärare i Chile och Sverige men det är 
heller inte otroligt att de är ganska representativa för lärare på lågstadiet eller motsvarande. 
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7.2 Resultatdiskussion och Analys 

7.2.1 Elever I behov av särkilt stöd 

De svenska lärarna (1 och 2) var överens om att begreppet  ”elever i behov av särskilt stöd” var diffust 
då elever med och utan diagnoser kunde ha behov av stöd. Regeringen reglerade benämningen i 
skollagen från ”elever med särskilda behov” till ”elever i behov av stöd” för att markera om att elevers 
behov inte ska ses som individbunden. Samtidigt anser Ahlberg (2001) att ”eleven med svårigheter” 
och ”eleven i svårigheter” har en ytterst stor betydelse om hur eleven bemöts i skolan.

De svenska lärarna förklarade därefter att elever som inte syntes eller de elever som hade emotionella 
problem kunde även de vara i behov av särskilt stöd. Helldin2  berättade att i den traditionella och 
dominerande diskursen av begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” särskiljs elever genom de 
psykologiska och medicinska aspekterna. När de dominerande normerna inte uppfylls anses eleven 
vara avvikande. 

Även de chilenska lärarna (3 och 4) var deras tankesätt liknande då de såg ”elever i behov av särskilt 
stöd” som någon med inlärningssvårigheter och elever med beteendemässiga problem. Ahlberg (2001) 
menar att värdegrundens principer har inslag från kultur, traditioner och historia. 

Den främsta skillnaden mellan de svenska och chilenska lärarna var att de chilenska lärarna genast såg 
sig lösa elevens problem genom att hänvisa eleven till en specialist eller en special skola. Samtidigt 
nämndes inga sådana lösningar utav de svenska lärarna, de reflekterade endast över begreppet, ”elev i 
behov av särskilt stöd”. Ahlberg (2001) belyser att möjligheten att möta alla elevers olikheter är inte 
säker och istället är det den formella styrningen av skolorganisationen som till stor del bestämmer 
villkoren till utbildning när det gäller elever i behov av särskilt stöd.  

Min slutsats är att de svenska och de chilenska lärarna har lättast att observera eleven som avviker och 
ser ”elever med särskilda behov” det vill säga att problemen är individbundna. Jag tolkar även att de 
traditionella diskurserna fortfarande dominerar hos samtliga intervjuade lärarna då de principiella 
värdegrunden har inslag av kultur, traditioner och historia. 

De chilenska lärarna har oftast bråttom med att lösa problem som uppstår i skolan och de har enligt 
min uppfattning annorlunda förutsättningar än Sveriges skolor, såsom det höga elevantalet och 
speciallärarens marginella resurser. De får endast undervisa 3 elever per klass och enskilt i endast läs- 
och skrivämnen. 

7.2.2 Normalitet och avvikelse 

De svenska lärarna (1 och 2) ansvarade för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd genom att tillämpa 
en bättre klassrumsmiljö då de visste vilken god inverkan detta kunde ha för eleven. Den relationella 
synsättet sker i förhållandet och i samspel mellan individer skriver Emanuelsson, Persson och 
Rosenqvist (2001) Vidare belyses vikten av en god miljö för att kunna uppnå förutbestämda mål. 

Skillnaden mellan de chilenska och svenska lärarnas arbetssätt är att de svenska lärarnas lösning till 
elever i behov av särskilt stöd tycks vara att tillmötesgå eleven genom att exempelvis ge eleven extra 
tid eller/och gå undan, för att skapa en lugnare miljö. De chilenska lärarna tycks delegera eleverna till 

                                                      
2 Skolsvårigheter i ett historisk och nutida perspektiv, föreläsning Rolf Helldin 21/1-09 
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specialister. Persson (2008) skriver att en relationell förståelse är när lärarna ser elevens svårigheter i 
en misslyckad undervisning mer än hos eleven själv. 

Det kategoriska perspektivet råder hos de chilenska lärarna då de kartlägger eleven via sina 
anteckningsböcker över rapporter och tester som gjordes konstant. I det kategoriska perspektivet ses 
svårigheter hos eleven som individbundna. Det delar upp eleverna och bedömer dem innan de sätter in 
extra stöd Persson (2008). 

Likheter som fanns hos de intervjuade lärarna är att de lätt kan identifiera ett avvikande beteende. Men 
ingen av de respektive berättade om vad ett normalt beteende kunde vara hos en elev. 
Normalitetsprincipens tre synsätt relaterar Gustavson (2004) är den statiska normaliteten det vill säga 
det vanliga eller relativa synen på normal. Den andra är den normativt normalitet som är den 
dominerande värderingar om vad som är normalt vid en viss tidpunkt och den tredje är individuell 
eller medicinskt normalitet, det vill säga individen är normal när den är frisk (ibid.). 

Min slutsats är att de svenska lärarna har ett mer relationellt synsätt då de förstår vad en god klassmiljö 
kan vara för en elev, det vill säga, en god kamratskap och utnyttjandet av klassrummet för att skapa en 
lugnare miljö för elever i behov av särskilt stöd. Samtidigt anser jag att de chilenska lärarna har bra 
intentioner men återigen på grund av de förutsättningar de har i skolan blir all verksamhet begränsad. 
Alla chilenska skolor är hårt styrda av regeringen vilket resulterar i att det inte finns plats för en 
varierande undervisning. De chilenska lärarna (3 och 4) får inte välja ut skolmaterial och varje lärare 
får direkta order om vad som ska gås igenom under varje lektion. 

7.2.3 Lärarrollen 

Den mest utmärkande likheten mellan de olika lärarna från Sverige och Chile är att de pekade på 
tidsbristen som råder i deras respektive skola och att de inte hann anpassa undervisningen efter alla 
elevers behov på grund av det höga barnantalet i klassen. Liinikos avhandling visar att en varierande 
och flexibla metod är nödvändigt, för att elever i behov av stöd ska integreras inom särskolan. Hur 
skolorna uppnår målet för integrering är unikt menar Liiniko (2009). Vidare betonar Liiniko att 
samverkan med elever och med andra lärare ger en förutsättning för ett minskat utanförskap. 

De chilenska och svenska lärarnas olikheter gällde ansvaret för undervisningen. De chilenska var för 
en summativ bedömning då de är skyldiga att betygsätta eleverna från årskurs 1.  Jämförelsevis har de 
svenska lärarna en mer formativ bedömning. Lärarens roll menar Sahlberg & Leppilampi, (1998) är att 
anpassa undervisningen efter barns olikheter. I motsats är det traditionella synsättet där kunskapen 
anses vara utanför eleven det vill säga att eleven inte är ett aktivt medskapande. Den traditionella 
undervisningen är inte anpassad för barns olikheter i sitt lärande (ibid.). 

De svenska lärarna såg sina roller som lärare som det viktigaste. Göransson (2004) anser att lärarrollen 
är att ge elever förutsättningar inför sin egen kunskapsutveckling, det vill säga att det är läraren som 
ska anpassa undervisningen efter elevers olikheter och samtidigt ha en kunskapssökande roll. 

Vidare tyckte de svenska lärarna att deras ansvar var att se till alla elevers behov. Undervisningen bör 
vara mångsidig anser Sahlberg och Leppilampi (1998). Vidare menar de att en kvalitativ undervisning 
bör ha en miljövänlig balans mellan individuellt arbete och samarbete med andra elever. 

Även de chilenska lärarna ansåg sin lärarroller som mycket viktiga. Men de ansåg att lärarrollen blev 
överväldigande då föräldrarna lade över uppfostringsansvaret på dem. Holmsten (2002) skrev i sin 
artikel om att tillvarons komplexitet utgjordes det nödvändigt att samverka på individ-, grupp och 
organisations nivå då det uppstod problem i skolan. Vidare var artikelns slutsats att om man erkände 
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och beaktade det psykosociala perspektivet kunde det skapas en god delaktighet mellan elever och 
skolpersonal (ibid.). 

Min slutsats enligt mig, är att de chilenska lärarna har svårt att undervisa på ett självständigt sätt men 
därmed anser jag att det inte bör vara mindre idérika och flexibla för att tillmötesgå elevers olikheter. 
Linikkos (2009) slutsats i sin avhandling är att det måste finnas en variabel och flexibel metod i 
undervisningen för att elever i behov av stöd ska integreras inom särskolan. Detta bör även gälla i den 
allmänna skolan enligt mig. 

Vidare tolkar jag att de chilenska samt svenska lärarna tänker kring tidsbristen som en slags 
återvändgränd. Under lektionstid kan det hjälpa om man ställer in sig på att vara mer fyndig och 
nyfiken. Då kanske man kan lyckas med att bättre tillmötesgå alla sina elever. 

De chilenska lärarna, tolkar jag, har anpassats efter det chilenska skolsystemet, där elever i behov av 
särkilt stöd delegeras till olika särskolor och specialister. Därmed anser jag att samspel och delaktighet 
mellan individer i grupp och organisation är uteslutna. 

7.2.4 En skola för alla 

Lärarna från Chile och Sverige ansåg att samarbetet med deras respektive speciallärare var bra men 
otillräckligt. De menade att speciallärarens uppgift var alltför begränsade då det fanns många med 
elever i behov av särskilt stöd. Matson (2007) belyser att begreppet inkludering inte bara handlade om 
att skolan tog emot alla elever utan att den skulle även sträva mot en likvärdig utbildning. 

De svenska lärarnas strävan och förhoppningar var att deras kollegor skulle se deras skola som en 
enhet det vill säga vara mer samarbetsvilliga och inte endast se över de elever som de undervisade. 

Begreppet ”en skola för alla” infördes i Lgr 80, och eftersträvar en mer inkluderande och delaktig 
skola. I nuläget debatteras om detta begrepp har uppfyllt sitt syfte (Egelund, Haug och Persson 2006). 

Lärarna från Chile ansåg att samarbetet med föräldrarna var negativt då föräldrarna inte ansågs vara 
engagerade och ansvarstagande gällande sina barn. Utan deras engagemang kunde dessa elevers 
problem förbli olösta Den sociala omgivningen och kulturen anses vara avgörande för individens 
utveckling och lärande (Säljö, 2000).  

Min slutsats är att inkludering och rätten till likvärdig utbildning är ett relativt begrepp för de 
intervjuade lärarna i den svenska och chilenska skolan. Demokratiska tankar råder i de svenska och 
chilenska skolsystemen men verkligheten hos respektive skolor tyder på att det finns olikheter i dem. 
De chilenska lärare tolkar jag som att de har skjutit ansvaret för sina elevers behov till föräldrarna. 
Alla elever behöver vara i ”en skola för alla” för att kunna uppleva och ta del av det sociokulturella 
perspektivet. Att kunna möta mångfalden hos elever är en förutsättning för en kvalitativ undervisning. 

7.3 Avslutning och vidare forskning 
Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärare tänker kring elever i behov av särskilt stöd i 
Sverige och Chile. Under arbetes gång framkom olika grundläggande arbetsvillkor som de intervjuade 
lärarna arbetar under. De svenska lärarna undervisar omkring 25 elever i grundskolan och har tillgång 
till speciallärare. Dock otillräckligt antal, enligt de svenska lärarna. De chilenska lärarnas klasser 
omfattar cirka 40 elever dock uppdelade på två omgångar. De har begränsad tillgång till speciallärare. 
Endast tre elever per klass erbjuds extra läs- och skrivundervisning.  
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Det som var gemensamt för lärarna var att alla markerar tidsbrist och den omöjliga situationen där de 
som lärare inte hinner med undervisningen och att tillmötesgå alla elever på grund av det höga 
barnantalet i klasserna. Det kan tolkas även här att tidsbristen är på grund av de olika grundläggande 
arbetsvillkoren. Med detta menar jag att de chilenska lärarna strävar för en mer homogen elevgrupp då 
skolsystemets uppbyggnad är att delegera elever i behov av särskilt stöd. Det kan tolkas att 
utredningarna och processen inför delegeringen av dessa elever kan bero på varför lärarna i Chile 
känner att de inte riktigt hinner med. 

Min slutsats angående tidsbristen hos de svenska lärarna är att de har till uppgift att bemöta alla 
elevers olikheter med tanke för ”en skola för alla” och de har som uppdrag att erbjuda alla elever en så 
likvärdig utbildning som möjligt. Detta kräver både tid och planering och därmed kan jag tolka att de 
tycker att de inte riktigt hinner med. 

 Vidare hade de intervjuade lärarna det gemensamt att de traditionella diskurserna fortfarande 
dominerar bland dem. Deras principiella värdegrund har inslag från kultur, traditioner och historia. 

De chilenska lärarnas olika förutsättningar och villkor gör att i deras skola blir all specialpedagogisk 
verksamhet begränsad. Enligt de intervjuade lärarna är alla chilenska skolor hårt styrda av regeringen 
vilket resulterar i att det inte finns plats för en varierad undervisning. De chilenska lärarna får inte 
välja ut adekvata skolmaterial och varje lärare får noggranna direktiv om vad som ska gås igenom 
under varje lektion. 

Dessutom tycks de chilenska lärarna ha alltför bråttom med att lösa problem som uppstår i skolan. 
Enligt mina slutsatser har de chilenska lärarna varit tvungna att anpassa sig efter det chilenska 
skolsystemet, där elever i behov av särskilt stöd delegeras till olika särskolor och specialister. Därmed 
anser jag konsekvensen av detta är att samspel och delaktighet mellan individer i grupp och 
organisation är uteslutna som stöd till elever i behov av särskilt stöd. 

De svenska lärare har ett mer relationellt synsätt då de förstår vad en god klassmiljö kan vara för en 
elev, det vill säga, gott kamratskap och utnyttjandet av klassrummet för att skapa en lugnare miljö för 
elever i behov av särskilt stöd. Jag anser att de svenska lärarna har privilegiet att undervisa på detta 
sätt då det inte betygsätter sina elever i grundskolan och då de har en mycket bättre förutsättning 
jämförelsevis med de chilenska lärarnas skola.  

Allmänt verkar det som om det i svenska skolor skapas vanor och dessa vanor leder till traditioner 
vilket exempelvis gör det svårt att ändra såsom identifieringen av ett avvikande beteende. I ”en skola 
för alla” bör det strävas efter ett relationellt perspektiv men för att detta ska bli verkligt, krävs bland 
annat utbildad personal som kan se sammanhanget i olika perspektiv, se varje elevers behov och 
anpassa undervisningen så att alla elever trots de speciella behoven kan ta del av gemenskapen.  

Förslag till fortsatt forskning 

Ett förslag till fortsatt forskning skulle vara att göra ett utbyte av lärare, det vill säga, att svenska lärare 
undervisade i en chilensk skola och vice versa. Det skulle vara intressant att observera svenska lärares 
anpassning till den chilenska undervisningen. Samtidigt observera om den chilenska läraren skulle 
anpassa sig till det svenska skolsystemet eller helt avvisa detta och tillämpa sina yrkeskunskaper som 
de optimala? 
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Bilaga 1 

Syfte: 

Syftet med studien är att undersöka hur grundskolelärare tänker elever i behov av särkilt stöd i Sverige 

och Chile. 

Intervjuguide: 

1. Vad betyder elever i behov av särkilt stöd för dig? 

2. Hur länge har du arbetat som grundskolelärare? 

3. Hur upptäcker du om en elev är i behov av särskilt stöd? 

4. Har du några elever i din klass just nu som är i behov av särskilt stöd? 

5. Vilken roll anser du dig ha som klasslärare när det gäller att stödja elever 

som är i behov av särskild stöd? 

6. I vilken mån anser du som klasslärare att du har möjlighet och tid att ge 

elever som är i behov av särskild stöd, hjälp i sin utveckling? 

7. Har ni en speciallärare i eran skola? 

Om ja, hur anser du att samarbetet och stödet fungerar med specialläraren? 

8. Anser du att du och dina kollegor får det stöd ni behöver från 

skolledningen?  I så fall hur? 

9. Hur utnyttjar ni ert samarbete i arbetslaget när ”problem” uppstår med elever som är i 

behov av särskilt stöd? 

10. Kan du ge några metoder/arbetssätt hur du gör när du arbetar med 

elever som är i behov av särskild stöd? Vad anser du att man kan göra? 

11. Hur ser du på ditt och arbetslagets fortsatta utveckling för att främja elever 

 som är i behov av särskild stöd ? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide på spanska 

 

1. ¿Que significa la palabra, los alumnos de necesidades educativas especiales para usted? 

2. ¿Cuanto tiempo ha trabajado como maestra de escuela basica? 

3. ¿Como se da cuenta si un estudiante necesita de asistencia especial? 

4. ¿Tiene algun estudiante en su clase en este momento que estan en necesidad de asistencia especial? 

5. ¿Que papel cree que tiene como profesora de la clase en el apoyo a los estudiantes que estan en 
necesidad de asistencia especial? 

6. ¿Tienen un profesor o profesional de apoyo en su escuela? 

7. ¿En caso de afirmativo, como cree que el labor de cooperacion de apoyo con el maestro de 
educacion especial es? 

8. Cree usted y sus colegas obtengan el apoyo que necesita de gestion de la escuela? Si es asi, como? 

9. Como es su cooperacion en el equipo cuando surgen problemas con los estudiantes que estan en 
necesidad especial? 

10. Puede darnos algunos ejemplos de los metodos y enfoques de lo que se hace cuando se trabaja con 
los estudiantes que estan de necesidad de asistencia especial? Que crees que se puede hacer? 

11. ¿Como ve a su equipo de trabajo y el desarollo continuo de animar a los estudiantes que estan en 
necesidad de asistencia especial? 
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