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Sammanfattning 

Vår studies syfte är att undersöka hur två skolor organiserar arbetet kring barn i behov av särskilt stöd 
och försöka belysa hur inkludering kan gestalta sig på de båda skolorna. Inkludering är ett komplext 
begrepp och det är svårt att bestämma om en skola har ett inkluderande arbetssätt eller inte då 
inkludering är en process som måste få växa fram. 

För att ta reda på vårt syfte med studien har vi genomfört fyra kvalitativa intervjuer med två rektorer 
och två lärare. 

Vi valde att inte ställa raka frågor till respondenterna utan hade fyra frågeområden som grund för 
intervjuerna. De fyra frågeområdena var: organisationen, undervisningens utformning, 
specialpedagogisk kompetens och självkänslans betydelse. Respondenternas utsagor ställer vi sedan i 
relation till Moira von Wrights punktuella och relationella perspektiv. 

Resultatet visar att det finns skillnader i sätten att organisera verksamheten för barn i behov av särskilt 
stöd. Detta gäller på organisationsnivå, på det sätt som lärarna utformar sin undervisning, valet av 
specialpedagogisk kompetens på skolorna och hur lärarna uttrycker att de stärker elevers självkänsla. 
Skillnaderna består i att lärarna och rektorerna intar olika förhållningssätt i relation till organisationen, 
undervisningen och barnen. 

Under intervjuerna framkom de sociala svårigheterna som en kritisk punkt. Målen för undervisningen i 
skolan är att lära sig läsa, räkna och skriva. De sociala svårigheterna är inte skolans mål även om ett 
visst arbete kring ämnet pågår på skolorna. Båda lärarna är överrens om att arbetet med detta är en 
svårighet i skolan idag. 

Nyckelord 
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Inledning 

Under vår kurs i specialpedagogik den här våren 2011 har vi tillägnat oss otroligt mycket ny kunskap. 
Ett för oss nytt begrepp som vi fastnat för är inkludering. Ordet som är motsatsen till segregering, att 
skilja något åt, har fått oss att bli intresserade av hur skolan arbetar med barn i behov av särskilt stöd.  

Vi är båda utbildade förskollärare och har arbetat många år inom förskolan. Det gör att vi endast har 
en liten insyn i skolans värld och hur den organisationen ser ut. Av erfarenhet vet vi att det oftast i 
förskolan idag är självklart att alla barn ska vara inkluderade i verksamheten. Vi känner oss dock mer 
osäkra på skolan. 

Brodin och Lindstrand (2004) skriver att segregeringen av barn inom barnomsorgen och skolväsendet 
ökar då de blir äldre. De menar att man i förskolan talar om ”en skola för alla” medan man i skolan 
talar om ”en skola för vissa men inte för alla”. Detta bekräftar våra erfarenheter från förskolans 
organisation och våra tankar kring skolans organisation. 

Lindkvist (1999) skriver om skillnaderna mellan förskolans och skolans synsätt. Hon talar om 
förskolans förståelseorienterande synsätt och skolans kunskaps- och målorienterade synsätt. Ganska 
tidigt i vår studie kunde vi se och få en förståelse för dessa skillnader. Vidare skriver Lindkvist att 
skolan har som tradition med sig tanken att läraren förmedlar kunskap till eleven medan förskolläraren 
på förskolan gärna upptäcker ny kunskap tillsammans med barnet. Detta visar på att en skillnad i 
förhållningssättet till barnet och dess lärande finns mellan skolan och förskolan. En fundering som vi 
har är om lärarnas förhållningssätt i skolan påverkar om verksamheten blir inkluderande eller 
segregerande. 

Forskaren i pedagogik Moira von Wright skriver att lärandet är en kommunikativ process. Lärarnas 
förhållningssätt kan ses utifrån två olika perspektiv anser hon. Antingen ses barnet utifrån sina 
egenskaper i det punktuella perspektivet eller i relationen med andra i det relationella perspektivet. 
Beroende på vilket perspektiv läraren väljer att inta blir den pedagogiska effekten olika. Enligt henne 
påverkar alltså lärarens förhållningssätt barnet (2000). Vi har i denna studie valt att relatera 
respondenternas utsagor till Wrights perspektiv för att se hur inkludering kan gestalta sig på de två 
skolorna.  

I läroplanen för skolan har vi kunnat läsa att undervisningen inom det obligatoriska skolväsendet 
”skall anpassas till varje elevs förutsättningar” (S.4, Lpo 94). Senare läste vi även att det finns en 
deklaration, Salamancadeklarationen som Sverige skrev under år 1994. I den står det att alla elever ska 
innefattas av den ordinarie skolan oavsett i vilka svårigheter som man befinner sig. Deklarationen 
förespråkar också ett inkluderande av alla barn i skolan. 

Efter att ha läst detta väcktes våra tankar kring hur och om skolan lever upp till innehållet i dessa 
dokument. Allt eftersom vi satt oss in i betydelsen av begreppet inkludering förstod vi att den här 
frågan inte var så enkel som vi från början trodde. Inkludering kan dessutom ha olika betydelse för 
olika personer med olika erfarenheter.  

Vi bestämde oss därför för att undersöka hur två skolor organiserar sitt arbete kring barn i behov av 
särskilt stöd. Vår tanke var att vi ville se om och hur skolorna arbetade med begreppet inkludering. 
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Begreppet verkar vara komplext och diskussionen om alla barns rätt till undervisning i den egna 
klassen kan vara svår att leva upp till. Vi frågar oss därför om skolans lärare och rektorer ser ett behov 
av specialpedagogisk kunskap i organisationen för att kunna nå upp till läroplanens mål. 

Inkludering betyder att alla barn ska känna delaktighet i gruppen. Ett barn bygger upp sin egen 
självkänsla genom interaktion med andra skriver Evenshaug & Hallen (2001). Vernersson (2007) 
skriver att självuppfattningen är avgörande för ett barns kunskapsinhämtning i skolan. Detta gör det 
intressant att närmare studera vilken betydelse självkänslan har för barn i behov av särskilt stöd. Vi 
kommer även här att ställa respondenternas utsagor mot Wrights perspektiv. Hon menar som vi ovan 
nämnt att lärarens förhållningssätt påverkar barnet.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 
Studiens syfte är att ta reda på hur två skolor har valt att organisera arbetet kring barn i behov av 
särskilt stöd. Vi kommer att undersöka hur inkludering kan gestalta sig i skolan. För att ta reda på detta 
ämnar vi ställa respondenternas utsagor i relation till Moira von Wrights två specialpedagogiska 
perspektiv. De två perspektiven är det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet. 

I förhållande till arbetet med barn i behov av särskilt stöd vill vi undersöka hur specialpedagogisk 
kompetens används. Vi vill också undersöka vilken betydelse barns självkänsla har i interaktion med 
andra. 

Frågeställningar  
• Hur ser arbetet ut kring barn i behov av särskilt stöd på organisationsnivå? 
• Använder sig skolorna av specialpedagogisk kompetens och i så fall på vilket sätt? 
• Hur arbetar lärarna med barn i behov av särskilt stöd på de två skolorna? 
• Vilken betydelse har självkänslan för barn i behov av särskilt stöd? 
• Hur kan inkludering gestalta sig på de två skolorna? 
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Bakgrund 

Specialpedagogisk historik  
Kring mitten av 1700-talet och framåt förändrades synen på de handikappade. Från att ha trott att 
handikappet var ett gudomligt straff till människan blev det accepterat att fråga sig vad som orsakade 
handikappet och även att försöka hitta vägar att råda bot på det (Förhammar, 2004). 

Samhället har under de senaste hundra åren genomgått en demokratiprocess som styrts av politiska 
intressen (Persson, 2008). Förhammar skriver att ekonomin i samhället under de senaste hundra åren 
har styrt hur funktionshindrade behandlas. 

I början av 1870-talet började den epok då de sinnesslöa eller avvikande som de kallades placerades på 
anstalt. Från början fanns den filantropiska tanken med att försöka finna bot, men under 1920-talet 
infördes äktenskapsförbud och tvångssterilisering av dessa personer för att inte anlagen skulle föras 
vidare. (Emanuelsson, 2004) 

Persson skriver vidare att kring sekelskiftet funderades det kring om svaga och lågt begåvade elever 
kunde skada skolans rykte. Man ansåg att de kunde hindra undervisningen så att de övriga inte kunde 
få gå vidare i sitt lärande. Dock fanns det redan då tankar om att en särskiljning av dessa barn inte vore 
bra ur pedagogisk och social synvinkel. Detta är en diskussion som är relevant än i dag. 

I 1946 års skolkommission skriver Persson att man såg specialundervisningen som ett alternativ till 
kvarsittningen. Kvarsittning förklarar Vernersson (2007) var den specialpedagogiska lösning man 
hade för barn som var svaga i skolan vid sekelskiftet. Eleven fick gå om ett år eller placeras i en 
specialklass. Helst ville man dock att eleven skulle gå i ordinarie klass skriver Persson. Nästa 
kommission som Persson beskriver kom år 1957 och förordade specialklasser då elevernas svårigheter 
sågs vara hos eleven själv. Eleverna fick undervisning i matematik och svenska i speciella klasser. 
Undervisningen utgick från särskilt material och i långsamt tempo (2008).  

Detta pågick fram till 1960-talet då ansvaret lades över på landstinget och de funktionshindrade skulle 
integreras i samhället (Emanuelsson). Detta avspeglar sig även i det Persson skriver att år 1969 då 
nästa läroplan kom ville man återigen få in elever med handikapp i den ordinarie skolan. Man såg inte 
bara att svårigheten låg hos eleverna utan också att miljön kunde vara en orsak till att eleverna hade 
svårigheter i skolan. Vernersson skriver vidare att integrerandet av elever från specialklasser inte var 
helt enkelt. Lärarna trodde inte att dessa elever skulle klara undervisningen i den ordinarie klassen. År 
1962 startade en speciallärarutbildning då efterfrågan av lärare med anpassad utbildning ökade.  

Persson skriver att i utredningen som kom år 1974 konstaterades att specialundervisningen inte hade 
den framgång man förväntat sig. När  Lgr 80 (Läroplanen för grundskolan) kom slätade man ut 
skillnaden mellan vanlig undervisning och specialundervisning menar Persson. De små 
undervisningsgrupperna fanns dock kvar. De elever som fick specialpedagogisk hjälp skulle snarast 
tillbaka till ordinarie undervisning. Målet var från och med nu att försöka reducera elevernas 
svårigheter i skolan. I läroplanen som kom 1980 står det att ”skolan har ett särskilt ansvar för barn i 
behov av särskilt stöd”. Vernersson skriver att vid denna tidpunkt också den specialpedagogiska 
fortbildningen ”En skola för alla” kom, som man under en lång tid försökt implementera i skolan.  

År 1988 upphörde speciallärarutbildningen. Under 90-talet minskade det specialpedagogiska stödet till 
eleverna markant. Persson skriver att Skolverkets undersökning visar att många skolor nu saknar 
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specialpedagogisk kompetens och att många elever inte får den hjälp de är i behov av. Vidare menar 
Vernersson att de pedagogiska förhållandena hamnade i fokus och åtgärdsprogrammen började 
användas. Lärarnas utbildning kompletterades med specialpedagogik och den nya 
specialpedagogutbildningen startades. Från och med 1994 års läroplan är rektor ansvarig för elever i 
behov av särskilt stöd och alla som arbetar i skolan ska verka för att hjälpa dessa barn. 

Samhällets utveckling har gjort att synen på de funktionshindrade har förändrats på det viset att förr 
såg man funktionshindret som en medicinsk personlig egenskap. I dag ses personen som en individ 
med ett funktionshinder som i förhållande till samhället kan upplevas som en svårighet (Förhammar, 
2004). 

Centrala begrepp 
Vi förklarar här de centrala ord som vi kommer att använda i vår studie. Vi kommer att använda 
begreppet inkludering då det ingår i vårt syfte att studera det närmare. Dessutom kommer vi i 
förhållande till inkludering nämna integrering och segregering. Ordförklaringarna förtydligar också 
deras sinsemellan inbördes betydelse. Vi kommer även att definiera begreppet självkänsla då både 
litteraturen här i bakgrunden och respondenterna i vår studie betonar vikten av den för barn i behov av 
särskilt stöd.  

Segregering  

Segregering är enligt Wikipedia motsatsen till integrering. Ordet definieras i Wikipedia som det 
”rumsliga åtskiljandet av” grupper. Genom att dela och skapa olika grupper är Nilholms förklaring av 
begreppet (2006). I likhet med det menar Vernersson (2007) att segregering är att eleven undervisas i 
en annan klass än sin egen. 

Integrering 

Enligt Wikipedia betyder inkludering att ”sinsemellan olika delar sätts ihop till en komplexare 
helhet”. Integrering betyder att alla är delaktiga och lika mycket värda menar Emanuelsson (2007). 
Olikheter tas tillvara som något positivt och speglar en demokratisk människosyn (Tössebro, 2004). 
Enligt Nilholm betyder integrering att eleverna anpassar sig efter en undervisning som inte är anpassad 
efter elevernas behov (2006). Vernersson skriver att integrering är när eleven tillhör en klass men får 
sin undervisning enskilt eller i grupp (2007). 

Inkludering 

Wikipedia anger synonymer till ordet inkludering som inbegripa, innefatta och medräknat. I 
Nationalencyklopedin förklarar de ordet med ”att låta ingå som del”. Det relativt nya begreppet 
inkludering menar att skolan ska utformas så att den passar alla barn och erbjuda individuella 
förutsättningar för alla (Nilholm, 2006). Nilholm förklarar vidare att inkludering i skolan är när man 
anpassar skolans miljö efter elevens behov och inte tvärt om. Vernersson (2007) menar att inkludering 
är när eleven får extra stöd i sin egen klass. Wright går lite längre och menar att inkludering uppstår i 
en grupp som trivs tillsammans, där alla känner delaktighet och man tar tillvara allas olikheter.  

Självkänsla 

Enligt Wikipedia är självkänsla ”egenskapen att uppleva sig själv som kompetent att klara livets 
grundläggande utmaningar samt förtjänst av framgång och välmående”. Evenshaug & Hallen (2001) 
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beskriver självkänslan som en individs allmänna uppskattning om sig själv och att barnet utvecklar sin 
självkänsla genom att spegla sig i andra. 

Vad innebär ett inkluderande arbetssätt? 
Rocksén skriver i förordet till boken Därför inkludering (2007) att ordet inkludering måste 
konkretiseras för de parter som använder det eftersom innebörden verkar ha olika betydelse beroende 
på vem du pratar med. Han menar att de flesta är positiva till begreppet men att det ibland används 
felaktigt då det likställs med integrering. Han menar att om en elev utpekas som inkluderad blir han i 
Rockséns ögon vid det tillfället segregerad, det vill säga utpekad som annorlunda. Detta bekräftar även 
Emanuelsson senare i boken. 

Inkludering kan ses i ett samhällsperspektiv och som i den här uppsatsen utifrån skolans värld. Söder, 
(2005) menar att ett funktionshinder uppstår i mötet med samhället och andra människor. Andersson 
& Thorsson (2007) anser att det är i förhållande till det någon anser vara normalt som ordet 
funktionshinder uppstår och de ifrågasätter vem som har makten att bestämma vad som är normalt. 
Emanuelsson (2007) menar att det är läraren som har makten att medverka till segregerade, integrerade 
eller inkluderande processer i skolan.  

Av tradition anser Emanuelsson att lärarna fortfarande arbetar utifrån att eleven äger problemet eller 
funktionshindret. Vidare menar Emanuelsson att ett sätt att arbeta för ett inkluderande är att tänka på 
dessa elever som elever i svårigheter istället för elever med svårigheter. Med det i tanken förändras 
lärarens förståelseperspektiv. De kan lättare möta elevens svårigheter, förstå orsaken och tillgodose 
elevens behov. 

Det finns flera olika förutsättningar som måste till för att inkluderingsprocessen ska utvecklas menar 
Göransson (2004). Hon menar att tid för samtal och reflektioner är otroligt viktigt. Samarbete i mindre 
konstellationer i skolan är specifikt för ett arbete med inkluderande målsättning. Hon nämner också 
ledarskapet och att arbetet med inkluderingsfrågan finns i det ordinarie utvecklingsarbetet på skolan i 
det vardagen. 

Vernersson (2007) skriver om flera viktiga faktorer som påverkar det inkluderande perspektivet. För 
att kunna arbeta för ett inkluderande av alla elever i klassen är lärarens roll och förhållningssätt 
gentemot eleverna betydelsefullt. Andra faktorer som påverkar är enligt Vernersson hur 
schemaläggningen och organisationen ser ut på skolan. Vidare skriver hon att det som dock är det 
avgörande för om en elev inkluderas i klassen eller inte är lärarens attityder. Hon beskriver att det 
finns många inverkande faktorer på lärarens attityder. Det kan vara allt från tidsbrist, tillgång till 
undervisningsmaterial och brist på kompetensutveckling.  

Problem vid inkluderingsansatser 
Göransson (2004) menar att inkluderingsfrågan borde vara en del av den pågående skolutvecklingen 
och att den hittills har haft en undanskymd roll. Det är svårt att få den traditionella undervisningen att 
fungera i en stor klass där spannet på kunskapsnivån bland eleverna varierar stort. Därför menar 
Göransson att efterfrågan om nya arbetssätt borde komma från lärarna själva. Om skolan var anpassad 
så att alla barns behov blev tillgodosedda, alla kände delaktighet och resurser fanns till alla som 
behövde, så skulle special- pedagog/lärarrollen upphöra att existera. Den skulle då bli helt överflödig. 
Därför anser Göransson att inkludering inte är ett specialpedagogiskt ämne. 
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Det Göranson beskriver är dock en utopi idag eftersom det inte är så det ser ut i skolan. Enligt bland 
annat studien Stärk elevens rättigheter (2001) ökar antalet elever som är i behov av särskilt stöd 
samtidigt som insatserna minskar. Vernersson (2007) menar att dagens samhälle med högt tempo, 
många mediala intryck och få närvarande vuxna kan vara orsaken till att allt fler barn har läs- och 
skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter och därmed är i behov av särskilt stöd i skolan. 

Idag är lagar och konventioner positiva till inkludering i skolan men det är därför inte sagt att det alltid 
kommer att vara så då förändringar i samhället påverkar beslutsfattarna. Av och till ifrågasätts arbetet 
med integrering i skolan skriver Emanuelsson (2004). 

Helldin (2007) anser att de åtgärder som sätts in för de elever som är i behov av särskilt stöd gynnar 
gruppen på kort sikt men inte i längden. Han problematiserar begreppet genom att se klassamhället 
och situationen för de kulturella minoritetsgrupperna som ett problem. Hans lösning är inte att 
kompensera de svaga som kämpar om en förändring. De redan ekonomiskt gynnade i samhället vill 
inte förlora det som de redan har vilket gör att en omfördelning av resurserna måste till för att kunna 
skapa en positiv förändring. Helldin menar att inkludering i skolan med dagens förutsättningar är 
omöjlig att genomföra. I sitt resonemang för han inkluderingsfrågan till en politisk nivå.  

Vad säger styrdokumenten om inkludering? 

Salamancadeklarationen 

1994 anordnade UNESCO en världskonferens i staden Salamanca i Spanien. Denna konferens 
handlade om undervisning av elever i behov av särskilt stöd. 92 länders regeringar och 25 
internationella organisationer deltog och skrev vidare under en deklaration. Deklarationen är mer av 
politisk betydelse än juridisk. Denna deklaration fick namnet Salamancadeklarationen. År 2006 
revideras deklarationen genom att man åter träffades och utvärderade hur det hade gått för länderna att 
uppfylla deklarationens innehåll. 

Enligt Salamancadeklarationen (2006) innefattar begreppet inkludering alla barn som har särskilda 
pedagogiska behov i sin undervisning. Behovet av stöd kan dock variera stort.  

Det står uttryckligen i deklarationen att skolan ska arbeta för integrering av barn i den ordinarie 
skolan. Det står även att integrerad skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet 
mellan barn med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Vidare framgår att placering av elever i 
särskilda skolor eller att sammanföra dem i specialklasser inom en viss skola bör vara en 
undantagslösning. Exempelvis när det krävs med hänsyn till det barnets eller andra barns bästa. 

I Salamancaversionens engelska variant används ordet ”inclusion” medan den svenska versionen 
fortfarande använder ordet integrering (Linikko, 2009). Linikko skriver dock att idag används ordet 
inkludera även i svenska vetenskapliga texter när man syftar på betydelsen total delaktighet och 
jämlikhet. 

FN: s barnkonvention 

Enligt Svenska Unescorådet (2006) är det starkaste internationella instrumentet är en konvention. I och 
med att ett land skriver under en konvention blir den lag i landet. Det finns dock möjligheter för ett 
land att reserveras sig från vissa delar av en konvention.  
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I barnkonventionen står det om barns rätt till utbildning. De stater som skrivit under denna konvention 
åtar sig att göra grundutbildning både kostnadsfri, obligatorisk och tillgänglig för alla. Vidare står det i 
konventionen att alla barn bör ges effektiv och lämplig utbildning inom det ordinarie skolsystemet, 
oavsett funktionshinder. (UNICEF Sverige, 2008) 

Läroplanen för skolan  

I Läroplanen för skolan, fritidshemmen och förskoleklassen, Lpo 94, står det inte uttryckligen vem 
som innefattas i uttrycket barn i behov av särskilt stöd utan att skolan ska utformas för att passa alla 
och att man i skolan har ett särskilt ansvar för de elever som inte förväntas nå målen. Alla barn 
behöver olika stöd i sin utveckling vilket betyder att undervisningen inte kan se lika ut för alla elever 
utan den behöver varieras. 

Grundskoleförordningen 

Grundskoleförordningen är ett tillägg till skollagen. Förordningen är beslutad av regeringen och säger 
att om en elev inte förväntas uppnå målen i årskurs tre, fem eller nio ska stödundervisning sättas in. 
Stödundervisning kan ordnas istället för ordinarie undervisning eller som ett komplement till denna. 
Främst ska den ske i ordinarie klass eller grupp. 

Sociologiska perspektiv 
Det finns flera sociologiska perspektiv att utgå ifrån men vi har valt att utgå från Vygotskijs teorier. 

Vygotskijs sociokulturella perspektiv lägger tung vikt på att barnet redan bär på egna kunskaper i form 
av erfarenheter (Lindqvist, 1999). Pedagogerna ses som medforskare och som tillsammans med barnet 
gör nya spännande upptäckter. Vygotskij menar att om lärande ska befästas som ny lärdom krävs inte 
bara mottagande utan också handling i interaktion med andra för att barnet ska kunna skapa ett nytt 
beteendemönster. Det tankesättet visar på ett förståelseorienterat perspektiv på lärande. 

Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen stärker det tankesättet. Han skriver att när ett 
barn gör något tillsammans med någon annan läggs ny kunskap till den redan förvärvade och en ny 
förståelse befästs. Barnet har då utvecklats från en zon till den för tillfället proximala utvecklingszonen 
hos det barnet Lindqvist, (1999). Det tankesättet visar på ett förståelseorienterat perspektiv på lärande. 

Skolan har som tradition ett kunskapsinriktat synsätt. Ett sådant synsätt gör eleven till en passiv 
mottagare av kunskap vilket enligt Vygotskij är psykologiskt omöjligt för de grupper som har 
svårigheter med att nå målen i skolan (Lindqvist, 1999). Genom detta synsätt gynnas vissa grupper 
medan andra slås ut (Sivertun, 2011). Vidare skriver Lindqvist att lärandet är den process som ovan 
beskrivits i tre delar mottagandet, bearbetningen och till sist handlingen. Alla dessa tre måste till för att 
kunskap ska kunna befästas. Skolan har som tradition att lägga fokus på den första, mottagandet. För 
att lärande och även uppfostran ska befästas som ny lärdom krävs inte bara mottagande utan också 
handling för att barnet ska kunna skapa ett nytt beteende mönster (Lindqvist, 1999). 

Specialpedagogiska perspektiv 
Nilholm (2006) tar upp två olika specialpedagogiska perspektiv på synen av barn i behov av särskilt 
stöd. Det kompensatoriska perspektivet som syftar på individens svårigheter som kompenseras genom 
specialpedagogiska insatser menar han. Det andra perspektivet som Nilholm beskriver är det kritiska. 
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Med det perspektivet menar han att svårigheterna grundar sig i miljön utanför individen. Det betyder 
att både undervisningen och miljön i skolan ska anpassa sig efter eleven. 

Persson (2008) beskriver också två specialpedagogiska perspektiv. Det ena är det kategoriska 
perspektivet som syftar till medfödda svårigheter eller svårigheter knutna till eleven, exempelvis 
dåliga hemförhållanden. Det andra perspektivet kallar han det relationella perspektivet. Med 
relationellt perspektiv menar författaren interaktion mellan individer och miljö. Persson menar att 
undervisningen bör anpassas efter elevens behov. Vi ser tydligt att Perssons och Nilholms perspektiv 
går i varandra.  

Vi kommer i vår uppsats att utgå från Moira von Wrights (2000) relationella och punktuella 
perspektiv. I beskrivningen av dessa perspektiv ser hon dem inte som varandras motsatser utan som 
två vägar att gå bredvid varandra, men som mynnar ut i olika konsekvenser. Wright menar att 
beroende på ur vilket perspektiv läraren uppfattar eleven kommer läraren att handla på olika sätt. Den 
pedagogiska handlingen kommer att se olika ut. 

Punktuellt perspektiv beskriver Wright som en persons egenskaper skilda från kroppen. I ett möte med 
detta perspektiv som grund beskriver hon att individerna går längs en parallell linje med olika 
utgångspunkter och med målet att mötas på samma ställe. Detta perspektiv utgår från den enskilda 
människans egenskaper i förhållande till andra människor. 

Det relationella perspektivet står för en persons handlingar i interaktion med andra individer. Väljer 
läraren att gå in i ett möte med detta perspektiv beskiver Wright att personerna möts som i en triangel. 
Triangeln och mötet förenar nutid, dåtid och framtid. Alla bitar finns med och individerna möts nu i 
samförstånd med allas erfarenheter och tankar. Perspektivet utgår från människor i relation med 
varandra. Detta kallar hon för intersubjektivitet.  

Med det menas att människor möts i en kommunikation där både varierande åsikter och olikheter tas 
till vara och är accepterade. Wright poängterar att intersubjektiviet accepterar olikheter i den mångfald 
av människor vi möter och att själva kommunikationen går runt som i en triangel och inte linjärt som i 
det punktuella perspektivet. 

Wright beskriver lärarens punktuella förhållningssätt till eleven genom att ställa frågan ”Vad är 
eleven?” Hon beskriver det som att läraren vill veta vad kan hon/han och vad har hon/han för framtida 
möjligheter. Läraren interagerar med en elev åt gången och i relationen kan även eleven inta samma 
förhållningssätt genom att känna att jag är en sån som kan eller inte kan något. Sedan undrar läraren 
varför det blev som det blev och så är slutsatsen enligt Wrights punktuella perspektiv att ”eleven är det 
hon har blivit”. Läraren som intar detta perspektiv kan vara både mjuk, intresserad och vilja väl men 
intentionen är att lära eleven något. 

Det relationella perspektivet utgör en process mellan lärare och elev där fokus inte är vem eleven är. 
Fokus är samspelet och en undran över ”vem eleven kan vara”. Genom ett genuint intresse vill läraren 
veta hur eleven tänker och har uppfattat saken. Perspektivet ser eleven och läraren som ständigt under 
utveckling. Ett gemensamt samspel uppstår när även läraren vågar visa sina tankar och uppfattningar.  

Med tanke på att vårt syfte med uppsatsen är att undersöka hur inkludering av barn i behov av särskilt 
stöd kan gestalta sig på två skolor har vi valt att utgå från dessa två senast beskrivna perspektiv. En 
anledning är att Wright utgår från lärare kontra elevperspektivet, vilket vi också gör. En annan 
anledning är att skillnaden mellan perspektiven hon beskriver också uttrycker skillnaden mellan 
skolans kunskapsorienterade och förskolans förståelseorienterade perspektiv. 
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Lärares specialpedagogiska grundkompetens  
Vernersson (2007) skriver att man som lärare måste utveckla sin kunskap och förmåga att möta alla 
barn i skolan på ett bra sätt. Författaren skriver också att detta kan vara en övermäktig uppgift och att 
det ställs krav på att det finns annan kompetent personal att diskutera med. Speciellt gäller detta när 
läraren tänker att extra resurser måste sättas in och ett åtgärdsprogram ska upprättas.  

Vidare skriver Vernersson att dagens skola ofta har stora undervisningsgrupper och att det är svårt för 
läraren att möta barn som behöver extra stöd om det inte finns någon form av extra resurser på skolan. 
Hon skriver att möjligheten att bli sedd för elever i stora klasser är mindre än om elevantalet skulle 
vara färre. Hon menar alltså att elever lätt kan bli både osynliga och bortglömda i kombination med att 
tiden för läraren inte räcker till. Hon beskriver detta som ett stressmoment för både lärarna och 
eleverna.  

Vernersson skriver också att variation i undervisningen och i arbetssättet är av stor betydelse för att 
elever ska ha möjlighet till kunskapsinhämtning. Hon menar att detta är särskilt viktigt i ett 
inkluderande förhållningssätt och att det är en grundförutsättning för elevers lärande.  

Vernersson tar även upp problematiken med att lärarkompetensen hos aktiva lärare idag inte alltid 
räcker till. Hon beskriver ett förhållande mellan mätbar och icke mätbar kompetens. Den mätbara 
kompetensen kan vara en formell utbildning med en examen som intyg på att en lärare har en viss 
kompetens. I motsatts till detta beskriver hon den icke mätbara kompetensen hos lärare som bland 
annat består av social kompetens. Denna sociala kompetens är relaterad till en lärares personlighet och 
har att göra med tålamod, uthållighet och nyfikenhet. Dessa tre egenskaper menar författaren har stor 
betydelse för lärare med specialpedagogiska arbetsuppgifter.  

Person (2008) skriver att lärare under sin utbildning borde tillägna sig sådan kunskap att det blir 
naturligt att se alla barn som att de kan lära och utvecklas vidare utifrån den kunskap de har med sig. 
Persson menar att målsättningen med lärarutbildningen borde vara att alla barn innefattas av den.  

Vidare skriver Persson att alla lärare ska ha en specialpedagogisk grundkompetens. Det han menar 
med specialpedagogisk grundkompetens är att alla lärare ska kunna förstå och reflektera över olika 
funktionshinders konsekvenser och kunna vet när och motivera varför det är dags att söka hjälp. Alla 
lärare ska dessutom veta vart de kan söka stöd och experthjälp. Lärare måste även kunna motivera och 
argumentera för speciella stödåtgärder om det anses nödvändigt.  

Haug (1998) skriver att alla barn i skolan bör få en gemensam undervisning oavsett förutsättningar. 
Han skriver dock att det krävs hög specialpedagogisk kompetens hos lärarna för att kunna tillgodose 
alla barns behov och en inkluderande process ska kunna komma till stånd. 

Persson avslutar denna diskussion kring specialpedagogisk grundkompetens med att lärare bör ha en 
”fördjupad pedagogisk kompetens att möta alla elever” (Sid. 103. Persson, 2001). 

Självkänsla, självuppfattning och självbild  
I en inkluderad skola känner barnen gemenskap och delaktighet i gruppen enligt definitionen i våra 
centrala begrepp. I samband med det vill vi undersöka vilken betydelse barns självkänsla har i 
interaktion med andra. Här presenterar vi utdrag ur den forskning som finns inom området. 

Självkänsla kan beskrivas som en individs allmänna uppskattning av sig själv. Denna uppskattning är 
beroende av om individen känner sig bekväm och tillfreds med de egenskaper och den personlighet 
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som denne har (Evenshaug & Hallen, 2001). Vidare skriver samma författare och refererar till Meads 
interaktionsteori som menar att vi skapar vår bild av oss själva och vår självkänsla genom att spegla 
oss i andra. Mead kallar de personer som en individ speglar sig i för ”den generaliserade andre”. Dessa 
personer kan enligt författarna vara jämnåriga kompisar, lärare eller föräldrar. Genom att spegla sig i 
den generaliserade andre skapar individen sin självbild. Vidare skriver Evenshaug & Hallen att en 
individ endast kan utveckla sin självbild i samspel med andra och genom deras reaktioner på denne. 
Med detta menar de att man som individ måste kunna inta någon annans perspektiv för att kunna 
betrakta sig själv och förstå andras syn på sig själv. Evenshaug & Hallen menar att det är förmågan att 
kunna spegla sig i andra som man utvecklar sin självkänsla.  

Enligt Evenshaug & Hallen kommer en elev i skolan att försöka hitta situationer som den kan handla i 
som överresstämmer med sin jagbild och därmed få bekräftelse på sin egen uppfattning om sig själv. 
Detta menar författarna kan falla väl ut om eleven har bra förebilder runt sig men att det lika gärna kan 
få negativ effekt om eleven endast kan spegla sig i dåliga förebilder. För att alla elever ska kunna 
utvecklas positivt och få stöttning i sin utveckling menar författarna att lärare måste ha god kunskap 
och insikt om sociala relationer.  

Imsen (2005) menar att en viktig uppgift som skolan har är att utveckla eleverna till att bli mänskliga 
varelser. Hon menar att skolan har ett ansvar för att hela eleven utvecklas. Vidare skriver hon att 
skolan inte bara ska se till att eleverna tillägnar sig ämneskunskaper utan även se till att stödja elevens 
sociala, kulturella och etiska kompetens.  

Taube (2007) bekräftar att föräldrar, kompisar och lärare är betydelsefulla personer i ett barns 
omgivning. Hon menar att dessa personers attityder och förväntningar påverkar barnets självkänsla. 
Vidare skriver hon att dessa personer under barnets tidigare skolår kan säga eller göra saker som 
påverkar självuppfattningen för barnet för resten av livet. Taube menar att om ett barn har fått sitt 
självförtroende raserat i de tidigare skolåren kan det ha tappat en hel del av sin lust till att lära. 

Taube skriver vidare att många skolpsykologer och lärare har uttryckt att de är övertygade om att det 
finns ett starkt och tydligt samband mellan en elevs självbild och dess prestationer i skolan. Hon 
menar att om en elev upprepade gånger misslyckas i olika inlärningssituationer hämmas nyfikenheten 
och elevens vilja att lära sig nya saker. Taube poängterar dock att det inte räcker med en positiv 
självbild för att prestera bra i skolan. Hon menar att en positiv självbild kan leda till att man utnyttjar 
sina resurser och sin kapacitet på ett optimalt sätt men att det dock krävs goda grundförmågor hos 
eleven för att lyckas. Om en elev däremot har en negativ självbild kan dennes förmåga att utnyttja sina 
resurser påverkas. 

Imsen (2005) betonar även att det inte räcker med en yttre bild av sig själv. Hon menar att man som 
individ även måste ha en tilltro till sin egen förmåga och en känsla av att duga som man är.  

Vidare skriver Taube att lärarens acceptans av alla elever och dess olikheter och dennes 
uppmärksammande av elevernas både svaga och starka sidor. Hon menar även att lärarens egen syn på 
sig själv är av stor vikt för dennes sätt att vara och agera i klassrummet. Hon menar att de lärare som 
har en positiv självbild oftare har en relation till eleverna som är varm, empatisk och förstående. Hon 
menar att dessa lärare även har ett personligare sätt att undervisa och har lättare för att vara flexibla för 
förändringar. 

Vernersson (2007) skriver att man inom specialpedagogisk forskning hävdar att en elevs 
självuppfattning är avgörande för dennes kunskapsinhämtning. Vidare skriver hon att genom en 
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positiv social samvaro där möjlighet till personlig utveckling finns kan eleven få ett ökat 
självförtroende. 

En viktig sak som Taube avslutningsvis poängterar är att en elevs självbild endast är en av många 
viktiga faktorer som påverkar en effektiv inlärning.  

Metod 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för studiens process. Vi kommer att presentera vår valda 
metod, urval, genomförande, studiens tillförlitlighet och slutligen etiska ställningstagande. 

Val av metod 
Då syftet med vår studie var att ta reda på hur två skolor organiserar arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd ansåg vi att en kvalitativ metod passade bra. Enligt Kvale & Brinkmann (2009) försöker 
en kvalitativ forskningsintervju förstå undersökningspersonernas synvinkel och deras uppfattning av 
världen de lever i. 

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer för att ge respondenterna utrymme att själva 
reflektera över deras organisation kring barn i behov av särskilt stöd. Enligt Kvale & Brinkmann 
innebär modellen varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär utan baseras på frågeområden 
med en del fasta frågor som utvecklas genom obestämda följdfrågor. 

Genom att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod förväntar vi oss att respondenterna ger oss 
sina egna erfarenheter och upplevelser av hur de arbetar med barn i behov av särskilt stöd. Vi hade 
från början en tanke att i tillägg till intervjuerna genomföra observationer på de utvalda skolorna men 
bestämde oss senare för att inte göra dem. Vår vidare tanke med att inte genomföra observationer var 
att det var respondenternas utsagor som vi ville ha och kunna använda för att senare tolka deras 
inställning och förhållningssätt. 

Urval 
Vår utgångspunkt för studien var att studera två grundskolor, med inriktning på de tidigare åren, där en 
rektor och en lärare skulle intervjuas på vardera skolan. Utifrån studiens syfte och frågeställningar 
ansåg vi att det var just dessa personer som skulle kunna svara på våra frågor om organisationen. Vi 
valde att rikta oss till en skola i en närförort till en storstad och en skola i utkanten av en mellanstor 
stad. Vi valde de två skolorna av närhetsprincipen då vi båda bor i de städer som de två utvalda 
skolorna ligger i. Vi kände alltså till skolorna sedan tidigare men har inte haft någon relation till dem. 
På den ena skolan tog rektorn på sig uppgiften att välja en lärare som respondent och på den andra 
skolan fick vi själva den uppgiften. 

Studien syftar inte till att skapa en representativ undersökningsgrupp då vi endast är intresserade av 
specifikt utvalda grundskolors organisatoriska arbete.  
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Genomförande  
Vår tanke var att genomföra mellan fyra till åtta kvalitativa intervjuer på ett antal skolor. Vi bestämde 
oss dock för att denna studie skulle omfatta fyra intervjuer med olika respondenter på två skolor. Vi 
valde att intervjua de två rektorerna på vardera skolan och två lärare. Intervjuerna genomfördes på 
berörda skolor och i avskilda rum som respondenterna hade valt ut. Varje intervju varade mellan 40 
och 60 minuter. Alla fyra intervjuer spelades in med diktafon. 

Vår tanke när vi genomförde intervjuerna var att vi ville se hur skolorna arbetar med inkludering och 
hur långt de kommit i inkluderingsprocessen. Vi ville dock höra deras utsagor om hur de arbetar med 
barnen i klassen och inte leda in dem på inkluderingsfrågan. Därför gjorde vi ett medvetet val att inte 
prata om inkludering med respondenterna. 

Vi bestämde oss tidigt för att inte ha raka frågor utan färre frågeområden att samtala kring. Det blev 
fyra områden, organisation, undervisningens utformning, specialpedagogisk kompetens och 
självkänslans betydelse. 

De fasta områdena i intervjun gjorde att vi höll oss inom vårt undersökningsområde utan att styra 
respondenterna alltför mycket. 

Den huvudsakliga talan fördes under intervjuerna av en av oss. Den andre antecknade fortlöpande och 
kunde med hjälp av dessa föra samtalet framåt. Vi upplevde även att den person som i huvudsak inte 
var ansvarig för intervjun kom på relevanta följdfrågor.  

Vid analysen av resultatet valde vi att transkribera hela samtalen för att få en tydlig överblick. Efter 
transkriberingen bearbetade vi materialet genom att hitta olika ämnesområden som vi sedan ställde i 
relation till vårt syfte och våra frågeställningar. Vi skrev därefter ner det viktigaste och samlade 
materialet under fyra huvudrubriker.  

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008) är analysarbetet ett viktigt skede i processen. De menar att det är 
viktigt att vara medveten om sin egen förförståelse och upplevelse av det man varit med om. Vidare 
skriver de att det är forskaren som tolkar respondenternas livsvärldar. 

Stukát (2005) menar att det viktigaste i det kvalitativa sysättet är att förstå och tolka de resultat som 
framkommer av samtalen. 

Efter att ha genomfört transkriberingarna och analyserat materialet ville vi återgå till rektorn på skola 
B för att ställa några följdfrågor. Detta gjorde vi några dagar efter att intervjun hade ägt rum.  

Studiens tillförlitlighet 
För att kunna bedöma en studies kvalitet används vanligtvis de tre begreppen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Enligt Stukát (2005) avser reliabilitet hur tillförlitligt studiens resultat är. Vidare 
skriver samma författare att i en kvalitativ studie är det inte alltid lätt att mäta vare sig reliabiliteten 
eller validiteten. Trost (2005) skriver att begreppen reliabilitet och validitet härstammar från den 
kvantitativa metodologin. Han menar att dessa begrepp kan kännas malplacerade eller konstiga i 
kvalitativa sammanhang. Stukát menar dock att det ändå är viktigt att resonera kring dessa begrepp i 
en kvalitativ studie.  

Vår studies empiriska material är inte tillräckligt stort för att kunna mäta studiens reliabilitet. Trost 
menar att det vid en kvalitativ metod med ett symboliskt interaktionistiskt synsätt inte går att mäta 
reliabiliteten. Detta eftersom ett sådant synsätt bygger på att alla individer ständigt deltar i en process. 
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Han menar att om en liknande intervju gjorts vid ett senare tillfälle så hade vi fått ett annat resultat. 
Dock har vi varit noga med och medvetna om att våra roller som intervjuare påverkar respondenten. 
Vi har även haft en medvetenhet om att miljön där intervjuerna ägde rum, förväntningar och 
feltolkningar är sådana saker som kunde påverka vår studies resultat. Detta tog vi ställning till under 
intervjuerna och i bearbetningen av resultatet.   

Trost skriver vidare att med validitet mäter man en studies giltighet eller med andra ord om metoden 
man valt mäter det som den är avsedd att mäta. Studiens validitet påverkas alltså av vilka frågor som 
ställs under samtalen samt hur frågorna formuleras. Trost menar att det största problemet med en 
kvalitativ studie är att påvisa studiens trovärdighet. Han säger att man i en kvalitativ studie måste 
kunna påvisa att all data är insamlad på ett seriöst sätt och är relevant för den aktuella 
problemformuleringen.  

Att kunna generalisera vårt resultat har inte varit viktigt och inte heller adekvat för vår studie. Det är 
inte rimligt att hävda att de resultat som framkommit i denna studie skulle kunna gälla för andra än 
våra respondenter. Kvale & Brinkmann (2009) skriver att en vanlig invändning mot en kvalitativ 
intervju som metod är att det finns för få intervjupersoner med i studien för att kunna generalisera 
resultatet. De ifrågasätter dock detta genom att ställa frågan ”varför ska man generalisera?”.  

Etiska ställningstaganden 
Under arbetet med denna studie har vi tagit hänsyn till de principer och rekommendationer som finns 
beskrivna i Vetenskapsrådet (2007). Detta har vi gjort för att skydda deltagarnas identiteter. Vi har 
också noga beskrivit för respondenterna studiens syfte och hur vi kom att använda de insamlade 
materialet och hur vår presentation skulle komma att se ut.  

Vetenskapsrådet (2007) beskriver fyra huvudkrav för forskning som berör individer, vilka har beaktats 
i vår studie. Det första kravet är Informationskravet, d.v.s. ”Forskaren skall informera berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte.” Detta krav uppfyllde vi genom att personligen ta kontakt med 
respondenterna genom besök på skolorna och via telefonkontakt. Vi sände utöver detta också ut vårt 
missivbrev till de berörda respondenterna där vi ytterligare beskrev syftet med vår studie.  

Det andra kravet är samtyckeskravet, d.v.s. ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 
över sin medverkan. När vi kontaktade respondenterna informerade vi om att deras medverkan var 
frivillig och att de när som helst hade möjlighet att avbryta sitt deltagande i studien.  

Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, d.v.s. ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående 
personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” Deltagarna i studien fick reda på att deras uppgifter kommer 
att behandlas konfidentiellt och att varken deras riktiga namn eller skolor kommer att nämnas i 
studien. Detta för att det skulle råda ett öppet samtalsklimat mellan oss och respondenterna.  

Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet, d.v.s. ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får 
endast användas för forskningsändamål.” Detta krav har vi tillgodosett genom att vi berättade för 
respondenterna att intervjuerna endast skulle användas i studien och att de skulle kodas så att de inte 
gick att härleda svaren till någon person eller skola. 
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Metoddiskussion 
I och med att vi hade frågeområden och medvetet valde att inte fråga kring inkluderingsprocessen 
stötte vi på problem vid bearbetningen av materialet. Vi tror dock att detta var det bästa sättet att få 
fram respondenternas genuina tankar och värderingar kring deras arbetssätt med barn i behov av 
särskilt stöd.  

Anledningen till att göra observationer skulle kunna vara att se om respondenternas handlingar 
stämmer överrens med deras utsagor. Vi kom dock fram till att detta skulle bli en fråga om de gör rätt 
eller fel. Vi känner inte att denna studie berättigar oss att ta den makten.  

På den skolan där rektorn valde vår lärarrespondent valde han en lärare som arbetar som specialresurs. 
Detta gjorde att våra två lärare inte hade samma roll i skolan, vilket kan ha haft betydelse för studien. 
Det positiva med detta var att vi fick en respondent som arbetar som specialresurs utsaga Det gjorde 
att vi fick en bredare utsaga kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Att intervjuerna genomfördes i ostörda och enskilda rum gjorde att samtalen blev avslappnade och vi 
upplevde att en känsla av förtroende uppstod. En av respondenterna menade också att intervjutillfället 
även gynnade honom, då han upplevde ett utbyte av vår kunskap. 

Resultat 

Nedan följer en redovisning av de resultat som framkommit genom de intervjuer som genomförts med 
respondenterna på de två skolorna. Resultatet redovisas under rubriker som i största möjliga mån har 
sitt ursprung i studiens frågeområden. Den sista rubriken under vår resultatdel behandlar ett ämne som 
vi inte hade med i våra frågeställningar utan framkom i intervjuerna. Vi har selekterat resultatet för att 
belysa det som vi anser vara de centrala delarna från intervjuerna. 

Presentation av skolorna och respondenterna 
Vi har i denna studie valt att nämna våra skolor som skola A och skola B. Skola A är en mindre F-3 
skola med cirka 100 elever i en storstadsregion. Intill skolan ligger även en förskola som går under 
samma rektor. Det finns ytterligare en förskola i närområdet som han är rektor för. Skola B är en lite 
större skola, F-9 med cirka 350 elever. Skolan är belägen i utkanten av en mindre stad. 

På skola A intervjuade vi rektorn och en lärare med specialpedagogisk kompetens. Läraren arbetar 
som speciallärare på skolan och verkar i tre klasser. På skola B intervjuade vi rektorn och en 
klasslärare. 
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Hur ser arbetet ut med barn i behov av särskilt 
stöd på organisationsnivå? 

Organisationen på skola A  

Rektorn berättar att skolans organisation har ett regelverk bakom sig där han är ytterst ansvarig för 
verksamheten och personalen. Han berättar att han har en informell tanke om hur det ska se ut för 
barnet i behov av särskilt stöd från det att det finns en misstanke om extra stöd och vidare under hela 
barnets skoltid.  

Skola A:s organisation vid upptäckten av barn i behov av särskilt stöd. 

 

Kontakt med föräldrarna 

 

 

•Kontakt med föräldrarna 
•Pedagogisk kartläggning 
•Åtgärdsprogram 
•Fler vägar att gå 

Kontakt med föräldrarna 

Det viktigaste är att få med båda föräldrarna från början i arbetet med de barn som behöver extra stöd. 
Rektorn pratar mycket om den första kontakten med föräldrarna och att det är viktigt med öppna 
frågor till föräldrarna även om det bara är funderingar personalen har kring barnet. Personalen måste 
också vara väl förberedd innan samtalet med föräldrarna. Dessutom är det är viktigt att inte dröja för 
länge innan kontakt tas med föräldrarna. Rektorn menar att samtalet med föräldrarna oftast blir en 
process och därför kanske inte ett samtal räcker.  

Ofta är också rektorn med vid samtalen i ett tidigt skede. Lärarna får gärna konsultera rektorn inför ett 
samtal med en förälder om ett barn i svårigheter.  

Pedagogisk kartläggning 

Först gör läraren en pedagogisk kartläggning av barnet. Rektorn uttrycker att svårigheterna kan ligga 
utanför barnet och att lärare har en benägenhet att vilja åtgärda problemet. Det är enligt rektorn viktigt 
att ha med barnets positiva egenskaper och inte bara fokusera på svårigheterna. 

Kartläggningen kan ge personalen och föräldrarna en annan infallsvinkel där de även uppmärksammar 
positiva sidor hos barnet. Rektorn återkommer flera gånger till att det annars är lätt att inställningen 
under samtalet blir att barnets problem ska åtgärdas.  

Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammet kan innehålla flera åtgärder att arbeta med. Ansvarig för de olika åtgärderna 
specificeras så att det tydligt framgår vem som ska göra vad. Rektorn tycker att allt inte kan vara 
skolans uppgift. Därför kan ansvarig för åtgärden vara specialresursen, läraren eller föräldrarna. 

Läraren berättar att hon först gör en kartläggning och förbereder ett åtgärdsprogram. Sedan visar hon 
det för klassläraren som är ansvarig för att åtgärdsprogrammet skrivs. Det ska egentligen skrivas 
tillsammans med föräldrarna men de brukar förbereda det och sedan presentera det för föräldrarna. 
Föräldrarna får då gärna ha åsikter på åtgärdsprogrammet och även komma med egna tankar och 
reflektioner. Detta för att få fler infallsvinklar och kunna tillgodose elevens behov på bästa sätt. 
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De brukar sätta upp relativt kortsiktiga mål och arbeta mot dessa under en sexveckorsperiod. Efter 
cirka sex veckor träffar man föräldrarna igen och utvärderar tillsammans om metoderna varit bra, om 
de varit effektiva eller om man ska byta. 

Vidare berättar läraren att hon tror väldigt mycket på kartläggningen och åtgärdsprogrammen. Hon 
menar att med hjälp av dessa blir det tydligare att se vad som går framåt med en elev. 

Fler vägar att gå 

I skolan kan lärarna vid behov få handledning för att få en ökad förståelse av situationen. Övriga 
instanser föräldrarna kan vända sig till är barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Att ett barn 
genomgår en utredning och får en diagnos ser inte alltid rektorn som positivt. Han menar att barnet då 
lätt faller in i rollen att ha en diagnos och handlar efter de förväntningar som finns. 

Organisationen på skola B 

Rektorn på skola B berättar att han är ansvarig för verksamheten. Han visar en elevvårdsplan över hur 
processen går till från det att minsta fundering kring ett barn finns och vidare under barnets skoltid. 
Denna elevvårdsplan gäller för alla kommunens skolor. Han tar upp de fyra nivåer som kan användas 
oberoende av varandra eller i följd. Detta för att alla barn har olika behov. 

Skola B:s organisation vid upptäckten av barn i behov av särskilt stöd. 

 

 
 

Pedagogisk kartläggning 

 

 

 

De fyra nivåerna 
• Pedagogisk kartläggning 
• Åtgärdsprogram 
• EVK Elevvårdskonferens 
• EVT Elevvårdsteam 
 
• Fler vägar att gå 

 

Läraren är ansvarig att göra en pedagogisk kartläggning vid minsta fundering kring ett barn. Denna 
ligger till grund för hur ett eventuellt åtgärdsprogram utformas. I kommunen finns en checklista med 
frågor kring barnet som personalen ställer för att få en grov bild av barnet. Utifrån detta syns om 
lärarens uppfattning och bild av barnet stämmer med verkligheten.  

Åtgärdsprogrammet 

Rektorn betonar att det är viktigt att prova en åtgärd åt gången under en till två veckor. Detta för att 
kunna avgöra vad som ger vilken effekt. Sedan görs en skriftlig utvärdering och utifrån resultatet sätts 
eventuellt en ny åtgärd in. För bästa resultat måste frekvensen mätas, då är det lättare att se 
förändringar. 

Föräldrarna är viktiga att ta med i arbetet så tidigt som möjligt. Det går dock inte att skjuta över 
ansvaret på föräldrarna då skolan är skyldig att tillgodose barnets behov. Därför tas aldrig föräldrarna 
med i åtgärdsprogrammet som ansvariga för en åtgärd.  
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Elevvårdskonferens, EVK 

På elevvårdskonferensen träffas lärare, rektor, skolsköterska och eventuellt andra berörda personer. 
Här tar lärarna upp funderingar kring barn där olika åtgärder provats utan effekt. Tillsammans försöker 
deltagarna få en bild av barnen och hitta nya vägar att gå utifrån deras åtgärdsprogram. 

Elevvårdsteamet, EVT 

Ett elevvårdsteam finns i den här staden i fyra olika områden. I teamet finns specialpedagog, 
talpedagog, kurator, skolhälsovården och psykolog. Även socialtjänsten är representerad genom en 
person som kallas familjestöd i skolan. Skolan har möjlighet att träffa teamet var fjortonde dag. Då är 
både lärare och rektorn med, rektor i den form att han äger ärendet. Här kan deltagarna prata om 
anonyma personer i rådgivande syfte. På mötet kan också beslutas att någon av personerna i teamet 
ska komma ut i klassen och finnas med en tid för att kunna hjälpa läraren.  

Fler vägar att gå 

Alla kommunens skolor deltar i bedömningskonferenser. Där träffas lärare från olika skolor för att 
diskutera de elever som ligger på marginalen vid bedömning av de nationella proven. Detta för att inte 
varje skola ska utveckla sin egen kultur vid bedömningen, utan det ska se lika ut över kommunen. Här 
kan lärarna byta idéer och erfarenheter. Det är viktigt att inte bara vara snäll och tippa över en elev 
som ligger på gränsen utan verkligen ta tag i problemen i tid. 

Det finns en fastställd elevpeng utifrån tanken att alla barn är lika mycket värda. Skolan kan dock söka 
pengar på individnivå utifrån vissa fastställda kriterier om handikapp. För detta krävs läkarintyg. 

Fler vägar som föräldrarna kan välja att gå är att vända sig till skolsköterskan som finns på skolan.  

Parallellt med det vi kan erbjuda finns skolhälsovården också. Den är ju en parallell institution som 
föräldrarna kan vända sig till. Kruxet med den är att vi inte på något sätt styr över den. Den är helt till 
för föräldrarna att driva. Föräldrarna kan alltså vända sig dit om de vill få till en utredning. 
Skolhälsovården är landstinget och jag är inte chef över skolsköterskan trots att hon sitter vägg i 
vägg. Skolsköterskan har tystnadsplikt och sekretess och får endast prata med skolan om elever om 
hon fått ett ok av föräldrarna. Det här har föräldrarna svårt att förstå (Rektorn på skola B) 

Skolsköterskan kan slussa barnet och föräldrarna vidare till läkare eller barn- och ungdomspsykiatrin 
om det skulle vara aktuellt. 

Inom socialtjänsten finns flera verksamheter som föräldrarna kan vända sig till. Rektorn menar att en 
diagnos inte gör någon skillnad för barnet. Skolan får sällan extra pengar och lärarna arbetar vidare 
efter de åtgärdsprogram som finns. 

Segregering på samhällsnivå 

Som ett tillägg i samtalet kring barn i behov av särskilt stöd tar rektorn för skola B upp ett aktuellt 
ämne i frågan. Han säger att alla elevers fria val att numera få välja vilken skola de ska gå på har en 
segregerande inverkan på skolan idag. Han menar att en lärare skulle kunna ha fyrtio elever i sin klass 
om alla var normal- till högpresterande, samtidigt som en annan lärare kan ha ett färre antal elever i sin 
klass. Detta skulle gynna de elever som är i behov av särskilt stöd.  

Om flertalet av de normal- till högpresterande eleverna väljer en annan skola, friskola eller en skola i 
ett annat område, blir antalet elever i behov av särskilt stöd fler i förhållande till hela antalet elever. De 
som väljer att aktivt göra valet att byta skola är oftast inte de elever som är i behov av särkilt stöd. 
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I slutändan kommer skolorna att segregeras på detta sätt. Friskolor och skolor i socialt ”fina” områden 
kommer att ha flertalet normal- till högpresterande elever med goda resultat medan de övriga 
kommunala skolorna segregeras med flertalet elever i behov av särskilt stöd. 

Använder sig skolorna av specialpedagogisk 
kompetens och i så fall på vilket sätt? 
Skola A 

Rektorn har valt att använda två rutinerade lärare utan specialpedagogisk utbildning som ”stöd- och 
resurslärare”. Den ena arbetar 80 % och går snart i pension. Den andra är läraren vi intervjuade. Hon 
arbetar 40 % som specialresurslärare eftersom hon samtidigt läser lärarlyftet med inriktning på 
specialpedagogik. Tillsammans arbetar de två med tre klasser. 

Rektorn motiverar valet med att inte ha en speciallärare/-pedagog anställd med att betona att det han 
söker hos sina lärare är att kunna hantera ledarskapet och mötet med elever och föräldrar. 

Läraren berättar att under de många år som hon arbetat som klasslärare har hon känt en viss frustration 
att inte hinna med alla barn i klassen. Särskilt att inte hinna med att se och lyfta de barn som är i behov 
av särskilt stöd. Hon menar att man som klasslärare kan se men inte har tiden att riktigt tänka efter 
kring en elev. Hon har tydligt märkt skillnad på hennes eget sätt att tänka och fundera sedan hon i 
början på denna termin läser kursen i specialpedagogik. 

Skola B 

På skolan finns en speciallärare anställd som verkar i årskurserna F-6. Denna lärare arbetar dessutom 
på ytterligare en skola i enheten med årskurs F-3. Anledningen till att en speciallärare är anställd är att 
det är svårt att få tag i personal med specialpedagogiska kunskaper. Rektorn skulle lika gärna ha 
kunnat välja en specialpedagog eftersom det viktiga är att ha någon med specialkompetens på skolan. 
Att pedagogen med specialkompetens har en bakgrund som förskollärare ser han som positivt för 
skolans utveckling.  

Hur är undervisningen utformad? 

Lärarnas arbete med barn i behov av särskilt stöd 

Skola A 

När man har gjort en kartläggning och sett vad problemet är och var problemet ligger är det lättare att 
göra något åt det. Läraren på skola A anser att de på skolan blivit mer lyhörda på att problemet kan 
ligga utanför eleven. Hon menar att det lika gärna kan bero på att det är rörigt i klassrummet, att 
gruppen är för stor eller att pedagogiken inte fungerar. Vidare berättar läraren på skola A att om en 
elev visar svårigheter att hålla fokus får man försöka titta på omgivningen. Det kan vara så att det finns 
för mycket stimuli runt eleven och då måste man skala av i miljön. Man kan placera eleven i ett hörn 
där det är lite lugnare och där eleven lättare kan hålla fokus.  

Om en elev har svårt att koncentrera sig eller av någon annan anledning stör klassen kan problemet 
ligga i miljön. Läraren på skola A menar att koncentrationssvårigheterna nästan alltid avspeglar sig på 
elevens läsning. De elever som har svårigheter med läsningen måste hon arbeta extra med. Vidare 
säger läraren på skola A att en elev som har svårigheter med läsningen ofta också har problem i andra 
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ämnen då läsningen har en väldigt central del i skolans alla ämnen. Därför betonar hon vikten av 
denna extra träning. 

Läraren på skola A kan arbeta med en elev i klassrummet, men oftast utanför då det är lugn och ro som 
hon anser är viktigt. Hon tycker att det blir en bättre arbetsro för eleven om de sitter i ett litet rum i 
anslutning till klassrummet.  

Målet med att ta ut en elev och arbeta extra med den är att ge eleven en förförståelse och förberedelse 
på vad som klassläraren sedan kommer att gå igenom på lektionerna. På detta sätt menar läraren att 
dessa elever får en möjlighet att få glänsa på lektionen eftersom de redan fått en genomgång av henne 
innan de andra barnen. 

Läraren på skola A säger också att hon tycker att hon fått en annan medvetenhet efter det hon börjat 
läsa specialpedagogik i vår. Detta styrker det vi tidigare nämnt att Haug menar att mer 
specialpedagogisk kompetens behövs i skolan.  

Skola B 

Läraren på skola B berättar att det finns tre lärare på lågstadiet på skolan. Han säger så här om de tre 
lärarnas olika arbetssätt: 

Vi har samma mål men sätten att nå dit är väldigt olika. Vi är ju tre lärare som jobbar på låg och vi 
jobbar jätteolika. Vissa av oss har behov av att ha kontroll på saker och ting och det är ju inget fel 
med det. Man vill då ha 100 % kontroll på det man gör vilket kräver massor med jobb och massor av 
förberedelse. När det är klart blir det väldigt bra. Jag jobbar mera med att gå på intuition och 
förändrar saker efter behov. På det sättet är jag ganska flexibel. Det är jobbigt det också fast på ett 
annat sätt. Det blir hela tiden kaos innan det blir kosmos och jag får ordning på alltihopa. När jag får 
ordning blir det helt fantastiskt (Lärare på skola B). 

Läraren på skola B berättar att han har en grundstomme i sin undervisning. Han menar att man 
behöver rutiner att utgå ifrån för att sedan kunna vara flexibel och att ändra i sin undervisning. Han 
berättar att man som lärare måste anpassa sin undervisning efter elevernas behov. Dessa behov kan 
ändras från dag till dag. Läraren på skola B säger att barn med koncentrationssvårigheter endast klarar 
av korta pass och anpassar därför sin undervisning efter det.  

Vidare talar läraren på skola B om att han tidigt vill lära eleverna att kunna arbeta självständigt. Detta 
är ett arbetssätt som man använder sig mycket av på mellanstadiet men som han tycker är bra om de 
lär sig så tidigt som möjligt. Han menar att om han får igång eleverna att arbeta självständigt så får han 
mer tid att gå runt i klassrummet och uppmärksamma och se de elever som behöver mer hjälp än 
andra. Han ser då varje individ på ett tydligt sätt och kan till exempel sätta sig ner och läsa med en 
elev utan att resten av klassen blir rastlösa. För de vet vad de ska arbeta med. Detta arbetssätt kräver 
även mycket av honom som lärare menar han. Han berättar att han ständig måste använda avprickning 
så att han ser att eleverna hela tiden kommer framåt. Genom att han använder sig av denna 
undervisningsmetod så slipper han den renodlade katederundervisningen som han inte anser att alla 
elever gynnas av. 

Han vill också att så fort barnen är redo, bör de få lära sig att arbeta självständigt. Läraren på skola B 
beskriver ett samtal med en elev: 

-Kan jag få vara med i läsgruppen idag? Ja, det går bra.  

-Jag vill vara med i läsgrupp idag! -Visst  kom!  

-Jag vill läsa själv med dig idag. -Då gör vi det istället. Det är ett givande och tagande 

(Lärare på skola B). 
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Läraren på skola B säger att det är en styrka för barnet att kunna avgöra vad de orkar. Vidare berättar 
han att eleverna i hans klass får arbeta mycket efter vad de känner för:  

Jag låter mina elever jobba mycket efter vad de känner för. Tycker barnet att matte är viktigt just nu 
och vill räkna så säger inte jag att du bara får räkna hit, för att jag hade tänkt ha en genomgång. Då tar 
jag genomgången senare så att barnet kan köra på. Alltså att nyttja deras vilja att lära sig så mycket 
som möjligt (Lärare på skola B). 

Vidare säger läraren på skola B att det är viktigt att uppmuntra eleverna så att de känner glädje över att 
lära sig nya saker. 

Om läraren på skola B känner att en elev behöver lite extra stöd av honom så kan han antingen jobba 
med det barnet i klassrummet eller ta ut barnet från klassrummet allt efter vad barnet vill. Det 
sistnämna är möjligt då han nu har assistenterna som stöd i klassen.  

Läraren på skola B berättar att skolan arbetar med ett program som heter Charlie. I Charlie lär sig 
barnen hur de bör vara mot varandra, hur en bra kompis är och hur de kommunicerar och samarbetar 
med varandra. 

Personaltäthet och styrkor i arbetslaget 

Skola A 

I varje klass med strax under 30 elever finns förutom klassläraren också en fritidspedagog. Utöver det 
arbetar två lärare som specialresurser. Tillsammans arbetar de 120 % i de tre klasserna. Läraren på 
skola A:s syn på personalstyrkan är att de är olika som personer men har samma grundvärderingar. 

Läraren på skola A berättar att det på skolan finns en hög personaltäthet vilket underlättar hennes 
arbete väldigt mycket. Hon menar att man som klasslärare inte har en chans att hinna med att se och 
hjälpa alla elever. Därför anser hon nu när hennes tjänst ligger utanför klassen på grund av studier, att 
hon kan bidra med otroligt mycket till klassläraren.  

Rektorn bekräftar att de har hög personaltäthet vilket han ser som mycket positivt. För att kunna hålla 
den höga personaltätheten har rektorn prioriterat bort delar av skolassistententens arbete vilket har 
gjort att mer läggs på honom själv. Han nämner också att de dessutom har de fått resurspengar det här 
året.  

Skola B 

I varje klass med mellan 17 och 27 elever finns en klasslärare. Klassläraren har hjälp av en 
fritidspedagog två och en halv timme i veckan ungefär. Det finns även ett antal assistenter anställda för 
några barn. På skolan finns också som tidigare nämnts en speciallärare anställd som verkar i F-6 och 
på ytterligare en skola F-3. 

Läraren på skola B beskriver att specialläraren kan arbeta i klassrummet och stötta upp och se 
utvecklingsområden eller så tar hon ut en eller flera elever och arbetar i ett mindre rum. Det finns dock 
inte så många rum att tillgå som de önskar. När det gäller att gå ifrån klassrummet berättar lärare på 
skola B att det hos en del elever finns ett visst motstånd. Han betonar att eleven själv gör det valet.  

Rektorn betonar att läraren inte är ensam i sitt arbete med klassen då hela arbetslaget hjälps åt genom 
utbyte av tankar och åsikter. I arbetslaget finns också specialläraren.  

Vidare berättar läraren på skola B att skolans speciallärare endast finns tillgänglig för honom och hans 
klass ca två timmar i veckan. Denna tid tycker läraren på skola B är knapp men han försöker utnyttja 
tiden så mycket det bara går. Han säger att för att kunna nå det mål som de sätter upp för elever med 
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svårigheter krävs en till fysisk person i klassrummet. Han berättar att detta är helt beroende på om 
skolans ekonomi tillåter det och att de oftast inte får de resurser som de önskar. Dock säger läraren på 
skola B att de denna termin är tre stycken pedagoger i hans klass. Det är han och två assistenter som 
finns där för ett par barn. Han betonar dock att dessa assistenter arbetar med alla elever i klassrummet 
för att eleverna ska känna förtroende och tillit till alla tre pedagogerna. I och med att assistenterna 
finns i klassen hinner han som klasslärare med alla elever vilket också möjliggör hans flexibla 
arbetssätt. Han berättar även att de tre som arbetar i klassrummet är väldigt samspelta och trivs att 
arbeta tillsammans. Detta anser han vara en viktig positiv faktor som för klassens arbete framåt.  

Vilken betydelse har självkänslan för elever i 
behov av särskilt stöd? 
Skola A 

Läraren på skola A berättar att alla pedagoger på skolan har samma grundvärderingar men kan arbeta 
på olika sätt med barnen. Hon menar att en viktig del i arbetet med barn är hur man bemöter eleverna 
och att detta i sin tur påverkar hur eleverna bemöter varandra och de vuxna i deras omgivning. Man 
måste visa respekt för individen för att på så sätt bygga upp ett barns självkänsla. Detta menar läraren 
på skola A är en förutsättning för att en elev ska kunna känna att den duger och känna självförtroende. 
Med denna trygghet kan eleven sedan lära sig nya saker och utvecklas som individ.  

För att öka ett barns självkänsla menar läraren på skola A att man måste lyfta det som en elev är bra på 
och fokusera på det som funkar. Hon menar att en elev då kan se sig själv som en kapabel individ. Hon 
beskriver vidare att man som pedagog måste ge eleverna mycket beröm och uppmuntran och även visa 
på de framsteg som en elev gör.  

Läraren på skola A berättar även om lusten att lära och alla barn i den här åldern har en otrolig lust till 
att lära. Hon menar dock att det är pedagogerna som kan ta död på den lusten genom att inte se 
eleverna och deras behov. 

Hon berättar även ingående hur hon genom repeterad läsning kan ge uppmuntran och positiva 
kommentarer på en elevs prestation. Detta arbetssätt beskriver hon kan leda till att en elev får bättre 
självkänsla. Så här säger hon om repeterad läsning på tid:  

Barnet får läsa ett stycke flera gånger medan jag tar tid. Jag noterar hur många fel eleven gör och 
sedan gör vi stapeldiagram. Den första gången kanske det blev 11 fel på tre och en halv minut, andra 
gången kanske det blev sex fel på två minuter och den tredje gången blev det fyra fel på en minut… 

…sedan ritar vi staplar tillsammans och eleven kan se att staplarna blir mindre och mindre” 

(Lärare på skola A). 

Läraren på skola A betonar att detta innebär ett visst tävlingsmoment som passar en del barn men inte 
alla. Efter läsningen på det här sättet berättar hon att de även pratar om innehållet som hon menar ändå 
är det viktigaste. 

Skola B 

Läraren på skola B berättar om vikten av att uppmuntra elever så att de känner glädje över att lära sig 
nya saker. Detta sker i hans undervisning när han ger barnen ansvar genom att låta dem arbeta 
självständigt. Han menar att om en elev känner att den kan och dessutom får feedback av honom på 
det så stärks eleven som individ. Vidare berättar läraren på skola B att genom att en elev får bättre tillit 
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till sig själv och sin förmåga vågar den vara sig själv tillsammans med andra. Han menar att detta leder 
till att eleven blir trygg i sitt varande i skolan.  

Sociala svårigheter som kritisk punkt 
Under bearbetningen av intervjumaterialet hittade vi flera uttalanden om sociala svårigheter kontra 
skolans mål. Detta trots att det ämnet inte ingick i vår intervjumall. Tre utav respondenterna kom in på 
ämnet och hade skiftande resonemang i frågan. Vi väljer därför att delge respondenternas funderingar 
kring ämnet som en egen rubrik här under resultatet. 

Sociala svårigheter kom upp i samband med samtal kring åtgärdsplanerna. Båda lärarna uttrycker att 
framförallt läsinlärning men även matematiksvårigheter är det som är första prioritet att arbeta med. 
Om barnet lär sig att behärska läsningen menar läraren A så kan det också tillgodose sig de övriga 
ämnena automatiskt. När det gäller sociala mål återkommer hon flera gånger till att de är svåra att 
arbeta med. 

Sociala mål är ett dilemma. Det är en diskussion vi för dels på skolan men också på kursen. Ett 
åtgärdsprogram ska ju formuleras utifrån skolan mål. Vilka är de sociala målen då? Att barnen ska 
fungera bra då, eller? Det är mer diffust, jag tycker att det är svårt. Samtidigt har vi ju barn med 
svårigheter med samspelet. Självklart jobbar vi med det. Vi skriver åtgärdsprogram på det också. 
(Lärare skola A) 

Hon ger förslag på flera olika åtgärder som kan sättas in enskilda eller samtidigt vid koncentrations 
svårigheter och kamratproblem. Kamratproblemen uttrycker hon däremot att de sällan har på skolan. 
Vid sociala problem kontaktar hon föräldrarna direkt för att föra en öppen dialog. Hon har inte alltid 
lösningar på de här problemen utan kan fråga föräldrarna om de har idéer. Om föräldrarna förnekar 
problemet eller hamnar i försvarsställning blir det svårt tycker hon. 

Lite senare i samtalet för läraren på skola A detta resonemang: 

Jag kan känna att fokus på det sociala är det viktigaste. Eller, ja, jag tycker att det är det viktigaste. 
Fungerar jag inte som människa och känner att jag inte duger eller att jag är i konflikt då kan jag inte 
lära mig. Eller om jag känner att jag inte kan något hur ska jag då bli en egen person med 
självförtroende och känna att jag kan.(Lärare på skola A). 

Rektor A berättar också att de skriver åtgärdsprogram på sociala svårigheter och att de har en nära 
kontakt med föräldrarna i dessa situationer. Att lärarna gärna får diskutera problemen med honom. De 
kan också få handledningsstöd vid svåra situationer för att få en ökad förståelse berättar han. 

Ibland kan det vara svårt att hitta positiva egenskaper hos ett barn som har sociala svårigheter utöver 
kunskapsorienterade svårigheter, menar rektorn. Rektorn anser att skolan i allmänhet har ett problem 
med att lärare gärna vill åtgärda problem istället för att ta till vara på de positiva egenskaper som 
barnet redan äger. Istället för att eleven inte enbart ska få negativa kommentarer menar rektorn att det 
är viktigt bemöta barnet ur en positiv synvinkel. Rektorn betonar vikten av att båda föräldrarna är 
delaktiga och att föräldrarna och skolan måste arbeta mot samma mål. Rektorn säger: ”att om barnet blir 
söndertjatat här och dessutom hemma, när ska det då få vara annorlunda?” 

Rektorn berättar att en lärare kan se att ett barn har svårt med social kodning och att det då behöver 
stöd i det. Barnet behöver hjälp med strategier och att komma in i gruppen. Rektorn betonar att det är 
ett värdegrundsarbete som de arbetar med inom skolan.   

Läraren på skola B är tydlig med att sociala svårigheter inte är skolans mål. Det finns inga sociala mål 
i skolans läroplan mer än samarbete. Han skriver endast åtgärdsprogram på svårigheter kring att nå de 
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mål skolan har. Han nämner läs- och skriv och matematik svårigheter. Övriga problem tar han upp 
som en muntlig diskussion och eventuell överenskommelse tillsammans med föräldrarna.  

Vid mobbing och kränkande situationen finns en speciell handlingsplan. Han berättar att det finns 
andra stöd att komma åt de sociala problemen via EVT som vi ovan förklarat innebörden av. Han 
berättar vidare att lågstadiet arbetar med ett program som heter Charlie. Det går ut på att barnen lär sig 
hur vi är mot varandra, hur en bra kompis är och konfliktshantering. Charlie är schemalagt och det står 
i handlingsplanerna att de ska arbeta med det. 

Vidare berättar han också om vikten av att fungera tillsammans med sina kompisar och att man även 
lär sig gränssättning. När han pratar om gränssättning poängterar han att det är väldigt viktigt att 
föräldrarna är samspelta och att deras inställning till att uppfostra barn är likvärdig. Han menar att det 
märks på barnet om föräldrarnas åsikter i dessa frågor går isär. Att samarbetet med föräldrarna 
fungerar är förutsättningen för att komma tillrätta med de sociala svårigheterna. 

För mig är den sociala delen viktigast. Allt annat kommer när det sociala fungerar tror jag. Ibland är 
det så att det går hand i hand. Det finns de som har jättesvårt för den sociala delen och är hur smarta 
som helst kunskapsmässigt. Då behöver man inte lägga lika mycket krut på ämneskunskapen utan 
koncentrera sig på den sociala biten så att man funkar med kompisar och att man lär sig 
gränssättning. (Lärare på skola B) 

När vi återkommer en andra gång till rektorn på skola B bekräftar han lärarens uttalande genom att han 
säger att de inte skriver åtgärdsprogram på de sociala svårigheterna. Det är inte ett mål i skolan. Han 
menar att den sociala biten blir skolans problem och att det är en svårighet eftersom det inte är skolan 
uppgift. Han tycker att det är svårare för lärarna ju högre upp i åldrarna barnen kommer och menar att 
största svårigheten finns på högstadiet. Han säger att på lågstadiet finns fortfarande en makt hos 
lärarna att kunna påverka. På högstadiet är eleverna så pass gamla att de har en egen vilja och ett eget 
ansvar för den. 

Dock har han under intervjun tagit upp exempel på att de gör åtgärdsprogram på exempelvis störande 
beteenden i skolan. Han beskrev där att de räknar frekvensen av beteendet i förhållande till en åtgärd. 
Han betonar då att det är viktigt att sätta in en åtgärd åt gången för att kunna få reda på exakt vad som 
ger effekt för att kunna undvika svårigheten.  

Resultatdiskussion 

Under det här kapitlet kommer vi att föra en diskussion kring det resultat som vi ovan har redovisat. 
Vi kommer att använda oss av de rubriker som vi utgick från i resultatet. Det teoretiska ramverk som 
vi presenterade i vår bakgrund ligger till grund för vår analys och diskussion av resultatet.  

Arbetet kring barn i behov av särskilt stöd på 
organisationsnivå 
Båda rektorerna berättar att de är huvudansvariga för arbetet med barn i behov av särskilt stöd på sina 
respektive skolor. Som vi ser det utifrån intervjuerna har däremot skolorna olika sätt att organisera sitt 
arbete kring dessa barn. Rektorn i skola A påvisar ett informellt handlingssätt som mynnar ut i fyra 
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olika åtgärder vilka används i en viss ordning. Han betonar att mötet med föräldrarna är det viktigaste i 
handlingsförfarandet. Wright menar, som vi ovan skrivit, att det relationella perspektivets kärna är 
interaktionen med andra. På skola A betonar rektorn just vikten av interaktion mellan personalen på 
skolan och föräldrarna i förhållande till barnet. Rektorn på skola A vill lägga visst ansvar på 
föräldrarna. 

Rektorns informella beskrivning av organisationen var mycket enkel och med få resurser utöver 
lärarnas kompetens. Vår tolkning är att rektorn i skola A:s informella syn på handlingsförfarandet 
även avspeglar sig i samtalet med oss. Han kan ha fokuserat på vissa delar av organisationen och 
därför inte tagit med hela den formella planen. 

Rektorn på skola B har en tydlig, rak och strukturerad syn på elevvårdsplanen. Han menar att den är 
navet i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Elevvårdsplanen har många olika alternativ som 
skolan kan använda sig av. 

En annan orsak till skillnaderna mellan skolornas organisation kan vara storleken på skola. En liten 
skola som skola A skapar fler tillfällen för interaktion och många känner varandra väl. På en skola 
som skola B vilken är större får också rektorn en annan roll. Han har kanske inte samma möjlighet att 
skapa relation till alla barn och föräldrar på samma sätt. Det kan på en större skola också vara viktigare 
med tydlig struktur för att alla ska veta vad som gäller. 

Den skillnad som kvarstår är att skola B:s rektor följer elevvårdsplanen tydligt och har en rak och 
självklar linje medan skola A:s rektor prioriterar mötet på ett mer informellt sätt. 

Olika sätt att använda sig av specialpedagogisk 
kompetens 
På skola A har rektorn valt att anställa en lärare med lång erfarenhet av yrket som specialresurs. 
Eftersom han betonar mötet som kärnan i arbetet på skolan säger han att han även hos den 
specialpedagogiska resursen söker en lärare som behärskar mötet. 

Vi tolkar det som att han i relation till specialpedagogiska kunskaper värderar konsten att möta barn 
och föräldrar högst. Som vi skrivit i bakgrunden tar Vernersson (2007) upp förhållandet mellan mätbar 
och icke mätbar kompetens. Den icke mätbara kompetensen skulle kunna representera mötet som 
denna sociala, icke mätbara kompeterns menar vi. Om rektorn på skola A skulle anställa en utbildad 
speciallärare menar han att det inte är säkert att den personen klarar ledarskapet och mötet trots alla 
kunskaper. Kunskaperna står då för den mätbara kompetensen som Vernersson beskriver. 

Läraren på skola A uttrycker dock att hon märkt skillnad på sitt eget sätt att fundera och tänka sedan 
hon börjat denna termins studier i specialpedagogik. Detta bekräftar Haug (1998) när han menar att 
oavsett lärarnas förhållningssätt till barnen kommer specialpedagogisk kunskap att behövas i skolan. 

På skola B uttrycker rektorn att han ser specialpedagogiskt kunskap som en nödvändig resurs att 
kunna tillgå på skolan. Betydelsen av inriktning lärare/pedagog spelar mindre roll för honom och att 
han har en positiv inställning till en bakgrund som förskollärare. Det tolkar vi som att han ser det 
förhållningssätt som förskolan representerar som positivt att införliva i skolan. Vygotskij menar att 
skillnaden mellan skolan och förskolan är att skolan har ett kunskapsinriktat perspektiv och förskolan 
ett förståelseorienterat perspektiv. Vi menar då att rektorn på skola B skulle se det som positivt med en 
pedagog som har det förståelseorienterade perspektivet.  
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Undervisningens utformning 
Läraren på skola A arbetar oftast enskilt med ett barn utanför klassrummet. Genom det arbetssättet ser 
vi en handling som utgår från det punktuella perspektivet. 

Under intervjun nämner lärare på skola A att lärarna på skolan har blivit mer medvetna om att barnets 
problem kan ligga utanför barnet själv. Hon säger att problemet kan ligga i miljön, eller att 
pedagogiken inte fungerar. Emanuelsson (2004) anser som vi tidigare skrivit att om lärarna kan tänka i 
perspektivet att problemet ligger utanför barnet förändras lärarens förståelseperspektiv  

Läraren på skola B har utifrån vad som tidigare skrivits ett förhållningssätt som grundar sig på det 
relationella perspektivet där människor möts i interaktion och samförstånd med varandra. Lärarnas 
förhållningssätt påverkar den pedagogiska verksamheten enligt Wright och Vernersson menar att de då 
lättare kan möta elevens svårigheter och förstå orsaken. Enligt Vernersson är förhållningssättet en 
avgörande faktor som påverkar det inkluderande perspektivet. Andra områden som påverkar menar 
Vernersson är tidsbrist vilket båda skolorna tar upp som en viktig faktor i samband med 
personaltätheten. 

Om läraren på skola B inte hade haft turen att ha två assistenter i sin klass som vill arbeta på det 
flexibla arbetssätt som han beskrivit skulle han inte kunna ha det arbetssättet i klassen. Vår tanke blir 
då att hans förhållningssätt också skulle behöva förändras eftersom tiden för honom skulle bli knapp. 
Det bekräftar Vernerssons påstående om att tidsbrist påverkar inkluderingsperspektivet. 

Vidare gör vi en koppling till assistenternas medverkan i läraren på skola B:s flexibla arbetssätt. Vi ser 
deras icke mätbara kompetens genom att de besitter en social förmåga att ta egna initiativ och flyta in i 
det arbetssättet. Det styrker Vernerssons diskussion om mätbar och icke mätbar kompetens.  

Självkänslans betydelse för elever i skolan 
Båda lärarna betonar vikten av att lyfta det som eleverna är bra på för att stärka dem. Läraren på skola 
A berättar ganska konkret vilka metoder som hon använder sig av för att stärka elevernas självkänsla. 
Hon talar som vi tidigare nämnt om vikten av att berömma eleverna för sina framsteg.  

Läraren på skola A berättar om hur hon arbetar med repeterad läsning. Hon ser ett problem hos barnet 
som hon tränar upprepade gånger. Vi uppfattar det som att hon i denna aktivitet ser barnet ur ett 
punktuellt perspektiv. Som vi skrivit ovan kan lärare som intar detta perspektiv både var mjuk, 
intresserad och vilja väl. Intentionen är att på ett kunskapsorienterat sätt lära eleven. 

Vidare har vi berättat att läraren på skola A talar om barns lust och glädje till att lära. Hon menar att 
lärarna kan ta död på denna glädje genom att inte se och uppmärksamma eleverna och deras behov. 
Taube (2007) menar att viktiga vuxna i ett barns närhet under de tidiga skolåren kan säga eller göra 
saker som påverkar det barnets självuppfattning. Hon beskriver att ett raserat självförtroende kan leda 
till förlorad lust till att lära. Detta står i likhet med det lärare på skola A säger om detta. 

Läraren på skola B pratar inte uttalat om några strategier för att höja elevers självkänsla. Han berättar 
däremot ingående om sitt arbetssätt och sitt förhållningssätt gentemot eleverna. Som vi ovan nämnt 
låter han eleverna arbeta mycket självständigt och efter deras eget behov och intresse. Han vill lägga 
ett ansvar på barnet för att barnet ska känna att det klarar mer och mer på egen hand. Han menar att 
detta stärker barnens självkänsla. Vi tolkar att detta arbetssätt grundar sig på en stark tillit till elevernas 
förmågor och kompetens.  
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Ovan i vår uppsats har vi skrivit att även Imsen (2005) behandlar detta. Hon betonar vikten av att 
elever känner tilltro till sin egen förmåga.  

Vår känsla är att läraren på skola B har ett respektfullt sätt att vara gentemot eleverna. Detta tror vi kan 
göra att han inte nämner något om att berömma eleverna med uppmuntrande ord utan hans tillåtande 
sätt att vara stärker deras självkänsla. 

I resultatet skriver vi att läraren på skola B berättade om sitt flexibla arbetssätt och sitt sätt att ständigt 
förändra verksamheten efter barnens behov och intresse. Taube, (2007) skriver att lärare som är 
flexibla för förändringar och har ett personligt sätt att undervisa ofta har en egen positiv självbild. 
Detta såg vi som mycket intressant då vi redan under intervjun fick en känsla för läraren på skola B 
som överrensstämmer med den beskrivningen. Genom läraren på skola B:s sätt att prata och beskriva 
sitt arbete upplevde vi att han hade en nära och genuin känsla för mötet och ett äkta intresse för varje 
enskild elev i hans klass. 

I vår bakgrund skrev vi om Moira von Wrights relationella perspektiv (2000). Vi tolkar att det sätt som 
läraren på skola B arbetar på stämmer väl överrens med detta perspektiv. Wright menar att det är en 
process som ständigt pågår mellan eleven och läraren där fokus ligger på samförstånd dem emellan. 
Hon talar också om att läraren har i detta perspektiv en genuin vilja att veta vem eleven är. 

Inkluderingens gestaltning - med sociala 
svårigheter som kritisk punkt 
Vi kommer under den här rubriken att försöka förklara hur vi upplever att inkludering kan gestalta sig 
på de två skolorna. Detta gör vi genom att ställa respondenternas utsagor i relation till Moira von 
Wrights specialpedagogiska perspektiv. Vi har upptäckt att ämnet berör alla våra frågeställningar i 
studien. 

Vi har under arbetets gång utvecklat vår förståelse kring begreppet inkludering och den process som 
pågår kring ämnet i skolan idag. Ordet som har olika innebörd för olika människor är komplext. 
Samhället ställer sig idag positivt till inkludering genom lagar och konventioner som förespråkar 
perspektivet. Som Rocksén skriver är de flesta positivt inställda till begreppet men vår tolkning är att 
det också borde kunna uppfattas som kravfyllt. Som vi skrev i bakgrunden menar Göransson (2004) att 
en total inkludering av alla barn är en utopi i dagens samhälle. Vernersson menar att samhället med 
mängder av intryck stressar barnen. Dessutom visar studien Stärk elevens rättigheter (2001) att antalet 
elever i behov av särskilt stöd ökar medan insatserna samtidigt minskar. 

Det aktuella ämnet som rektorn på skola B tar upp i resultatet kan styrkas i Helldins (2007) kritiska 
analys kring inkluderingsfrågan i samhället idag. Både rektorn på skola B och Helldin för 
inkluderingsfrågan till en politisk nivå. De menar att politiska beslut påverkar hur 
inkluderingsprocessen i samhället fortgår. Rektorn på skola A pratar om beslutet om att elever själva 
får välja vilken skola de ska gå på. Detta segregerar skolan i samhället i dag menar han. Detta är ett 
exempel på hur ämnet kan påverkas av samhällets skiftningar. 

Som Söder (2005) skriver uppstår ett funktionshinder i mötet med andra människor. Någonstans där 
uppstår en norm om vad som är normalt och inte normalt. Emanuelsson undrar vem som har den 
makten att göra det ställningstagandet. Vi ska i vår studie undersöka på vilket sätt inkludering finns på 
de båda skolorna vi vänder oss till. Vi ställer oss frågan vad som ger oss makten att bestämma om de 
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arbetar inkluderande eller inte. Vi kan tolka deras utsagor men att göra observationer för att se om 
deras handling stämmer överens med utsagan kändes i det perspektivet omöjligt. 

Vi har därför tolkat respondenternas utsagor i förhållande till de två perspektiven för att se vilket 
förhållningssätt de intar. Det är dock viktigt att påpeka att samma lärare kan förhålla sig till olika 
perspektiv beroende på situation. Vi har i den här studien endast utgått från våra respondenters 
utsagor. De två lärarna i våra intervjuer har ganska olika förhållningssätt till barnen.  

På skola A berättar läraren att hon i två situationer arbetar så som vi enligt Wright skulle mena vara att 
inta ett punktuellt perspektiv. Hon väljer oftast att sitta enskilt utanför klassrummet med eleverna och i 
den andra beskrivningen tränar hon tillsammans med barnet. Detta för att barnet har en svårighet som 
hon vill att barnet ska träna bort. 

Som vi ovan skrivit menar vi att läraren på skola B intar ett relationellt förhållningssätt i sin 
undervisning. Han strävar efter en flexibilitet i klassrummet för att tillgodose alla elevers behov i 
största möjliga mån. Enligt Göransson krävs nya arbetssätt än de traditionella för att 
inkluderingsarbetet ska kunna utvecklas. Vi anser att läraren på skola B är på väg åt det hållet. Han 
säger att katederundervisning inte gynnar alla barn.  

Läraren på skola B säger i ett citat ovan att de olika lärarna på skolan har samma mål men arbetar 
väldigt olika. Läraren på skola A säger att lärarna på den skolan har samma grundvärderingar. Hon 
menar precis som läraren på skola B att alla människor är olika vilket gör att förhållningssätten skiljer 
sig. Detta kan skapa samtal, diskussioner och möten som är en förutsättning för att 
inkluderingsprocessen på skolan ska utvecklas. Personal som samarbetar i olika formeringar är 
specifikt för en skola som arbetar med inkluderingsprocessen skriver Göransson. Hon vill gärna se 
arbetet med inkludering som en del av ordinarie fortbildning och utveckling på skolan. Detta gör att vi 
måste anta att dessa två lärares utsagor inte gäller för skolan i allmänhet utan bekräftar att lärare kan 
förhålla sig på olika sätt. På en och samma skola kan olika perspektiv intas av lärarna vilket ger olika 
förhållningssätt. Det kan alltså också finnas fler olika sätt att arbeta på än de vi ovan nämnt. 

Något som också påverkar processen är att läraren på skola A säger att hon har lärt sig mycket nu när 
hon går utbildningen. Genom mer specialpedagogisk kunskap i skolan menar Haug att arbetet kommer 
att utvecklas. Inkludering kräver en medvetenhet av lärarna om sitt förhållningssätt. Wright förklarar 
att intersubjektivitet är att reflektera över sitt förhållningssätt i interaktion med andra. Detta utvecklar 
och skapar ny insikt. Med det menar vi att mer kunskap inom det specialpedagogiska området är 
positivt och leder till nya insikter. 

Vi märker att processen pågår på våra två skolor och att de har utvecklat ett positivt förhållningssätt 
till inkludering på olika punkter. Ett exempel är just läraren på skola A:s uttalande om att skolan har 
blivit mer lyhörd för att problemet kan ligga utanför eleven. Hon hänvisar då till att miljön kan vara 
problemet. Detta nämner även rektorn på skola A. Wrights punktuella perspektiv innebär att 
svårigheten ligger i barnets egenskaper. Om läraren har förmågan att se att svårigheten ligger utanför 
barnet finns möjligheten att förändra sitt förhållningssätt till det relationella perspektivet. Detta tyder 
på att inkluderingsprocessen är aktiv på skolan. 

På skola B tycker läraren att han kan arbeta på det sätt han önskar i och med att han har assistenter i 
klassen just nu. Han menar dock att de andra lärarna inte riktigt vågar släppa kontrollen och prova 
hans flexibla arbetssätt. Han säger därmed inte att det andra har en felaktig väg. Detta tyder på att hans 
mål är att kunna fortsätta arbeta som han gör och ha en vilja att de andra i arbetslaget ska följa efter 
honom. Här ser vi därför också att inkluderingsprocessen är under utveckling. 
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Vi menar att en annan aspekt som är viktig för att inkluderingsprocessen ska utvecklas är tid. 
Göransson (2004) menar att få tid för diskussioner och reflektioner är otroligt viktigt. Även 
Vernersson nämner tid som en inverkande faktor på lärares attityder vilka påverkar 
inkluderingsprocessen. Detta ser vi tydliga paralleller till hos våra två skolor. Skolorna nämner att tid 
och personaltäthet har en beröringspunkt. Båda lärarna säger att de omöjligt kan hinna med om 
klasserna är för stora. Detta gör att någon form av resurs i klassen möjliggör att de kan arbeta på det 
sätt de önskar. Läraren på skola A vill hinna se och kunna möta alla barn medan läraren på skola B vill 
kunna ha ett mer flexibelt arbetssätt. 

I resultatdiskussionen tar vi upp två olika sätt att stärka barnens självkänsla. Läraren på skola A väljer 
att poängtera mötet och respekten för barnen. Hon bejakar och ger positiv feedback. Läraren på skola 
B väljer att visa att han tror på barnen genom att ge dem ansvar. Han vill att de så fort de är mogna för 
det börjar arbeta självständigt. Han är flexibel och bejakar deras glädje över det som de gör istället för 
att styra undervisningen. Wright menar att det perspektiv läraren antar påverkar barnen i den 
pedagogiska situationen. Vi kan ana att även självkänslan hos barnen påverkas beroende på vilket 
perspektiv läraren väljer. 

Vi har i vår studies resultatdel tagit upp en kritisk punkt, sociala svårigheter. De båda lärarna har som 
vi tolkat dem ganska olika förhållningssätt till undervisningen och barnen men är under punkten 
sociala svårigheter otroligt eniga. De menar att de sociala svårigheterna är det viktigaste att arbeta 
med. Målet i skolans kunskapsorienterade värld är att lära barnen att läsa, skriva och räkna. Lärarna 
menar att för att barnen ska kunna lära sig det måste den sociala sfären omkring dem fungera. Båda 
lärarna upplever svårigheter kring arbetet med de sociala målen. De har däremot olika svar på hur de 
går till väga för att lösa dessa svårigheter. Skola A skriver åtgärdsprogram efter samtal med 
föräldrarna medan skola B inte skriver åtgärdsprogram, utan löser det genom samtal och 
överenskommelser med föräldrarna. Vår analys blir att lärarna förmodligen är påverkade av skolans 
ledning då de väljer sätt att hantera svårigheten. Detta för att rektorerna har olika förhållningssätt till 
organisationen, ett formellt och ett informellt. 

Dessa skolors två inställningar tyder på att sociala svårigheter inte är enkelt att komma till rätta med. 
De har båda svårt att hantera denna fråga och tycker att det är svårt att arbeta med den trots att de ser 
frågan som en förutsättning för att barnen i skolan ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Detta är också 
skolans mål. 

På båda skolorna pågår ett arbete med dessa svårigheter fast på olika sätt. Ingen av lärarna verkar dock 
känna att det arbetssättet är fullt utvecklat och menar att skolans läroplan inte innefattar några sociala 
mål mer än samarbete. Detta ser de som ett dilemma i arbetet med sociala svårigheter. Vår reflektion 
är att om ett större fokus och ett aktivt arbete med de sociala målen påbörjades i skolan skulle vägen 
till inkludering gå lättare. Kanske är utvecklingen av arbetet med de sociala målen en förutsättning för 
att en inkluderande process ska kunna komma till stånd?  

Tideman & Rosenqvist (2004) tar upp frågan om skolans prioriterade mål är kunskapsmålen eller de 
sociala målen. Vilka kommer främst i verksamheten? Det är precis samma fråga vi ställer oss i vår 
diskussion. Se nedan under vidare forskning. 
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Sammanfattning 

Denna sammanfattning är en summering av vårt resultat med utgångspunkt i våra frågeställningar.  

Hur ser arbetet ut kring barn i behov av särskilt stöd på 
organisationsnivå? 

Vi har i denna studie vänt oss till två skolor. Vi fick på dessa en tydlig bild över hur organisationen av 
handlingsförfarandet såg ut kring barn i behov av särskilt stöd. De två rektorerna på skolorna har olika 
förhållningssätt till hur organisationen fungerar. Vi såg det informella förhållningssättet med mötet i 
fokus och det strikt formella med många olika handlingsalternativ att använda sig av i organisationen 
kring dessa barn. I vår diskussionsdel kan vi se att dessa två olika inställningar påverkar lärarnas sätt 
att hantera arbetet med de sociala svårigheterna. Den ena läraren tar upp dem i åtgärdsprogrammet för 
att komma till rätta med dem medan den andra läraren löser dem genom samtal och överenskommelser 
med föräldrarna. 

Använder sig skolorna av specialpedagogisk kompetens och i så fall på 
vilket sätt? 

De båda rektorerna hade olika inställning även till valet av pedagogisk kompetens. Den ena rektorn 
prioriterar lång erfarenhet av läraryrket och värderar konsten att möta barn och föräldrar högst. 
Läraren på den skolan uttryckte dock att hon utvecklat sitt förhållningssätt under den här terminen som 
hon läst specialpedagogik. Den andra rektorn menar att specialpedagogisk kunskap på skolan är en 
nödvändig resurs. 

Hur arbetar lärarna med barn i behov av särskilt stöd på de två 
skolorna? 

Utifrån lärarnas utsagor menar vi att de har skilda förhållningssätt till barnen. Vi kan hos den ena 
läraren se det punktuella perspektivet som prioriterar det enskilda arbetet utanför klassrummet och 
som ser svårigheterna att vilja åtgärda dem. Trots det har denna lärare genom att studera 
specialpedagogik fått upp ögonen för sitt förhållningssätt och att barnets svårigheter också kan ligga 
utanför eleven. Hon kan se att barnets svårigheter kan finnas i miljön eller i undervisningen. Vi kan 
också se ett tydligt relationellt perspektiv hos den andra läraren. I hans arbete prioriteras flexibilitet. 
Han ser att barnen växer med sin uppgift genom ansvar för självständigt arbete. Barnen har inflytande 
över undervisningen genom att de får vara med och bestämma. 

Något som framkommit viktigt i analysen av förhållningssättet är att båda lärarna menar att all 
personal på skolorna är olika som individer och därför intar olika förhållningssätt. Det kan alltså finnas 
olika förhållningssätt på en och samma skola. 

Vilken betydelse har självkänslan för elever i behov av särskilt stöd? 

Lärarna i studien menar att god självkänsla är en förutsättning för att en elev ska kunna känna att den 
duger. Genom detta kan barnet tillägna sig ny kunskap och utvecklas som individ. Om ett barn känner 
tillit till sig själv kan det känna sig tryggt med sitt varande i skolan. Detta stämmer överens med den 
forskning som finns inom området. Se bakgrunden. 
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Vi ser två olika sätt att stärka barnens självkänsla. Ett där mötet och respekten för individen står i 
fokus, där läraren bejakar eleverna genom positiva och uppmuntrande ord. Det andra sättet är att 
läraren ger barnen ansvar genom självständigt arbete och att lusten att lära tas tillvara genom ett 
flexibelt arbete. 

En av lärarna menar att barnen växer med ansvar och att de med tiden klarar mer på egen hand som de 
inte gjort tidigare. Detta visar hur självkänslan växer med ökad kunskap och ansvar. Läraren uttrycker 
att klassen har gått från kaos till kosmos. Detta lugn kan visa på en ökad känsla av delaktighet och 
gemenskap vilket är betydelsen utav inkludering. Se vår bakgrund. Ökad självkänsla hos barnen borde 
då kunna påverka inkluderingsprocessen i positiv riktning. 

Wright menar att det perspektiv läraren antar påverkar barnen i den pedagogiska situationen. Vi kan i 
denna studie ana att självkänslan hos barnen påverkas beroende på vilket perspektiv läraren väljer. 

Hur kan inkludering gestalta sig på de två skolorna? 

Eftersom inkludering är ett så komplext begrepp har det varit ett svårt ämne att sätta sig in i. Det går 
inte att bestämma om en skola har ett inkluderande arbetssätt eller inte då inkludering är en process 
som måste få växa fram. Den fördel vi haft som också kan ha varit en svårighet är att det finns en 
uppsjö av litteratur kring ämnet. Vi valde i detta arbete att utgå från två specialpedagogiska perspektiv, 
det punktuella perspektivet och det relationella perspektivet. Vi har sedan ställt respondenternas 
utsagor i förhållande till dessa.  

Det vi såg på de båda skolorna var att det finns en pågående inkluderingsprocess. De båda skolornas 
lärare brottas med olika hinder i processen. De förutsättningar lärarna nämner för att utveckla sitt 
arbete är att mer kunskap i ämnet specialpedagogik kan öka insikten om hur deras eget förhållningssätt 
till barnen gestaltar sig. Det finns också en önskan om en samstämmighet hos personalen kring 
förhållningssätten och ett samarbete i undervisningen. Tiden uttrycker de som en faktor för utveckling 
i form av resurser, vilket de båda för tillfället har men ständigt behöver slåss för. Dessa förutsättningar 
för att en inkluderingsprocess ska komma till stånd finns även att finna i litteraturen. 

Under intervjuerna framkom de sociala svårigheterna som en kritisk punkt. Målen för undervisningen i 
skolan är att lära sig läsa, räkna och skriva. De sociala svårigheterna är inte skolans mål även om ett 
visst arbete kring ämnet pågår på skolorna. Båda lärarna är överrens om att arbetet med detta är en 
svårighet i skolan idag. Detta gjorde oss otroligt intresserade av att ta reda på mer kring ämnet. Se 
nedan i vidare forskning. 
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Vidare forskning 

Under detta arbetes gång har vi fått upp ögonen för nya infallsvinklar. Dessa har tillsammans lett till 
att vi själva utvecklats i vårt synsätt på det område som vi kommer att vara verksamma inom i 
framtiden. 

Vår fråga om hur inkludering kan gestalta sig i skolan är komplex och ledde i vår studie fram till en 
kritisk punkt kring sociala svårigheter inom skolan. Vi skulle därför vilja studera närmare hur sociala 
svårigheter hos elever i behov av särskilt stöd kan te sig. Vidare skulle vi vilja undersöka hur skolan 
kan finna vägar i arbetet med de sociala svårigheterna utifrån olika perspektiv. Vi undrar vilka 
förutsättningarna i skolan är för att arbetet med de sociala svårigheterna ska lyckas. 

Det skulle vara intressant att titta närmare på skolans läroplan och tolka den. Vi får i vår studie svaret 
av respondenterna att skolan inte har några sociala mål. Stämmer det eller är det en tolkningsfråga? 

Som en fortsättning kan vi också tänka oss att titta närmare på specialpedagogens roll i skolan för att 
sätta pedagogens arbete i relation till de sociala målen. Vi har i vår studie beskrivit skolans 
traditionella undervisning. Vi ser också i studien att det finns de som vill hitta nya alternativ till den. 
Kan specialpedagogens i sitt arbete vara med och bidra till en sådan utveckling? 

Något som efter denna studies gång blivit alltmer intressant är hur en elevs självkänsla kan påverkas 
av yttre faktorer eller kanske också en diagnos. Vi har läst i litteratur och tidigare forskning att om en 
elev blir ”stämplad” med en diagnos kan denne identifiera sig med diagnosen. Eleven blir även sedd 
av andra människor genom diagnosen och speglar sig i dem.  

Utifrån denna aspekt skulle vi vidare vilja studera om lärare och elever upplever att en diagnos kan 
”stämpla” och därmed stigmatisera en elev. 

 
 

 

 

 

33 
 



Bilaga 1 

 
 
    Intervjuguide 
 
 

1. Vi och respondenten presenterar oss.  
 
2. Vi berättar om vår studie och tydliggör vårt syfte.  

 
3. Etiska förhållningssätt. 4 krav:  

Informationskravet - frivilligt med rätt att avbryta medverkan. 
Samtyckeskravet - samtycker till att delta.  
Konfidentialitetskravet - respondenten kommer inte att kunna identifieras 
i uppsatsen.  
Nyttjandekravet - uppgifterna får inte utlånas eller användas i andra 
vetenskapliga syften. 

 
 
 
Hur organiserar ni arbetet kring barn i behov av särskilt stöd? 
 

• Organisationen 
 

• Undervisningens utformning 
 

• Specialpedagogisk kompetens 
 

• Elevers självkänsla 
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Bilaga 2 

 
Stockholms Universitet 
Specialpedagogiska institutionen 
Förberedande kurs i specialpedagogik, 30hp. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två förskollärare som läser en förberedande kurs i specialpedagogik på 30hp på Stockholms 
universitet. Målet med kursen är att vi ska skriva en c-uppsats för att sedan kunna läsa vidare på 
specialpedagog-/speciallärarprogrammet.  
 
Vi har nu valt att skriva en c-uppsats där syftet med studien är att se hur det organisatoriska arbetet för 
barn i behov av särskilt stöd ser ut för elever i åk F-3. Vi har valt att studera två olika skolor, en i 
XXXX och en i XXXX. Dessa skolor är slumpvis utvalda och kommer inte att nämnas vid namn i 
studien.  
 
Eftersom vi har valt att göra en kvalitativ studie, det vill säga en ”undersökande” studie så kommer vår 
metod till största delen att vara intervjuer. Vår önskan är att kunna intervjua både en rektor och en 
lärare på varje skola.  
 
Vårt hopp till er är nu att få komma till er skola och genomföra två intervjuer. En med dig som rektor 
och en med en lärare på skolan som arbetar i någon av klasserna F-3. Vi räknar med att varje intervju 
tar mellan en halvtimme och en timme. Vi kommer att medverka båda två vid intervjuerna och vi 
kommer även att göra en ljudupptagning för att lättare kunna återge intervjuerna i skrift. 
 
Som vi nämnde tidigare kommer inte skolornas namn att nämnas i studien och inte heller kommer 
någon av intervjupersonerna att kunna identifieras och härledas till studien. Allt material som vi 
kommer att samla in kommer alltså att behandlas konfidentiellt.  
 
Självklart kommer ni om ni är intresserade att kunna ta del av vår studie när den är färdig i början av 
juni i år.  
 
 
Tack på förhand för er medverkan! 
 
 
 
 
20110321 
 
Marie Näsström och Anna-Lena Lassvik 
Tel. XXXX                Tel. XXXX 
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