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Sammanfattning 

Syftet var att undersöka och jämföra grundskollärares syn på elevers lärande, elevers skolsvårigheter 

samt specialpedagogisk verksamhet med anseende på åtgärder och specialpedagogers uppgifter i två 

skolor där man organiserat den specialpedagogiska verksamheten på olika sätt. Metoden som 

användes var kvantitativ där 31 grundskollärare besvarade en enkät. Resultatet visade att lärarna ansåg 

att olika faktorer är viktiga för elevers lärande, men att faktorer som rör lärare och undervisning kom i 

främsta rummet. Brister i dessa gällde dock inte som orsak till att elever hamnar i skolsvårigheter. Då 

var det istället svårigheter/brister hos eleven som främst sågs orsaka skolsvårigheter. Resultatet pekade 

på att lärarna ansåg att olika former av åtgärder och specialpedagogiska uppgifter var viktiga. Lärarnas 

syn på specialpedagogisk verksamhet var relaterad till deras erfarenheter vid de båda skolorna. Att inta 

och stärka det specialpedagogiska fältet är därför betydelsefullt för att skapa förutsättningar för alla 

elevers lärande. 

Nyckelord 

Skolsvårigheter, lärarattityder, specialpedagogisk verksamhet  
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Inledning 

Skolans styrdokument talar om särskilt stöd men konkretiserar inte hur det ska utformas.  Skollagen 

(SFS 2010:800) och den tidigare grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) säger dock att det särskilda 

stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör. Skolverket (2008a) finner i en översyn att särskilt 

stöd oftast innebär färdighetsträning, träning av vad som anses som lämpligt beteende samt ett ökat 

antal hemuppgifter för elever i skolsvårigheter. Skolverket finner också att särskilt stöd ofta innebär att 

eleven avskiljs från den vanliga undervisningen. I samma översyn ser Skolverket också att planer för 

elever innehåller individuella förklaringar till elevers skolsvårigheter vilket medför att åtgärderna inte 

innebär en anpassning av skolverksamheten efter eleverna som Skolverkets Allmänna råd för arbete 

med åtgärdsprogram (Skolverket, 2008b) föreskriver. Ainscow (1998) framhåller att olika attityder, 

värderingar och övertygelser leder till olika teoretiska utgångspunkter varifrån vi ser på elevers 

skolsvårigheter. Dessa perspektiv får sedan betydelse för vilka åtgärder eleven får. Isaksson (2009a) 

ser stödinsatser av mer inkluderande eller segregerande karaktär som en följd av de olika synsätten.   

Under utbildningen till specialpedagog har de olika synsätten inom specialpedagogik varit närvarande 

och då frågor om specialpedagogiska åtgärder kan antas hamna på specialpedagogens bord i skolans 

vardag, blir det en fråga som specialpedagoger behöver ta ställning till. Beroende av vilket synsätt som 

specialpedagogen intar påverkar det arbetet och yrkesrollen. Ett exempel på kluvenhet vad det gäller 

yrkesrollen finner Isaksson (2009a) i att specialpedagoger ofta arbetar som traditionella speciallärare 

och inte med handledning, konsultation och organisation som specialpedagoger är utbildade för. 

Eftersom jag under utbildningen har brottats med olika specialpedagogiska synsätt och delvis gjort en 

synvända, intresserar mig nu perspektivfrågor och därför väljer jag att försöka belysa dem i 

föreliggande studie.   

I forskningsprojeket ”I demokratins marginaler – ett projekt om barn i problematiska skolsituationer” 

som leds av Claes Nilholm har flera studier publicerats. I en av dessa redovisas en enkätstudie bland 

tjänstemän på kommunal nivå, bland skolledare samt bland pedagoger för att klarlägga deras syn på 

orsaker till elevers skolsvårigheter samt på olika aspekter av arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Deras resultat visar att personal på samtliga nivåer främst såg brister hos enskilda elever och 

deras hemmiljö som orsak till skolsvårigheter. Exempelvis såg nio av tio klasslärare, ämneslärare, 

speciallärare och assistenter att elevers individuella brister samt tre av fyra dennes hemmiljö som 

orsak till skolsvårigheterna. Av specialpedagogerna angav åtta av tio att elevens brister samt sju av tio 

brister i hemmiljön som orsak. På frågan om lärarens pedagogiska förmåga kan orsaka skolsvårigheter 

svarade hälften av speciallärarna, specialpedagogerna samt assistenterna att det kunde vara så, medan 

tre av tio av förskollärarna, klasslärarna och ämneslärarna delade den synen. (Nilholm & Evaldsson, 

2010; Lindqvist, Nilholm, Almqvist & Wetso 2011) 
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I projektet, som leds av Nilholm, frågar man också vad specialpedagoger ska arbeta med. Knappt 

hälften av skolledarna och nio av tio pedagoger anser att de ska arbeta individuellt med elever. 

Skolledarna ser dock att specialpedagoger även arbetar med flera olika arbetsuppgifter och 

pedagogerna är positiva till olika åtgärder för elever i skolsvårigheter. Specialpedagogerna är 

tveksamma till individinriktat stöd. De ser istället arbete med rådgivning, anpassning av skolmiljön, 

dokumentation, utveckling, elevhälsoarbete samt organisationsförändringar som relevanta 

arbetsuppgifter för dem. Det sistnämnda är något som få utöver specialpedagogerna själva tycker att 

de ska arbeta med. (Nilholm & Evaldsson, 2010; Lindqvist et al., 2011) 

Min intention är att göra en undersökning i mindre format liknande en av dem som genomförts inom 

Nilholms projekt. Jag har läst och låtit mig inspirerats av framförallt den som beskrivs i Lindqvist et 

al. (2011) där pedagogers syn på orsaker till elevers skolsvårigheter, specialpedagogisk verksamhet 

samt specialpedagogens roll undersökts. Arbetet riktas därför in på att undersöka några 

grundskollärares syn när det gäller dessa tre frågor samt även något om vad de ser är viktigt för elevers 

lärande i skolan. Den senare frågan är av intresse eftersom pedagogerna i Lindqvist et al:s 

undersökning ju inte i någon större omfattning anser att lärarens förmåga är orsaken till elevernas 

skolsvårigheter. Jag vill undersöka om lärares erfarenheter påverkar deras syn i dessa frågor och vill 

därför göra en jämförelse mellan två skolor där specialpedagogiken delvis ser olika ut och 

specialpedagogerna därmed har olika roller. I den första skolan arbetar specialpedagogen med 

specialundervisning men även med handledning, elevobservationer och åtgärdsprogram samt har en 

aktivare roll vid elevkonferenser. Skolan har ett elevhälsoteam där specialpedagogen ingår sedan några 

år. Vid den andra skolan arbetar specialpedagogen med specialundervisning på ett mer traditionellt sätt 

och sedan ett par år tillbaka tillhandahållande av tekniska hjälpmedel. I och med den nya skollagens 

införande innevarande termin har specialpedagogen blivit delaktig i skolans elevhälsoteam. 

Syfte 
Syftet är att göra en jämförande studie med avseende på grundskollärares syn på elevers lärande i 

skolan, orsaker till elevers skolsvårigheter, specialpedagogisk verksamhet samt specialpedagogens 

roll. Jämförelsen görs mellan två skolor där specialpedagogerna arbetar mer gruppinriktat respektive 

mer individinriktat. 

  

  



5 

 

Frågeställningar 

Vad anser grundskollärarna vara viktiga faktorer för elevers lärande i skolan? 

Vad anser de vara orsaken till elevers skolsvårigheter? 

Vilken vikt lägger de vid olika specialpedagogiska åtgärder?  

Vilken vikt lägger de vid möjliga specialpedagogiska uppgifter?  

 

När det gäller de tre senare frågeställningarna har jag inspirerats av Lindqvist et al. (2011). 

 

Studiens relevans för den specialpedagogiska praktiken 

Studien är relevant för den specialpedagogiska praktiken eftersom praktiken belyses. Genom ökad 

förståelse och kunskap om lärares syn i lärandefrågor och specialpedagogiska frågor ökar 

möjligheterna för samverkan mellan lärare och specialpedagoger. Min utgångspunkt är att hitta 

möjligheter i specialpedagogisk verksamhet då detta är gynnsamt för elevers lärande.  
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Bakgrund 

Olika läroplaners syn på skolsvårigheter och åtgärder 

I Sverige har det hitintills funnits fem nationella läroplaner för grundskolan. Det är läroplan för 

grundskolan 1962 (Lgr 62) (Skolöverstyrelsen, 1962), läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) 

(Skolöverstyrelsen, 1969), läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) (Skolöverstyrelsen, 1980), läroplan 

för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) (Skolverket, 2006) 

samt läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (Skolverket, 2011). 

Nedan följer en mycket kort läroplansanalys där de fem läroplanerna jämförs vad det gäller synen på 

lärare och undervisning, skolsvårigheter samt specialpedagogisk verksamhet. Denna används som en 

teoretisk ram i arbetet. 

När det gäller lärarens ansvar slår Lgr 62 fast att läraren har ansvaret för undervisningen och ska 

”ständigt sträva efter att förbättra den” (s.19). I Lgr 69 står att läraren ska ha ett stort intresse för 

eleven, individuellt anpassa undervisningen samt låta undervisningen även bygga på elevernas 

erfarenheter. I Lgr 80 har man lämnat talet om den enskilde läraren och talar istället om skolan och 

dess ansvar. 

Om svårigheter för eleverna uppstår säger Lgr 62 att läraren har ”skyldighet att söka utröna varför” då 

”orsaken kan ligga hos honom själv” (s.31) eftersom elevens skolsituation är beroende av samspelet 

med läraren. Lgr 69 talar om elevens hela situation både i skolan och hemma. Som möjliga orsaker till 

svårigheterna nämns lärostoffet och arbetssättet, för stora krav på ordning och prestationer eller att 

lärarens inställning och uppträdande ”framkalla spänningar” (s.90f). Åtgärderna för elever i 

skolsvårigheter är individuell handledning av läraren och specialundervisning. I Lgr 80 är synen att 

”skolsvårigheter har samband med den sociala situation, i vilken skolan och eleven befinner sig i”. 

(s.53). Skolan ska anpassa arbetssätt och stoff samt ge färdighetsträning om svårigheter uppstår, men 

till en viss gräns då skolan inte får göra ”en total anpassning till elevernas spontana intressen” (s.52) 

med motiveringen att elevernas skolsvårigheter blir hinder senare i livet.  

När det gäller specialundervisningen går den från att i Lgr 62 vara ”ett betydelsefullt led” (s.62) där 

elever som inte kan undervisas i vanliga klasser går. Olika typer av specialklasser som till exempel 

skolmognadsklass, observationsklass, hörselklass, synklass och läsklass finns också. I Lgr 69 är 

specialundervisningen samordnad där enskilda elever eller grupper undervisas parallellt med klassen ”i 

regel av särskilt utbildade lärare” (s.76) som använder ”speciellt utprövade metoder, tekniker och 

läromedel” (s.76). Specialklasserna är också här ett alternativ. I Lgr 80 finns inte någon del som 

belyser specialundervisning specifikt. De specialpedagogiska frågorna ska i första hand hanteras i 

arbetsenheten. Där deltar ”de specialpedagogiskt utbildade lärarna” som inte ska låsas till ”någon 

speciell organisationsform” (s.56).  
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Lpo94 och Lgr 11 är målstyrda vilket innebär att de har nationellt uppsatta mål som ska uppnås men 

att resurser och undervisningens utformning kan variera.  Det står att ”läraren ska stimulera, handleda 

och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (s. 12 respektive s. 14). När det gäller elevers 

skolsvårigheter sägs att skolan har ett ”särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen” (s.4 respektive s.8) och att rektor har ansvar för att 

”undervisningen och elevhälsans verksamhet utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver” (s.17 respektive s.18) samt också för att ”resursfördelningen och stödåtgärderna 

anpassas till den värdering av elevernas utveckling som lärare gör” (s.17 respektive s.19).  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ses olika läroplaner ha återkommit till att skolan ska ge elever särskilt stöd. Hur 

det ska organiseras och på vilka grunder eleverna är i behov av särskilt stöd har skiftat mellan olika 

läroplaner. I föreliggande studie undersöks lärares uppfattningar. I Lgr 62 ansågs läraren ansvarig för 

undervisningen och skulle vända blicken mot undervisningen om den inte fungerade för eleverna. I de 

två senare läroplanerna Lpo 94 samt Lgr 11 sägs att lärarnas värdering av elevernas utveckling utgör 

grund för rektors beslut om resursfördelning och stödåtgärder. Det betyder att lärares syn på eleven, 

undervisningen och särskilt stöd har haft och har betydelse. Denna betydelse får avgörande 

konsekvenser för elevers möjligheter till lärande och delaktighet i skolan. Dessutom kan de antas öka 

då enskilda lärare och skolors synsätt får större genomslag då läroplanerna nu är målstyrda i stället för 

detaljstyrda. Det kan därför vara av vikt att bringa mer klarhet i lärares syn på vad som är viktigt för 

elevers lärande i skolan, elevers skolsvårigheter och specialpedagogiska verksamhet. 
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Tidigare forskning 

Skolsvårigheter 

Olika perspektiv inom specialpedagogik 

Inom specialpedagogik finns olika perspektiv som får betydelse för hur man exempelvis ser på elevers 

skolsvårigheter. Dyson och Millward (2000) anser att det är av vikt att kartlägga olika perspektiv 

bland skolans aktörer för att förstå olika synsätt inom specialpedagogik. Nedan beskrivs några av 

perspektiven kort. De utgör liksom den korta läroplansanalysen en teoretisk ram för arbetet.  

Det första perspektivet har sin grund i den medicinsk - psykologiska traditionen. Den utgår från det av 

Foucault beskrivna normalitetstänkande som bygger på tanken att det finns en norm som individer kan 

jämföras med. I skolans värld leder det till att elever kategoriseras och differentieras. Vilket är ett 

tänkande som får särskiljande konsekvenser för elever med avseende på hur de behandlas och 

placeras. De elever som anses avvikande i skolan hamnar i den specialpedagogiska verksamheten. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) kallar perspektivet kategoriskt perspektiv. Haug (1998) 

kallar det kompensatoriskt perspektiv där tanken är att alla ska få utbildning men efter sin förmåga, 

vilket har lett till att man anser sig behöva kompensera det som anses brista. Ahlberg (2001; 2007) 

kallar perspektivet individinriktat perspektiv då det belyser orsaken till elevers skolsvårigheter som 

individuella brister. 

Ett annat perspektiv kallas ofta relationellt perspektiv och har enligt Isaksson (2009b) sin grund i 

socialkonstruktivismen där interaktionen mellan i det här fallet eleven och omgivningen fokuseras. 

Det av Nilholm (2007) kallade kritiska perspektivet ser på utbildningssystemet med en kritisk blick. 

Det granskar och söker förändra de sociala förhållanden som exempelvis finnas i den 

specialpedagogiska verksamheten. Med en relationell ansats ska specialpedagogiken istället möta varje 

barn utifrån dennes förutsättningar.  

Fler forskare ser även ytterligare perspektiv. Ainscow (1998) fokuserar orsakerna till elevens 

skolsvårigheter utifrån de begränsningar läroplanen och undervisning har. Han lägger därför vikt vid 

att uppnå förbättringar genom att belysa, undersöka och utveckla praktiken vilket kan innebära 

aktionsforskning. Haug (1998) ser ett demokratiskt deltagarperspektiv där alla går i samma skola som 

bejakar olikhet och pluralism. Han anser att det är odemokratiskt att värdera elever efter prestation och 

att deltagande är det primära eftersom det skapar ömsesidighet och förtroende. Ahlberg (2001; 2007) 

tar avstamp i sociokulturell teori när hon använder det kommunikativa relationsinriktade perspektivet. 

Där fokuseras människan och det sammanhang hon ingår i. Det innebär att man belyser hur skolans 

verksamhet samspelar med eleven där kommunikation, deltagande och lärande på olika nivåer verkar 

tätt sambundna. Ett av verktygen är handledning. Nilholm (2007) ser ett dilemmaperspektiv där några 
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enkla lösningar på problem inom skolan inte finns på grund av utbildningssystemets komplexitet och 

motsägelsefullhet. Ett exempel på det är att skolan ska ge liknande utbildning till elever men samtidigt 

uppmuntra deras individuella intressen. Det gör att man kan behöva inta olika aktörers perspektiv. 

Skrtic (1991) ställer sig kritiskt till användningen av olika perspektiv då han anser att det finns fler 

olika sätt att se på världen och att dessa är värderande. Skolan måste istället fråga sig vad som är 

moraliskt och politiskt riktigt. Där till exempel inkludering av elever i svårigheter skulle kunna ses 

som demokratiskt riktigt.  

Inkludering  

Begreppet inkludering kommer från engelskans inclusion. Under 1950- och 1960-talen översattes det 

med integrering och sammanfördes med begreppet mainstream. Tankarna ledde då till att fler elever 

placerades i så kallade vanliga klasser, men utan att man gjorde några anpassningar för dem. Man har 

alltmer övergivit begreppet och talar nu istället om inkludering. Begreppsbyte innebär en förskjutning 

mot att se olikhet som naturlig och därmed något som ska leda till att skolan anpassar 

undervisningssituationen till alla elever (Nilholm, 2007). 

Det finns två olika slags inkludering som både Haug (1998) samt Carlsson och Nilholm (2004) ser. De 

grundar sina resonemang på att tanken om en skola för alla existerar i många länder men att det ändå 

är svårt för inkludering att få genomslag i skolans praktik. De exemplifierar för Sveriges del med den 

särskiljning särskolan utgör. Haug benämner det svenska skolsystemet segregerande integrering då 

tanken är att man ska hjälpa den enskilda eleven genom att hitta den för eleven optimala miljön vilket 

innebär att experter först måste diagnostisera eleverna. Ett exempel på det som han för fram är svensk 

specialundervisning. Carlsson och Nilholm använder termen svag inkludering. Haug kallar den andra 

formen inkluderande integrering, medan Carlsson och Nilholm benämner den som stark inkludering 

vilket innebär att mångfalden i klassrummet ses absolut och alla elever går i samma skola. Med en 

sådan form av inkludering följer en kritisk syn på specialpedagogik vars existens ifrågasätts av Skrtic 

(1991) där specialpedagogik ses dölja andra problem som till exempel skolans misslyckanden, socialt 

förtryck och olika professioners intressen.  

Lärares attityd till inkludering 

Vilken attityd lärare har till inkludering kan ha sin grund i olika faktorer och attityden kan variera 

inom en och samma skola som Linikko (2009) visar. Avramidis och Norwich (2002) finner i en 

forskningsöversikt elevrelaterade faktorer där lärare med patologisk syn på elevens skolsvårigheters 

attityd till inkludering varierar med svårighetsgraden på skolsvårigheterna. Viljan till inkludering 

minskar om elevens svårigheter anses stora.  

En annan variabel som också har betydelse för vilken attityd läraren har till inkludering är 

lärarrelaterad där Avramidis och Norwich ser att lärarens kön och ålder är avgörande. Kvinnliga lärare 
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är mer positiva än manliga liksom lärare med få år i yrket är mer positiva än lärare med lång 

erfarenhet. Linikko (2006; 2009) finner i en litteraturöversikt, där han bland annat använder Avramidis 

och Norwich, att lärare med specialpedagogisk utbildning är mer positiva till inkludering. Desamma 

gäller för lärare med positiva erfarenheter av inkludering.  

En tredje faktor är miljörelaterad där Avramidis och Norwich (2002) finner att god tillgång till olika 

typer av resurser leder till positivare attityd till inkludering. Linikko (2006; 2009) ser att inkludering 

gynnas av skolledningens eventuellt positiva inställning samt av en tillåtande kultur där lärare vågar 

rådfråga varandra finns. Om särskild undervisningsgrupp finns på skolan ökar benägenheten att 

exkludera elever.  En av slutsatserna Linikko drar är att inkludering är en process som tar tid och att 

hur man uppnår det är unikt för varje skola och därför inte möjligt att överföra mellan skolor.  

Lärarens betydelse och möjligheter för elevers lärande 

Gustavsson (2010) ser i en forskningssammanställning för Institutet för arbetsmarknadspolitisk 

utvärdering att lärarens kunskaper och färdigheter utgör 10 procent av variationen i amerikanska 

elevernas skolresultat. Det innebär att lärarbetydelsen är den som vid förändring har mest effekt på 

elevers lärande. Dess betydelse är lika stor som föräldrarnas sociala och utbildningsmässiga bakgrund 

men den är dock mer svårföränderlig. Ainscow (2000) ser tre potentiella utvecklingsdimensioner inom 

skolans praktik. Det handlar om undervisningstekniker som till exempel formativ bedömning och 

samarbetande lärande, lärare som ger elevhandledning samt organisatoriska strukturer för att utveckla 

praktiken via granskning och reflektion. Det senare innebär att läraren ser med kritiska ögon på sin 

praktik för att undersöka aspekter som kan förbättra och därmed minska risken för begränsningar där 

elever kan hamna i lärandesvårigheter. Ainscow (1998) ser att reflekterande och kritiska lärare är 

nödvändiga för att alla elever ska behandlas med respekt och ses som potentiella aktiva och kapabla 

lärande. Detta är dock något som inte är okomplicerat för svenska lärare då Lindensjö och Lundgren 

(2000) finner att de av tradition har pedagogisk frihet i sin undervisning och att skolledningen 

därigenom har svårt att påverka den. Det innebär att läraren måste se en vinst i varje ny reform annars 

riskerar den att inte får något genomslag. 

Motsättningar och möjligheter med inkludering 

Westling Allodi (2005) finner flera motsättningar inom skolan då det bland annat gäller målsättningar, 

värderingar, rättigheter och intressen, förändringar samt resursfördelningar. Dessa motsättningar 

innebär förväntningar och beslut om skolan där skolan står mellan två motpoler. Skolan förväntas till 

exempel inkludera samtidigt som den ska sortera och den ska vara flexibel samtidigt som den ska vara 

homogen. Det är skolans normativa system som är i konflikt med organisationens materiella struktur. 

Westling Allodi lyfter fram att den specialpedagogiska verksamheten måste hantera dessa 

motsättningar och kryssa mellan olika intressen. Ett sådant sätt kan vara att påvisa att elever som går i 

klasser med kamrater med funktionshinder upplever bättre undervisningsmiljö i skolan än andra. 
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Nilholm och Alm (2010) ser fördelar på såväl individ- som gruppnivå när de har studerat lärare som 

arbetar inkluderande och deras elever i en klassrumsstudie. De definierar den inkluderande miljön med 

att elevers olikheter ses som en tillgång och inte som ett problem eller problematiskt. Nilholm och 

Alm finner att lärarna arbetar för alla elevers deltagande och att eleverna presterar lite bättre 

skolresultat än övriga elever i området trots ganska stora svårigheter. Dock tyder deras elevintervjuer 

på komplexa samband för elevernas känsla av tillhörighet som forskarna anser behöver utforskas mer. 

Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och Jacobsson (2004) ser bland annat fördelar med 

inkludering på samhällsnivå då det är ekonomiskt lönsammare samt att mänskliga rättigheter kommer 

alla till del.  

Specialpedagogisk verksamhet 

Särskilt stöd - för vilka elever och hur vanligt är det? 

Isaksson och Lindqvist (2009) finner att elever i svårigheter sedan den decentraliserade och målstyrda 

skolan infördes alltmer kommit att innebära elever som inte uppnår skolans mål. Det leder till att syftet 

med de specialpedagogiska insatserna är att stödja elever att bli godkända. Ingestad (2006) ser en 

svårighet i att använda mål som liktydigt med skolframgång eftersom den inte är linjär. Hon finner att 

en tredjedel av eleverna vid något tillfälle under grundskoletiden bedöms att inte uppnå målen. 

Nilholm, Persson, Hjelm och Runesson (2007)  belyser att det inte alltid finns samband mellan elever 

som riskerar att inte nå målen och hur många som får särskilt stöd.  De ser att 15 procent av eleverna i 

årskurs nio inte når målen i alla ämnen och att 10 procent inte är behöriga till gymnasieskolan, men att 

8.6 procent får särskilt stöd i årskurs nio. Undersökningen visar också att kommunerna uppger färre 

elever i behov av särskilt stöd än antalet som inte har godkänt resultat på nationella prov. Skolverket 

(2008a) ser att orsakerna till uteblivet stöd är ekonomiska, men handlar också om personalens 

kompetensbrist, brister i organisationen samt elevers ovilja och frånvaro från skolan.  I skollagen (SFS 

2010:800) står att rektor ska besluta om utredning om skolan misstänker att någon elev riskerar att inte 

nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om utredningen visar på behov av särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram upprättas. Där ska det stöd och de åtgärder som behövs för att eleven ska få möjlighet 

att minst nå de kunskapskrav som krävs beskrivas. 

Svårigheter i specialpedagogik 

När det gäller orsakerna till att eleverna inte klarar målen ser Persson (1998) att det oftast är 

inlärningssvårigheter eller socioemotionella problem som orsakar dem. Isaksson, Lindqvist och 

Bergström (2009) finner att identifieringen av de elever som anses behöva stöd främst sker med hjälp 

av screeningtester samt nationella prov. Det är en metod som Assarson (2009) befarar kommer att leda 

till ett ökande antal elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Hon hänvisar till Skolverket som 

ser en ökning och ett tidigareläggande av tester. Skrtic (1991) problematiserar också diagnostisering 
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av elever och anser att den används förtryckande när lärare och skolor inte vill möta sina 

tillkortakommanden utan istället lägger misslyckanden på eleven så att skolan inte behöver förändras. 

Ingestad (2006) ser inte något samband med svaga resultat på tidiga tester och ofullständiga betyg 

efter grundskolan. Hon hävdar att det framförallt är elever som visar beteendeproblem under den 

senare delen av skoltiden som lämnar den utan fullständiga betyg samt en mindre grupp elever som 

haft stöd genom hela skoltiden. Hon anser därför att elevers kunskapsutveckling handlar om elevers 

villkor i skolan.  

Sivertun (2006) och Isaksson (2009a) problematiserar de ambivalenta svårigheter som uppstår när 

specialpedagoger ska definiera och identifiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. De betraktar 

det som en dubbeltydlig process där specialpedagogerna måste peka ut eleverna för att sedan stödja 

dem till delaktighet. Sivertun kan dock se ett berättigande av den specialpedagogiska verksamhet som 

han undersökt då skolan i det fallet annars riskerade att mista omsorgen om de svagare elevernas 

intressen och möjligheter till delaktighet.  

Särskilt stöd – vem ger det och vad innebär det? 

Skolverket (2008a) säger att särskilt stöd inte är knutet till någon särskild lärargrupp utan att det kan 

ges av olika lärarkategorier. Persson (1998), Malmgren Hansen (2002) och Tideman et al. (2004) 

finner dock att det oftast är specialpedagogen som ger stödet och då i uppdrag av klassläraren. 

Malmgren Hansen ser att orsaken till att läraren vill att specialpedagogen tar ut elever är att det gynnar 

klassen som bli färre till antalet. Persson finner att skillnaden mellan specialundervisning och vanlig 

undervisning ses i att elevgruppen är färre till antalet samt att tempot är långsammare. Hans slutsats 

om specialpedagogik är att hur man förstår och strukturerar den är beroende av vilka förhållanden, 

traditioner och strukturer som råder på den enskilda skolan.  

Nilholm et al. (2007) finner att man från kommunnivå helst ser undervisning där eleverna går i vanlig 

klass men får handledning av specialpedagog, medan de vanligaste stödformerna är enskild 

specialundervisning, undervisning i särskild undervisningsgrupp eller tillgång till elevassistent. I 

Danmark beslutade man år 2005 att stöd bör ges inom klassens ram, men trots det har Morin (2009) 

funnit att det är vanligt med specialundervisning utanför klassrummet. Hon anser att elevers separation 

i skolämnen sker både strukturellt och organisatoriskt då de avskiljs fysiskt från klassen och 

organisatoriskt från läraren. Hon belyser att flera dilemman uppstår då lärandeförloppet bryts upp och 

ser en fara med organiseringen av specialundervisningen som kan medverka till ytterligare 

avgränsningar, isolering och svårigheter för dessa elever. Fara för eleverna på grund av särskiljande är 

något som också märks i en norsk undersökning där Pijl och Frostad (2010) visat att elever i behov av 

särskilt stöd är måna om sina kamraters gemenskap, vilket också får betydelse för självuppfattningen 

som i sin tur är viktig då dessa elever generellt är mindre accepterade av sina skolkamrater än elever 

utan stöd.  
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När det gäller elever med beteendeproblematik finner Henricsson (2006) att de vanligaste åtgärderna 

från lärarnas sida när det gäller utåtagerande elever är att prata med eleven och att kontakta elevens 

föräldrar. Den förstnämnda åtgärden anser hon vara problematisk dels för att samtalet riskerar att bli 

en monolog mer än en dialog, men också eftersom det finns en risk att eleven inte förstår moraliskt 

tänkande i den omfattning som läraren tror. Att kontakta föräldrarna för att få en förändring till stånd 

är heller inte alltid effektivt då de oftast saknar information som de skulle behöva för att kunna hantera 

problemet i skolan samt att det faktum att de dessutom inte befinner sig i skolan under skoldagen. Att 

lägga ansvaret på föräldrarna kan till och med försämra elevens beteende då det hamnar i fokus ännu 

mer. Henricsson vill istället se att lärare får stöd och lär sig strategier för beteendemodifikation och för 

att kunna arbeta för positiva relationer i klassrummet långsiktigt. Skolverkets sammanställning 

(2008a) visar också att elever med utåtagerande beteende får fel stöd då de ofta särskiljs från klassen 

på grund av sin stökighet. 

Specialpedagogers roll i skolan 

En ny yrkesgrupp - på väg 

Utredningen Specialpedagogik i skola och lärarutbildningen (Ds 1986:13) föreslogs att alla lärare 

skulle läsa specialpedagogik i lärarutbildningen eller, för de redan yrkesaktiva, som fortbildning, att 

arbetsenhetsledarnas funktion skulle vara pedagogisk ledning inom enheten, att speciallärarnas antal 

skulle minska för att ersättas av ”lärare med en fördjupad specialpedagogisk utbildning” och 

organisatoriskt tillhöra elevvårdspersonalen. Arbetsuppgiften skulle bland annat vara att öka kvalitén i 

undervisningen och styra resurserna till de elever som bäst behövde dem. De delar av speciallärarnas 

undervisning som användes till dela klasser i till exempel läsgrupper föreslogs resurslärare med vanlig 

lärarutbildning överta. Förslaget grundade sig på läroplanen Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) som inte 

hade något avsnitt om specialundervisning. Sahlin (2004) sammanfattar remissvaren till utredningen 

och finner att de var blandade både vad det gäller tankar och känslor. I svaren ser hon en rädsla för att 

speciallärarna skulle försvinna från skolans golv. Den nya arbetsuppgiften handledningen nämndes 

inte i något av svaren vilket Sahlin tolkar, tillsammans med faktumet att det endast var sex remissvar 

från personal eller studenter inom skolan, som motståndets tystnad inför den nya rollen.  

En ny yrkesgrupp – på plats 

Trots ovanstående tankar är det ändå vanligt att specialpedagoger undervisar vilket Malmgren Hansen 

(2002) och Tideman et al. (2004) visar. Specialpedagogerna har flera olika arbetsuppgifter av såväl 

individ- som strukturinriktad karaktär, men undervisar även enskilda elever eller mindre grupper. 

Tideman et al. (2004) finner att undervisningen upptar trefjärdedelar av arbetstiden medan 

handledning, utredning, skolutvecklingsfrågor, dokumentation samt medverkan vid konferenser upptar 

en fjärdedel. De påpekar dock att variationerna av arbetstiden är stora. Heimdahl Mattson och 
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Malmgren Hansen (2009) påvisar att rektorer vanligtvis ser en koordinerande och handledande 

funktion i specialpedagogrollen men att det även finns skolledare som vill att specialpedagoger ska 

undervisa. Det som avgör deras syn är om de har en inkluderande syn på elevers skolsvårigheter eller 

inte. Nilholm, Persson, Hjerm och Runessons (2007) resultat pekar dock på att specialpedagogernas 

undervisningstid minskar, men deras undersökning grundar sig på uppgifter från kommuner, vilket gör 

att de kan påverkas av att det på kommunnivå finns ett ökande antal övergripande specialpedagoger 

som inte undervisar alls. I England ser Hargreaves et al. (2007) också spänningar mellan undervisning 

och handledning i specialpedagogrollen. De förklarar det med olika synsätt och brist på rimliga 

förväntningar från lärarnas sida. 

Varför blev det inte som det var tänkt? 

Malmgren Hansen  (2002) och Sahlin (2004) diskuterar tänkbara orsaker till att det inte blev som man 

tänkt sig när det gäller specialpedagogrollen. Malmgren Hansen för fram att lärare och 

specialpedagoger saknar gemensamt syn i specialpedagogiska frågor då lärarutbildningen endast 

innehåller en mycket liten del specialpedagogik. Sahlin drar av det svala remissintresset slutsatsen att 

rollen inte var en funktion som önskades från skolans praktik, att handledning kan ha olika innebörder 

och vara förbunden med andra yrkesgrupper samt att specialpedagoger infördes samtidigt som det 

gjordes stora nedskärningar i skolan och att dessa tre faktorer inte gynnat yrkets legitimitet.  

Möjligheter i rollen som specialpedagog 

Flera forskare ser möjligheter i specialpedagogrollen. Tideman et al. (2004) föreslår flexibelt 

organisatoriskt tänkande där lärarlag arbetar med varierade gruppstorlekar vilket kan frigöra 

specialpedagoger så att de istället ges möjlighet att arbeta med det de har kompetens för. 

Specialpedagogen arbetar i en sådan modell nära skolledningen med att stöda flera lärarlag. Vikten av 

att arbeta nära skolledningen är också något som Ahlefeld Nisser (2009) ser är nödvändigt. Hon ser 

specialpedagogen som en möjlig länk mellan elever/föräldrar och skolan i deliberativa samtal. Det är 

demokartiska kommunikativa samtal där parterna tillsammans reflekterar över olika argument vilket 

möjliggör ställningstagande för var och en av dem. Det som gör specialpedagoger lämplig för 

deliberativa samtal är rollen som utmanare av invanda strukturer och förändringsvanan de har. För att 

möjliggöra detta bör specialpedagogen tydliggöra sin kompetens, samtala och bygga förtroende med 

elever och föräldrar. Ahlefeld Nisser (2009) finner att det är av vikt att specialpedagogen får stöd av 

skolledningen för sitt samtalsarbete och visar på exempel där specialpedagogen och skolledningen i 

realiteten leder skolans specialpedagogiska arbete tillsammans. Helldin (1999) belyser 

specialpedagogens möjligheter i samarbetet med lärarna och ser att specialpedagogen bör söka det 

goda samspelet och varnar för expertrollen. Han ser att läraren bör vara en likvärdig part i samarbetet 

dem emellan. Sahlin (2004) tar teoretiskt avstamp i Bourdieus fältbegrepp, som innebär att ett socialt 

fält uppstår när människor kämpar för värden som är gemensamma för dem och successivt formar 
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fältet. Hon ser då att det finns ett fält för specialpedagoger att utveckla en modern demokratisk roll 

som utvidgats från speciallärarens undervisande roll där deras kunskaper om forskning, handledning 

samt konsultation kommer till sin rätt. 

Kodex och policy som möjlig väg?  

I England har man sedan år 1994 en praktisk specialpedagogisk kodex gällande elever i 

skolsvårigheter vilket har lett till att man enligt Hargreaves et al. (2007) fokuserat specialpedagogik 

och specialpedagogens roll. I en studie där olika lärargrupper intervjuats har de funnit att 

specialpedagogers professionella identitet och status är förbunden med personlig och professionell 

trovärdighet, kunskap, förmåga och ansvarstagande hos den enskilde specialpedagogen samt av hur 

deras roll uppfattas på skolan. För att höja yrkets status räcker inte bara en kodex utan Hargreaves et 

al.vill även se en tydlig policy. Cole (2005) ser att man i England sedan den specialpedagogiska 

kodexen reviderades år 2001 pågår en rolldefinition av specialpedagogrollen där hon vill se att den 

formas till att vara en stark förespråkare för inkludering. Malmgren Hansen (2002) finner svenska 

specialpedagoger som också efterlyser en gemensam policy. Hon pekar på fördelen med en gemensam 

policy i de fall då skolledningen och lärare saknar kunskap om den nyare specialpedagogrollen.   

Metod 

Valet av kvantitativ metod 
Linikko (2006) visar att det inom en skola kan finnas lärare med olika synsätt när det gäller 

närliggande frågor. Då studien har haft en jämförande ambition samt då frågorna gällt attityder har 

flera lärare på varje skola behövts nås. Det senare för att lärare med olika synsätt skulle ges möjlighet 

att ge sin syn på frågorna i studien. Dessa faktorer gjorde kvantitativ metod som datainsamlingsmetod 

mest passande mot syftet. Eftersom frågeställningarna har varit flera och behövts delas upp i flertalet 

delfrågor och då lärarna för att göra jämförelser möjliga har behövt likartade svarsmöjligheter valdes 

enkätmetod som den mest passande kvantitativa metoden. Enkätsvaren har bokförts och bearbetats 

kvantitativt, men tolkats kvalitativt vilket är förenligt enligt Trost (2001).  

Undersökningsgrupper och urval 

Valet av lärare som svarspersoner 

Då läroplansanalysen visar att lärares syn på eleven tillskrivs avgörande betydelse i gällande läroplan 

och då forskare som Persson (1998), Malmgren Hansen (2002) samt Tideman et al. (2004) visar att 

specialpedagoger ofta arbetar på lärarens uppdrag. Det innebär att lärarens syn på orsakerna till elevers 
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skolsvårigheter och vilka specialpedagogiska åtgärder eleven bör ha i praktiken avgörs av läraren. 

Dessa två frågor har direkt inverkan på vilken roll specialpedagogen får i skolan. Därför valdes lärare 

till svarspersoner i studien. 

Valet av skolor 

Eftersom ett så brett och så stort urval av lärare som möjligt var lämpligt för att uppnå syftet 

genomfördes undersökningen lämpligen på förhållandevis stora skolor. Då min lärarutbildning riktar 

sig mot elever i de yngre åldrarna är mitt intresse främst lärare för den åldersgruppen. Med dessa två 

kriterier gjordes ett bekvämlighetsurval av skolor. Enligt Trost (2001) innebär bekvämlighetsurval ett 

icke-slumpmässigt urval som Bryman (2011) förklarar omfattar de, i det här fallet, skolor som för 

tillfället råkar finnas tillgängliga.   

Skolorna 

De båda skolorna ligger i samma stora kommun men i olika skolområden. I de båda skolorna 

dominerar elever från medelklass. I den ena skolans skolområde har man sedan några år en uttalad 

inkluderande tanke vilket innebär att elever i skolsvårigheter går i vanlig klass. Man har inte någon 

särskild undervisningsgrupp på skolan och endast ett fåtal elevassistenter som främst arbetar med 

elever med fysiska funktionsnedsättningar. Den specialpedagogiska verksamheten bedrivs i fler olika 

former där specialpedagogen förutom specialundervisning ger handledning till lärare och 

elevassistenter, gör elevobservationer i klasser, leder trygghetsteamets arbete, deltar i alla 

elevhälsomöten (tidigare elevvårdskonferenser) samt ingår i skolans elevhälsoteam. Skolan kallas i 

studien av anonymitetsskäl Ekenskolan. 

På den andra skolan i ett annat organisatoriskt skolområde har en inkluderande tanke formas på 

skolområdesnivå. Skolan har haft flera särskilda undervisningsgrupper dit det främst har kommit 

elever från andra skolor, men grupperna har minskat till antalet för att för ett par år sedan helt upphöra. 

Skolan har flera elevassistenter som arbetar med elever i behov av särskilt stöd av olika slag. Den 

specialpedagogiska verksamheten bedrivs främst i form av traditionell specialundervisning, men har 

under senaste åren alltmer kommit att innebära arbete med samt tillhandahållande av tekniska 

hjälpmedel främst i form av pedagogiska dataprogram och elevdatorer för skrivande så kallade alpha 

smarts. I och med den nya skollagens (SFS 2010:800) krav på specialpedagoger i det förebyggande 

elevhälsoarbetet har man sedan höstterminens start involverat specialpedagogen i skolans 

elevhälsoteam. Teamet träffas regelbundet och lyfter såväl ärenden kring enskilda elever som 

miljöfaktorer som påverkar elevers hälsa och lärande. Bland annat har skolan genomfört en 

enkätundersökning där elever få ge sin syn på sin trygghet och skolans undervisning. Skolan kallas i 

studien av anonymitetsskäl Rönnenskolan. 
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Svarspersonerna 

Enkäten riktade sig till grundskollärare då de är föremål för denna studie och intresset för 

yrkesgruppen ovan beskrivits. 

Undersökningens genomförande 

Enkätfrågorna 

Arbetet med enkätfrågorna påbörjades när kursen startade och handledningsgruppen började träffas. 

Frågorna är vad Trost (2001) kallar attitydfrågor där lärarna ska värdera olika faktorer, orsaker, 

åtgärder och uppgifter. De utarbetades under några veckor och handledare samt medstudenter gavs 

tillfälle att lämna synpunkter på dem med tanke på att Bryman (2011) varnar för flertydighet i frågor. 

Enkäten (bilaga 2) kom att bestå av sex frågor med delfrågor. De första fem var relaterade till de fyra 

frågeställningarna, medan den sjätte handlade om hur många år i yrket respondenten har. Rader för 

frivilliga kommentarer fanns sist i enkäten. Den första frågeställningen som handlar om elevers 

lärande i skolan motsvaras av enkätens fråga 1 och 2. De övriga tre frågeställningarna motsvaras av 

fråga 3, fråga 4 respektive fråga 5. För de sistnämnda frågorna samt fråga 3:s delfrågor användes 

frågor från Lindqvists et al. (2011) undersökning som fritt översatts från engelska. Ordningsföljden på 

frågorna var tänkt att underlätta för svarspersonerna så att frågorna om elevers lärande, som kan antas 

finnas nära lärare i skolvardagen kommer först, därefter kommer de specialpedagogiska frågorna. Fyra 

möjliga svarsalternativ finns ordnade i form av en skala där svarspersonerna får bedöma hur viktiga 

olika faktorer är för elevers lärande och välbefinnande i skolan samt hur pass vanliga olika faktorer är 

till att elever är i behov av särskilt stöd. 

Tillvägagångssätt för insamlingen 

Muntligt tillstånd att tillfråga lärarna via enkäter som delas ut och besvarades på arbetstid utverkades 

från skolledarna på de båda skolorna samt pilotskolan. På pilotskolan gav även platsansvarig sitt 

medgivande. 

Pilotstudien 

Pilotstudie genomfördes på en liten skola där lärarna inte är så många till antalet vilket gjorde det 

lättare att samla alla samtidigt på samma rum och därmed ge alla samma information samt hämta upp 

synpunkter . De synpunkter som framkom var endast från en förskollärare som inte tyckte att frågorna 

passade lärare som arbetar i förskoleklassverksamhet. 

 



18 

 

Svarsfrekvens och bortfall 
Enkäten delades sedan ut på de två skolorna i samband med personalmöten men lades också i 

frånvarande lärares fack. Respondenterna gavs en vecka på sig att svara. Svaren inlämnades anonymt i 

ett fack. Efter en vecka gick en muntlig påminnelse ut. Svarsfrekvensen efter påminnelsen var 17 svar 

av 22 utdelade enkäter på Ekenskolan, vilket motsvarade en svarsfrekvens på 77 procent samt 14 av 21 

utdelade enkäter på Rönnenskolan, vilket ger en svarsfrekvens på 67 procent. Det gjorde att 31 

lärarsvar fanns i materialet och att den sammanlagda svarsfrekvensen var 67 procent. I materialet 

fanns tio delfrågor som inte alla besvarats. De är dock olika delfrågor spridda i materialet men innebär 

att underlaget i dessa fall baseras på svar från 30 istället för 31 lärare. När det gäller svarspersonerna 

som inte besvarat alla delfrågorna, består det av olika svarspersoner utom i ett fall då svarspersonen 

har lämnat två delfrågor obesvarade. För Ekenskolan saknas tre svar och på Rönnenskolan saknas sju 

svar. Möjligheten att ge kommentarer sist i enkäten var det endast tre lärare som tog och då med en 

kort kommentar som inte skiljde sig från deras svar i övrigt. 

Bearbetning av insamlat material 
Enkätsvaren bokfördes sedan i databehandlingsprogrammet Excel där svarsalternativen som utgörs av 

fyra skalvärden kodades så att svarsalternativen oviktig/ovanlig kodades som 1, svarsalternativen 

ganska oviktig/ganska ovanlig som 2, medan svarsalternativet ganska viktig/ganska vanlig kodades 

som 3 samt svarsalternativen viktig/vanlig som 4. Efter det gjordes en bivariat analys enligt Bryman 

(2011) där lärarnas svar delas upp efter vilken skola lärarna arbetar i. Lärarnas svar redovisas i 

stapeldiagramform samt tabell i resultatkapitlet. 

Reliabilitet och validitet 
Då lärarna fick samma information via missivbrevet samt samma frågor och delfrågor i samma 

ordningsföljd via enkäten, anses studiens metod standardiserad enligt Trost (2001). Enligt honom är 

också en studie med fasta svarsalternativen strukturerad. Reliabiliteten säkerställs då även enkäternas 

kodning kontrollerats ett flertal gånger för att undvika fel.  

Validiteten bör vara relativt hög genom att några av frågorna och delfrågor tidigare har används i en 

större studie (Lindqvist et al., 2011). Validiteten har även säkrats genom att frågorna har diskuterats 

bland lärare i pilotundersökningen och i handledargruppen. 

Etiska aspekter 
Vetenskapsrådet (2011) har satt upp krav på god forskningsetik som för denna studie innebär att 

hänsyn tagits till uppförandekraven att tala sanning, öppet redovisa utgångspunkter, metoder och 



19 

 

resultat, att hålla god ordning på dokumentation och arkivering samt inte stjäla andras resultat och vara 

rättvis i bedömningen av dem. Denna studie har inspirerats av delar av Nilholms forskningsprojekt 

vilket också redovisas i studien. 

Vidare lyfter Vetenskapsrådet (2011) frågan om anonymitet. Denna har tillgodosetts då 

svarspersonerna i missivbrevet (bilaga 1), som följde enkäterna, lovades anonymitet och sedan inte 

avkrävdes namn utan svarade anonymt. Det gör att ingen koppling mellan svarspersonerna och 

enkäterna funnits sedan svarspersonerna lämnade in enkäten. Frågan om lärarens kön avstods, trots att 

Avramidis och Norwich (2002) visar att det finns könskillnader bland lärare i synen på inkludering, då 

andelen män på skolor för elever i yngre åldrar är liten och därmed kan leda till att anonymiteten bryts. 

Även skolorna har avidentifierats genom att ges fingerade namn. Vetenskapsrådet har också krav på 

att forskare ska vara ärliga, tydliga och kritiska till bedömningen av flerkällor i sitt material. Det är 

något som lyfts i metoddiskussionen. 

Vetenskapsrådet (u.å) har fyra krav när det gäller forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav. Även här tillgodosågs 

dessa i missivbrevet där information om syftet, arbetets art som examensarbete, frivilligheten och, som 

ovan, anonymitet fanns beskrivet. Dessutom gav skolledarna sitt samtycke till att lärarna deltog på 

arbetstid. När det gäller att svara på enkäter under arbetstid kan det dock ha inneburit en etisk 

komplikation då det kan finnas lärare som känner ett tvång att svara på enkäter under sådana premisser 

vilket kan ha minskat samtyckeskravet. 
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Resultat 

Här presenteras lärarnas svarsmedelvärde på enkätens delfrågor i form av stapeldiagram där varje 

stapel utgör Ekenskolans respektive Rönnenskolans medelvärde. Det har räknats ut genom att 

svarsalternativen oviktig/ovanlig givits en poäng, svarsalternativen ganska oviktig/ganska ovanlig två 

poäng, medan svarsalternativet ganska viktig/ganska vanlig givits tre poäng samt svarsalternativen 

viktig/vanlig fyra poäng. Det maximala värdet på varje delfråga för vardera skola är därmed fyra.  

Här nedan presenteras i figur 1 enkätens första fråga som handlar om hur viktigt lärarna bedömt några 

olika faktorer vara för elevers lärande i skolan. 

 

Figur 1. Faktorer för elevers lärande, medelvärdesjämförelse mellan Ekenskolan och Rönnenskolan. 

Figur 1 visar att lärarens utbildning och pedagogiska förmåga samt elevens motivation och föräldrars 

engagemang var de faktorer som lärarna bedömde som viktigaste. Likaså bedömdes 

specialpedagogens arbete som viktigt för elevers lärande. Det som ansågs minst viktigt var 

arbetslagets arbete, föräldrarnas utbildning samt fritidshemmens verksamhet. Skillnaden mellan 

lärarnas syn på de båda skolorna var mycket små. Den faktor som skiljde sig mest var elevens förmåga 
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där lärarna på Ekenskolan bedömde den som viktigare än vad lärarna på Rönnenskolan gjorde. 

Sammanfattningsvis efterfrågas här några faktorer som kan ha betydelse för elevers lärande i skolan. 

Resultatet visar att faktorer hos såväl lärare, elever, föräldrar och skola ses betydelsefulla.   

Figur 2 presenterar hur lärarna bedömt vilken betydelse ytterligare några faktorer för elevers lärande i 

skolan kan ha. 

 

Figur 2. Betydelsen av pedagogiskt innehåll för elevers lärande, medelvärdesjämförelse mellan 

Ekenskolan och Rönnenskolan. 

Av figur 2 framgår att lärarna på båda skolorna bedömde att lärarens återkopplingar tätt följt av 

undervisningens struktur, klassklimatet, lärarens förväntningar samt ljudnivån i klassrummet är det 

viktigaste för elevers lärande. Det som bedömdes ha minst betydelse var elevernas möjlighet till 

deltagande samt läxor. De faktorer som tillmättes betydelse däremellan var elevers insikt, elevers 

förståelse, elevers samarbete och utvecklingssamtal. Även när det gäller olika aspekter av det 

pedagogiska innehållet var lärarna i de båda jämförda skolorna tämligen överens. Dock finns en 

tendens till att lärarna på Ekenskolan tillmätte elevcentrerade frågor som elevs insikt, förståelse, 

deltagande och samarbetande en något större vikt än vad lärarna på Rönnenskolan gjorde. 

Sammanfattningsvis ansågs av dessa faktorer de lärar- och undervisningscentrerade som viktigaste för 

elevers lärande i skolan. 
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De deltagande lärarna i undersökningen fick också ta ställning till hur vanliga olika orsaker är till att 

elever får behov av särskilt stöd. Hur lärarna i Eken- och Rönnenskolan svarade framgår av figur 3. 

 
 

Figur 3. Orsaker till att elever är i behov av särskilt stöd, medelvärdesjämförelse mellan Ekenskolan och 

Rönnenskolan. 

Figur 3 visar att lärarna på de båda skolorna anser att den vanligaste orsaken till att elever är i behov 

av särskilt stöd är att elever har svårigheter/brister. Det finns ytterligare två delfrågor där lärarna på de 

båda skolorna också svarar relativt lika. Det gäller frågan om brister i elevens hemmiljö samt frågan 

om skolans mål är för höga. När det gäller övriga tre delfrågor skiljer sig lärarnas svar åt. Skillnaden är 

störst när det gäller delfrågan om skolan har svårt att hantera elevers olikheter där lärarna på 

Rönnenskolan svarar med ett medelvärde som är nästan ett skalsteg högre än Ekenskolans. På 

delfrågan om lärarnas sätt att undervisa som orsak till elevers behov av särskilt stöd svarade 

Rönnenlärarna med ett medelvärde som är ett halvt skalsteg högre än Ekenlärarnas. Även klassens sätt 

att fungera tillmättes en något högre vikt av lärarna i Rönnenskolan än i Ekenskolan.  
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Fråga 4 handlade om vilka åtgärder och anpassningar som lärarna bedömde vara viktiga för elever i 

behov av särskilt stöd. Lärarnas svar redovisas i figur 4. 

 

Figur 4. Åtgärder och anpassningar för elever i behov av särskilt stöd, medelvärdesjämförelse mellan 

Ekenskolan och Rönnenskolan. 

Figur 4 visar att lärarna på de båda skolorna bedömer delfrågornas alla åtgärder och anpassningar som 

viktiga. De åtgärder som ansågs viktigaste var specialundervisning, strukturerad undervisning, 

elevhandledning och alternativa instruktioner, det vill säga olika former av lärarinsatser direkt riktade 

till eleven i fråga. Därefter kom anpassade läromedel och tekniska hjälpmedel. Åtgärder av mer 

organisatoriska art som till exempel åtgärdsprogram, särskild undervisningsgrupp, lärarhandledning 

och tillgång till en elevassistent bedömdes som något mindre viktiga. Vid en jämförelse mellan 

skolornas svarsmedelvärden ses mest skillnad när det gäller åtgärdsprogram som Ekenlärarna tycker är 

viktigare än Rönnenlärarna. När det gäller lärar- och elevhandledning samt anpassade läromedel är 

förhållandet det omvända.  Övriga skillnader är små.  
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Den femte frågan gällde specialpedagogens arbete och hur viktiga deras olika arbetsuppgifter är. Figur 

5 redovisar lärarnas bedömningar i de två skolorna. 

 
 

Figur 5. Specialpedagog/speciallärares uppgifter, medelvärdesjämförelse mellan Ekenskolan och 

Rönnenskolan. 

Figur 5 visar att svarsmedelvärdena vad gäller arbetsuppgifter för specialpedagoger/speciallärare är 

mycket lika på de båda skolorna. Individinriktade uppgifter som elevhandledning, undervisning, 

genomförande av pedagogiska utredningar, arbete med åtgärdsprogram, deltagande i elevkonferenser, 

handledning av elevassistenter, tillhandahållande av tekniska hjälpmedel samt genomförande av 

screeningar anses viktiga. Likheten mellan skolorna gäller även gruppinriktade arbetsuppgifter som 

lärarhandledning, arbete i elevhälsoteam och arbete för att förbättra elevmiljön. När det gäller den 

gruppinriktade uppgiften, driva skolutveckling, är intresset från lärarna på de båda skolorna lägre.  Det 

svarsmedelvärde som skiljer skolorna åt mest är arbetsuppgiften att tillhandahålla tekniska hjälpmedel, 

där lärarna på Rönnenskolan ser den som den viktigaste uppgiften. För lärarna på Ekenskolan är de 

viktigaste uppgifterna att upprätta åtgärdsprogram och delta i elevkonferenser.  
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Resultatsammanfattning 
Studien har fyra frågeställningar vars resultat sammanfattas i detta avsnitt. Frågeställningarna är vad 

grundskollärare anser vara viktigt för elevers lärande, vilka orsaker till elevers skolsvårigheter de ser, 

vilken vikt de fäster vid olika specialpedagogiska åtgärder samt vilken vikt de fäster vid möjliga 

specialpedagogiska arbetsuppgifter. Syftet är att jämföra två skolor med avseende på dessa 

frågeställningar. 

Enkätens frågor 1 och 2 bör ses tillsammans då båda handlar om några faktorer för elevers lärande. 

Studiens lärare bedömde av dessa faktorer att aspekter hos såväl lärare, undervisning, elever, föräldrar 

och skola som betydelsefulla. De faktorer som dock främst handlar om läraren och undervisningen 

(lärarens utbildning, lärarens pedagogiska förmåga, förväntningar på eleverna, återkopplingar till dem 

och undervisningens struktur) sågs viktigast. När det gäller elevfaktorer var det deras motivation som 

bedömdes vara viktigast för deras lärande, medan faktorer som inbegriper eleven som aktiv i lärandet 

gavs något lägre vikt. Klimatet i klassen ansågs också vara viktigt. Föräldrarnas engagemang samt 

specialpedagogers arbete är de främsta föräldra- respektive skolfaktorer som gavs störst betydelse. 

Lärarna ansåg att den vanligaste orsaken till att elever är i behov av särskilt stöd var att elever har 

svårigheter/brister. De såg olika typer av åtgärder och anpassningar som viktiga, men de elevinriktade 

som specialundervisning och alternativa instruktioner som något mer viktiga än de av organisatorisk 

art som till exempel åtgärdsprogram. När det gäller olika arbetsuppgifter för specialpedagoger sågs 

individinriktade uppgifter som till exempel elevhandledning, undervisning och screeningar lika viktiga 

som gruppinriktade uppgifter som lärarhandledning, arbete i elevhälsoteam och arbete för att förbättra 

elevmiljön. Dock ansågs inte den gruppinriktade uppgiften skolutveckling lika viktig. 

Vid jämförelse mellan lärarnas attityder vid de båda skolorna var skillnaden i de flesta fallen mycket 

liten eller obefintlig. Ett svagt samband framkom dock som innebär att lärarna på Ekenskolan lade 

något högre vikt vid faktorer som inbegriper eleven.  

De delfrågor som visade på störst skillnader när det gäller orsaker till att elever är i behov av särskilt 

stöd handlar om skolans förmåga att hantera elevers olikheter samt om lärarnas sätt att undervisa var 

otillräcklig. Lärarna på Rönnenskolan svarade med ett medelvärde som var nästan ett skalsteg högre 

än Ekenskolans på den förstnämnda delfrågan respektive med ett medelvärde som var ett halvt 

skalsteg högre än Ekenlärarnas på den andra delfrågan. Detta var även de delfrågor som visade på 

störst skillnader mellan lärarnas syn på de båda skolorna i hela materialet Även delfrågan om klassen 

sätt att fungera som orsak till att elever är i behov av särskilt stöd visade sig vara vanligare ansåg 

Rönnenlärarna.  

Vid jämförelse mellan lärarnas svarsmedelvärden vad gäller åtgärder och anpassningar sågs störst 

skillnad när det gäller åtgärdsprogram som Ekenlärarna ansåg vara viktigare än Rönnenlärarna samt 

angående delfrågan om lärarhandledning där förhållandet var det omvända.  Den arbetsuppgift för 
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specialpedagoger/speciallärare vars svarsmedelvärde tydde på störst skillnad var tillhandahållandet av 

tekniska hjälpmedel som för lärarna på Rönnenskolan var den viktigaste uppgiften. För lärarna på 

Ekenskolan var de viktigaste uppgifterna att upprätta åtgärdsprogram och delta i elevkonferenser.  

Diskussion 

Elevers lärande och orsaker till skolsvårigheter 

Lärarna på de båda skolorna ansåg att faktorerna hos läraren och undervisningen var viktiga för 

elevers lärande. Det är något som även beskrivs i Gustavsson (2010) där amerikanska resultat tyder på 

att lärares betydelse är den faktor som vid förändring i skolan ger störst effekt på lärandet. Detta borde 

då innebära att lärarna i föreliggande studie söker förändra lärar- och undervisningsfaktorer när elever 

hamnar i skolsvårigheter. Lärarna ansåg dock att den vanligaste orsaken till elevers skolsvårigheter var 

svårigheter/brister hos eleven. Det är något som undersökningar inom Nilholms projekt också ser 

(Nilholm och Evaldsson, 2010; Lindqvist et al., 2011). Det tyder på att lärarna ser en gräns mellan god 

pedagogik och elevers brister när det gäller elevers skolsvårigheter. Vid denna gräns förskjuts det 

relationella perspektivet, där läraren ansåg sig och undervisningen i fokus för elevers lärande, mot ett 

kategoriskt perspektiv, där svårigheter/brister hos eleven istället fokuserades. Perspektivförskjutningen 

tydliggörs i jämförelse med svaren på delfrågan om lärarnas otillräcklighet som orsak till att elever är i 

behov av särskilt stöd då lärarna ansåg denna vara en mindre vanlig orsak än elevers 

svårigheter/brister. Det ombytta perspektivet kan ha förorsakats av frågornas formuleringar som byttes 

från elever i fråga ett och två, som handlade om elevers lärande, till elever i behov av särskilt stöd i 

fråga tre, som handlade om orsaker till behov av stöd. Formuleringen kan ha fungerat som en 

gränsmarkör för lärarna som då bytte perspektiv, vilket i förlängningen tyder på att elever i behov av 

särskilt stöd markerar skiftet från pedagogik till specialpedagogik. Detta belyser dilemman som Skrtic 

(1991) och Sivertun (2006) lyft där specialpedagogik fokuserar elevers brister istället för att fokusera 

undervisning. 

Elevers motivation 

När det gäller elevfaktorer visar studien att elevers motivation är den faktor som lärarna ansåg 

viktigast för elevers lärande. Elevers förmåga, elevers insikt, elevdeltagande, elevers förståelse samt 

elevsamarbete ansågs vara mindre viktiga än deras motivation. Motivationen är därigenom intressant 

att söka påverka i positiv riktning för att stärka lärandet. Diskuteras bör vad lärarna lägger i begreppet 

elevers motivation. Från olika perspektiv kan den ses som något som finns hos eleven eller något som 

undervisningen kan skapa. Med det först nämnda synsättet begränsar såväl lärare, undervisning som 

elever i lärandet då det inte kan upplevas meningsfullt att försöka ändra på det som redan är. Med 
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synsättet att motivation istället kan påverkas och skapas i undervisningen finns möjligheter att öka 

elevers motivation. Lärare skulle till exempel kunna arbeta för att öka elevers förmåga, insikt, 

delaktighet och förståelse med hjälp av arbetsformen elevsamarbete, vilket skulle kunna leda till ökad 

motivation hos elever. Som studien tidigare berört anser Ainscow (2000) att skolan bör utveckla 

elevaktiva former som formativ bedömning, samarbetande lärande och elevhandledning för att stärka 

lärandet.  

Elevers olikhet 

Lärarna på Rönnenskolan angav i större omfattning än lärarna på Ekenskolan att skolan har svårt att 

hantera elevers olikheter samt att lärare är otillräckliga som orsaker till att elever är i behov av särskilt 

stöd. Detta kan vara tecken på att Rönneskolans elever visar på större olikheter och därför utmanar 

lärarna mer och de känner sig otillräckliga. De två delfrågorna kan också ses i ljuset av att 

Rönnenlärarna såg elevdeltagande som mindre viktigt än Ekenlärarna. Det innebär förmodligen att 

Rönnenskolans elever ges mindre möjligheter till deltagande, vilket innebär att eleverna där då går 

miste om värdefulla möjligheter till lärande och samspel där olikheter berikar. Nilholm och Alms 

(2010) påvisar deltagandets vikt då de i en inkluderande klassrumsmiljö där olikhet ses som en 

tillgång, finner att eleverna trots ganska stora svårigheter kan ha något bättre skolresultat än andra 

elever i området. Det kan också vara så att de elever som Rönnenlärarna ser svåra att hantera på grund 

av olikhet har beteendeproblematik. Henricsson (2006) visar att lärare arbetar ineffektivt och behöver 

metoder för att arbeta både med enskilda elevers beteende såväl som med positiva relationer i klassen. 

I frågor som dessa borde en specialpedagog kunna stödja lärarna till utveckling. 

Specialundervisning och inkludering 

Studien visar att lärarna ansåg att den elevinriktade åtgärden specialundervisning är en viktig åtgärd 

för elever i behov av särskilt stöd, vilket även pedagoger i Nilholms undersökningar anser (Nilholm 

och Evaldsson, 2010 samt Lindqvist et al., 2011). Det kan tyckas märkligt då man redan i läroplanen 

Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) övergav talet om specialundervisning och då flera forskare ställer sig 

tveksamma till undervisningsformen och dess konsekvenser. Exempelvis varnar Morin (2009) för dess 

strukturella och organisatoriska separation från klassen och läraren, Sivertun (2006) och Isaksson 

(2009a) påtalar riskerna med utpekande av elever samt Ingestad (2006) och Assarson (2009) som 

kritiserar urvalsformerna av elever i form av misslyckad måluppfyllelse och standardiserade prov.  

Ett intressant resultat när det gäller specialundervisning är att lärarna skattade undervisning som 

arbetsuppgift för specialpedagoger/speciallärare något mindre viktig än specialundervisning som 

åtgärd för elever i behov av särskilt stöd. Det kan tyda på en öppenhet från deras sida för att andra än 

specialpedagoger specialundervisar. Om lärare istället (special)undervisar sina elever i behov av 

särskilt stöd minskar de faror som Morin (2009) talar om då åtminstone den organisatoriska 

separationen från läraren uteblir. En möjlighet kan vara att specialpedagogen istället för läraren 
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undervisar klassen och läraren undervisar de elever som bedöms vara i behov av enskild undervisning. 

Ett sådant upplägg, som också Skolverket (2008a) ser att lärare kan göra, skulle förmodligen få 

konsekvensen att färre elever bedömdes vara i behov av specialundervisning. Detta då lärare skulle 

vara bättre rustade att undervisa dem i klassrummet genom mer erfarenhet, men också genom att 

möjligheten att ”skicka iväg elever för att bli några färre i klassrummet” som Malmgren Hansen 

(2002) ser, upphör. 

Föreliggande studie visade även att lärarna ansåg att andra former av specialpedagogiska åtgärder och 

anpassningar än specialundervisning är viktiga. Detta gäller såväl elevinriktade som de av 

organisatorisk art. Bland de elevinriktade återfinns sådana som innefattar möjlighet att öka 

inkluderingen av elever i skolsvårigheter i klass. Åtgärder som strukturerad undervisning, användning 

av tekniska hjälpmedel och anpassade läromedel är främst elevinriktade men kan ha ett inkluderande 

syfte. Dessa skulle kunna ses i ljuset av det Haug (1998) benämner inkluderande integrering där 

mångfalden i klassrummet säkerställs genom att alla elever ges möjligheter att delta där. 

Specialpedagoger har genom arbetet med dessa åtgärder möjlighet att sätta fokus på det relationella 

miljöperspektivet som innebär att undervisningen anpassas efter eleverna och inte tvärtom. Ett sådant 

fokusarbete är av vikt då Westling Allodi (2005) ser flera motstridiga målsättningar inom skolan som 

lärare kan behöva stöd i att hantera. I och med specialpedagogers arbete kan lärarnas kunskaper i dessa 

frågor öka vilket kan leda till att skollagen (2010:800) uppfyllas då elever främst ges stöd i den 

elevgrupp de tillhör istället för i segregerande specialundervisning. 

Handledning 

I frågorna om specialpedagogiska åtgärder samt specialpedagogens uppgifter kan man i studien utläsa 

ett genomgående intresse från lärarnas sida vad det gäller alla former av handledning. Delfrågorna som 

berör handledning i någon form handlade om elev- och lärarhandledning då det gäller åtgärder samt 

elev-, elevassistent- och lärarhandledning då det gäller specialpedagogers/speciallärares 

arbetsuppgifter. Det kan tolkas som om lärarna tycker att det är en önskad åtgärd som är verkningsfull 

och att de anser att specialpedagoger/speciallärare ska arbeta med den. Handledningen är ett 

relationellt verktyg som Sahlin (2004) lyfter fram som en viktig del i specialpedagogers formande av 

en modern demokratisk roll, men som inte var önskad av lärarna från yrkets start. Intresset för 

handledning vid Ekenskolan och Rönnenskolan visar att specialpedagogerna har en möjlighet att 

öppna för det reflekterande och kritiska tänkandet i skolorna vars vikt Ainscow (1998) belyser. 

Lärarreflektion är också något som ses betydelsefull i läroplanen Lgr 62 (Skolöverstyrelsen, 1962) där 

lärare uppmanas att ”ständigt sträva efter att förbättra” undervisningen (s. 19) och har ”skyldighet att 

söka utröna varför” då ”orsaken kan ligga hos honom själv” (s. 31) när elever hamnar i 

skolsvårigheter. Specialpedagogerna skulle därigenom exempelvis kunna utmana lärarna i den ovan 

diskuterade synen på orsaker till att elever är i behov av särskilt stöd då Ahlefeld Nisser (2009) ser 

möjligheter i specialpedagogen som utmanare av invanda strukturer inom skolan. 
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Specialpedagogers uppgifter 

När det gäller skolfaktorer sågs specialpedagogers arbete vara viktigt för elevers lärande av lärarna på 

de båda skolorna. Om man delar upp enkätens delfrågor i individ- respektive gruppinriktade 

arbetsuppgifter kan man se att lärarna visade ett förhållandevis liknande intresse för de gruppinriktade 

arbetsuppgifterna som inför de individinriktade uppgifterna. Det är ett resultat som motsäger resultatet 

som diskuterades tidigare där lärare främst såg orsaken till elevers svårigheter i form av brister hos 

eleven. Med en konsekvent individualistisk syn på brister som orsak till skolsvårigheter skulle man 

kunna förvänta att åtgärder av individinriktade karaktär ansågs viktigare och därmed påverka 

specialpedagogens uppgifter i den riktningen. En förklaring till tvetydigheten skulle kunna vara att 

lärarna växlar mellan ett individinriktat synsätt och ett gruppinriktat synsätt då de kanske inte har gjort 

ett definitivt ställningstagande i frågan. Föreliggande studie kan även tänkas ha fångat en pågående 

förflyttning mellan kategoriskt och relationellt synsätt på de båda skolorna då pedagogerna i Nilholms 

undersökning istället främst anser att specialpedagoger ska arbeta individinriktat (Nilholm & 

Evaldsson, 2010 och Lindqvist et al., 2011). 

Den arbetsuppgift som angavs minst intresse från lärarnas sida var delfrågan om skolutveckling, vilket 

överensstämmer med Nilholms resultat (Nilholm & Evaldsson, 2010 och Lindqvist et al., 2011). 

Förklaringen till detta kan sökas i lärares inställning till skolutveckling eller i inställningen till att just 

specialpedagoger/speciallärare arbetar med uppgiften. I det första fallet kan tänkas att lärare inte ser 

skolutveckling som viktigt och/ eller att de har dåliga erfarenheter av det. I det andra fallet kan tänkas 

att lärare istället vill att specialpedagoger/speciallärare ska arbeta med vad lärarna ser som viktigare 

uppgifter för dessa och att de hellre ser att andra arbetar med skolutveckling. Det kan även vara så att 

lärarna är ovana vid att specialpedagoger/speciallärare arbetar med skolutveckling och därför inte 

kopplar samman dem med uppgiften, men för den skull inte är motståndare till att specialpedagogen 

arbetar med skolutveckling. Tideman et al. (2004) ser att skolutvecklingsfrågor tillhör de tidsmässigt 

mindre arbetsuppgifterna för specialpedagoger. Sammantaget kan det tyda på att specialpedagogerna 

vid de båda skolorna bör vara tydligare med/ i sin skolutvecklande roll. 

Lärares erfarenheter av specialpedagogisk verksamhet på skolorna 

I föreliggande studie har två skolor med delvis olika specialpedagogiska verksamheter jämförts med 

varandra. Avramidis och Norwich (2002) ser att lärare med specialpedagogisk utbildning och positiv 

erfarenhet är mer positiva till inkludering än andra lärare, vilket innebär att lärares utbildning och 

erfarenheter påverkar deras syn i frågor som dessa. Detta är något som också syns i föreliggande 

studie. Resultaten tyder på skillnader i några delfrågor som till exempel att lärarna på Ekenskolan 

ansåg att åtgärdsprogram är en viktig åtgärd och att åtgärdsprogram samt elevkonferenser är viktigare 

uppgifter för specialpedagog/speciallärare än vad lärarna på Rönnenskolan tyckte. Omvänt ansåg 

Rönnenlärarna att det är viktigare att specialpedagogen/specialläraren tillhandahåller tekniska 

hjälpmedel än vad Ekenlärarna tyckte. Dessa om än små skillnader kan direkt kopplas till den 
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specialpedagogiska verksamhet som bedrivs på respektive skola där specialpedagogerna arbetar med 

just de uppgifterna. Det gör att de största skillnaderna i studien blir intressanta att diskutera. När det 

gäller lärarna på Rönnenskolans högre svarsmedelvärde i delfrågorna om skolan har svårt att hantera 

elevers olikhet samt lärares otillräcklighet som orsaker till att elever är i behov av särskilt stöd, skulle 

även de kunna tyda på erfarenheten hos lärarna när det gäller specialpedagogisk verksamhet. 

Specialpedagogen på Ekenskolan arbetar i klassrummet med elevobservationer och handleder lärare 

samt arbetar sedan några år i skolans elevhälsoteam. Det kan innebära att lärarna i Ekenskolan har haft 

stöd i frågor om elevers olikhet och lärares otillräcklighet på ett sådant sätt att de i mindre grad lett till 

att elever hamnar i behov av särskilt stöd. Rönnenskolans specialpedagog, som mestadels bedriver 

traditionell specialundervisning och senaste åren tillhandhållit tekniska hjälpmedel, har förmodligen 

inte haft möjlighet att stödja lärarna i dessa frågor. Det kan vara så att specialpedagogen på 

Ekenskolan har kommit längre i formande av det specialpedagogiska fält där en modern demokratisk 

roll utvecklas från den undervisande speciallärarrollen (Sahlin, 2004).  

Det specialpedagogiska fältet 

Heimdahl Mattson och Malmgren Hansen (2009) påvisar skolledningens betydelse för hur 

specialpedagogens roll formas på skolor och Linikko (2006; 2009) drar slutsatsen att en inkluderande 

skola är något som formas på den enskilda skolan. Ahlefeld Nisser (2009) belyser vikten av att 

specialpedagoger arbetar nära skolledningen, får stöd därifrån men också påvisar sin kompetens. Det 

är rimligt att anta att specialpedagogiska uppgifter som arbete med åtgärdsprogram, elevkonferenser 

samt elevhälsoteam ger specialpedagogen större möjligheter till närmre samarbete med skolledningen 

och därmed möjlighet att påverka den i specialpedagogiskt viktiga frågor, än vad individinriktad 

specialundervisning och tillhandahållandet av tekniska hjälpmedel gör. Närheten till skolledningen 

kan utgöra ett viktigt led i specialpedagogens möjligheter att inta och stärka det specialpedagogiska 

fältet. Som läroplansanalysen visar har lärarens syn på eleven och dennes skolsituation betydelse då 

den enligt läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska utgöra värdering av elevens utveckling som grund 

för skolledningens resursfördelning och anpassning av stödåtgärder, blir den betydelsefull för vilket 

stöd eleven får. Med ett stärkt specialpedagogiskt fält ökar möjligheterna för specialpedagoger att göra 

sin röst hörd i dessa frågor, vilket är av vikt då till exempel Malmgren Hansen (2002) belyser 

lärarutbildningens endast mindre specialpedagogiska innehåll och då Persson (1998), Malmgren 

Hansen (2002) samt Tideman et al. (2004) ser att specialpedagoger ofta arbetar på lärarens uppdrag. 

Skillnaden vad det gäller möjligheter att inta det specialpedagogiska fältet för specialpedagogerna vid 

de båda skolorna, kan vara en förklaring till att den specialpedagogiska verksamheten har utvecklats 

på olika sätt. Den nu med nya skollagen (SFS 2010:800) förtydligade elevhälsovårdande uppgiften där 

specialpedagoger ska ingå i skolans elevhälsoteam ger dock även specialpedagogen vid Rönnenskolan 

möjlighet att inta/stärka det specialpedagogiska fältet då samarbetet med skolledningen ökar.  
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Behovet av en gemensam policy för specialpedagoger kan nu därigenom möjligen upplevas som 

mindre aktuellt (Malmgren Hansen, 2002; Hargreaves et al., 2007). Föreliggande studie har dessutom 

visat lärarnas positiva attityd till olika åtgärder för elever i behov av särskilt stöd samt gruppinriktade 

specialpedagogiska arbetsuppgifter. Dessa attityder tyder på att det finns ytterligare möjligheter att 

stärka det specialpedagogiska fältet vid de båda skolorna och dessutom i en anda av det goda 

samspelet tillsammans med lärarna som enligt Helldin (1999) är att föredra. Samspelet är viktigt då det 

bör ske en maktförskjutning från lärare till specialpedagoger gällande beslutsrätten i 

specialpedagogiska frågor från ovan nämnda lärarbeslut. När sedan lärarna börjar upptäcka positiv 

verkan av det relationellt inriktade arbetet finns ytterligare möjligheter för specialpedagoger att stärka 

det specialpedagogiska fältet då Lindensjö och Lundgren (2000) finner att lärare är positiva till nya 

möjligheter i undervisningen om de ser en vinst i förändringen. 

Metoddiskussion 
Enligt Bryman (2011) är nackdelarna med kvantitativ metod att det är svårt att skilja mellan olika 

typer av synpunkter, att svarspersonerna inte kan få hjälp med frågorna om de önskar och att det inte 

är möjligt att ställa uppföljningsfrågor. Det finns delfrågor i enkäten som kan ha behövt kompletteras 

med förklaringar och följdfrågor, förmodligen från både frågeställarens och svarspersonernas sida. 

Exempel på sådana frågor är de som skildrar uppfattningar som skulle kunna behöva klarläggas för 

resultatet är till exempel föräldrars engagemang, elevers och lärares förmåga, lärarens återkopplingar 

samt ljudnivån under lektionstid. Exempel på delfrågor vars svar skulle vara av intresse att följa upp är 

delfrågan om skolledningens arbete där litteraturgenomgången av tidigare forskning visat att den har 

stor betydelse men lärarna i studien har skattat den av något mindre vikt än ”ganska viktig”. Exempel 

på frågornas begränsningar kan även frågorna om elevers lärande i skolan utgöra. En så komplex fråga 

är svår att formulera i några frågor/delfrågor. Med intervjuer som metod hade klarläggande följdfrågor 

varit möjligt att ställa, men å andra sidan hade en sådan studie medfört ett för litet underlag för att 

kunna göra jämförelse. Det hade behövts mer tid för att göra flera intervjuer vilket inte var möjligt 

inom ramen för denna studie.  

När det gäller frågornas/delfrågorna är det även av vikt att diskutera valet av dem, deras formuleringar 

samt ordningsföljd. Den första frågan innehåller några delfrågor som är individ- och skolinriktade 

vilket kan leda svarspersonerna i den riktningen och därmed påverka svaren i enkäten. I diskussionen 

diskuteras om begreppet elever i behov av särskilt stöd innebar en diskursändring i förhållande till 

begreppet elever. Det är möjligt att andra frågor/delfrågor, andra formuleringar och/eller annan 

ordningsföljd på frågorna hade givit ett annat resultat.  

Det finns en fråga som inte redovisats i resultatet. Det är den sjätte frågan som handlar om lärarens 

antal år i yrket. Läroplansanalysen visade att olika läroplaner har haft olika tankar gällande 
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specialpedagogik och att lärares syn på eleven och skolsvårigheter har betydelse vad det gäller stöd till 

elever. Det finns lärare i studien som har arbetat länge, vilket innebär att de utbildat sig under äldre 

läroplan och arbetat under flera läroplaner. En tanke var att detta kunde vara intressant då Avramidis 

och Norwich (2002) funnit lärares ålder vara en faktor för vilken attityd läraren har till inkludering. 

Svaren på den frågan har sammanställts med övriga svar på frågorna/delfrågorna. Någon skillnad i 

medelvärde för övriga frågor/delfrågor i förhållande till hur länge lärarna har arbetat kunde inte 

påvisas. Det kan dock bero på formuleringen av svarsalternativen i den sjätte frågan. Mindre intervall i 

svarsalternativen eller att lärarna själva uppgav antal år i yrket kunde möjligtvis ha givit ett påvisbart 

samband. 

Det kan också diskuteras hur urvalet av skolorna har påverkat resultatet. Båda skolorna ligger i stabila 

medelklassområden. Det är mycket möjligt att lärare som arbetar på skolor i andra typer av 

bostadsområden har en annan syn på till exempel hur viktigt föräldrars utbildning och engagemang är 

för elevers lärande. Bekvämlighetsurvalet av skolor kan därmed ha lett till lite dynamik i resultatet 

trots de olikheter i den specialpedagogiska verksamheten som finns. 

En svaghet i materialet är att antalet lärare i studien endast uppgår till 31 stycken. Sett till två skolor 

innebär det 17 lärare respektive 14 lärare på vardera skolan. För att jämförelsen mellan skolorna ska 

anses vara tillförlitligt hade ett större antal svar behövt inkomma.  

Det som också kan diskuteras är lärarnas positiva inställning till olika specialpedagogiska åtgärder och 

uppgifter vilket svaren tyder på. Det är möjligt att de påverkats av att en specialpedagogstudent vid 

Stockholms universitet har valt frågorna/delfrågorna. Lärarna kan då vilja förhålla sig positiva i svaren 

för att ge ett gott intryck. Delfrågorna kan ha en normativ effekt där svarspersonerna kan hitta ledning 

i dem för hur de till exempel tror att frågeställaren vill att de ska svara.  

Det som förmodligen också påverkar resultatet är vilka lärare som ställer upp på en enkätstudie vid 

skolan. Det kan vara så att de lärare som är mest positiva är de som väljer att delta i svarandet på 

enkäten. Det innebär att de lärare som har en annan syn kan ha avstått från att svara och på så sätt inte 

finns representerade i materialet. En mer negativ inställning till specialpedagogers roll än den som nu 

kom fram i resultatet skulle då ha erhållits. 

Möjligheter inom tidsramen för studien är ett dilemma. Från det vida syftet att klarlägga lärares syn, 

genom den korta läroplansanalysen, presentationen av några specialpedagogiska perspektiv och 

litteraturgenomgången i tidigare forskning, till resultatet och dess tolkning, utgjorde tiden ett hinder 

för fördjupning. Såväl empirin som litteraturen hade med fördel kunnat fördjupas. Dessutom kan antas 

att tidsbrist i ett tvärvetenskapligt och mångfacetterat ämne som specialpedagogik, vilket inte minst 

antalet perspektiv inom området tyder på, blir mer kännbar.  
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Bilaga 1: Missivbrev 

Enkät till grundskollärare angående elevers lärande, specialpedagogiska åtgärder samt 

specialpedagogens roll. 

 

Mitt namn är Helena Skogström och jag läser sista terminen på specialpedagogprogrammet vid 

Stockholms universitet. Jag arbetar nu med mitt examensarbete som är en enkätundersökning om 

grundskollärares syn på elevers lärande, specialpedagogiska åtgärder samt specialpedagogens roll. Jag 

riktar mig till lärare i årskurserna 1-6 och vänder mig till flera skolor i kommunen. 

 

Du som har enkäten i din hand har valts ut att delta i min undersökning. Deltagandet är helt frivilligt 

och anonymt. Du ska inte uppge ditt namn och jag kommer inte att uppge de deltagande skolornas 

namn i mitt arbete. 

 

Enkäten innehåller sex frågor med vardera några delfrågor. Jag bedömer att den inte tar mer än några 

minuter att besvara då jag vill ha spontana svar. Det är inte mening att ni ska fundera tillsammans utan 

svara enskilt. 

 

Ett stort tack i förväg! 

 

Helena Skogström 

<telefonnummer> 

<e-post> 
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Bilaga 2: Enkätfrågor 

1. Hur viktigt bedömer du följande faktorer vara för elevernas lärande? 

 

 

Oviktigt  Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

 Viktigt 

a. Föräldrarnas utbildning     

b. Föräldrarnas engagemang i barnets skolarbete     

c. Elevens förmåga      

d. Elevens motivation      

e. Lärarens utbildning     

f. Lärarens pedagogiska förmåga     

g. Arbetslagets arbete     

h. Specialpedagogernas arbete     

i. Skolledningens arbete     

j. Fritidshemmens verksamhet     
 

 

 

2. Hur viktigt bedömer du följande pedagogiska innehåll vara för 
elevernas lärande? 
 

 

 Oviktigt Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

 Viktigt 

a. Elevernas insikt i sin lärandeprocess     
b. Elevernas möjlighet till deltagande och 

inflytande i t ex planeringen av arbeten 
    

c. Elevernas förståelse av skolans mål och 
kunskapskrav 

    

d. Elevernas möjlighet till samarbete med 
varandra under lektion 

    

e. Lärarens förväntningar på eleverna     
f. Lärarens fortlöpande återkopplingar till 

eleverna under arbetets fortgång 
    

g. Utvecklingssamtalen med skriftliga omdömen 
och upprättande av IUP 

    

h. Undervisningens struktur     
i. Ljudnivån under lektionstid     
j. Det psykosociala klimatet i klassen     
k. Läxornas innehåll     
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3. Vad anser du om följande orsaker till att elever är i behov av särskilt 
stöd? 
 

 

Ovanligt Ganska 
ovanligt 

Ganska 
vanligt 

 Vanligt 

a. Skolans mål och kunskapskrav är för höga      
b. Skolan har svårt att hantera elevernas 

olikheter 
    

c. Lärarens sätt att undervisa är otillräckligt     
d. Eleverna har vissa brister/svårigheter     
e. Eleverna har bristfällig hemmiljö     
f. Klassens sätt att fungera är mindre bra     
 

 

 

 

4. Hur viktiga bedömer du följande åtgärder och anpassningar vara för 
elever i behov av särskilt stöd? 
 

 

Oviktigt Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Viktigt 

a. Specialundervisning      
b. Upprättat åtgärdsprogram      
c. Anpassade läromedel t ex annan svårighetsgrad 

eller inlästa 
    

d. Elevernas tillgång till handledning i skolarbetet     
e. Tillgång till elevassistent     
f. Lärarens tillgång till handledning     
g. Undervisning i särskild undervisningsgrupp (liten 

grupp) 
      

h. Mycket strukturerad undervisning/skoldag       
i. Alternativa instruktioner t ex visuella (bilder)       
j. Tillgång till tekniska hjälpmedel       
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Har du ytterligare tankar om elevers lärande, elevers svårigheter, 
specialpedagogik eller specialpedagogens roll i skolan som du vill dela 
med dig av så kan du göra det här: 
 

 

 
  

5. Hur viktigt enligt dig är det att specialpedagog/speciallärare arbetar  
med följande? 
 

 

Oviktigt Ganska 
oviktigt 

Ganska 
viktigt 

Viktigt 

a. Handleda elever     
b. Undervisa enskilda elever/ mindre grupper     
c. Göra pedagogiska utredningar     
d. Medverka vid upprättandet av åtgärdsprogram     
e. Medverka vid elevkonferenser     
f. Handleda elevassistenter     
g. Handleda lärare      
h. Tillhandahålla tekniska hjälpmedel t ex 

dataprogram 
    

i. Göra screeningar i svenska och matematik     
j. Arbete i elevhälsoteamet     
k. Arbete för förbättringar i elevernas 

psykosocialmiljö 
    

l. Driva skolutveckling     

6. Hur länge har du arbetat som lärare? Markera det alternativ som 
stämmer bäst för dig. 
a. Mindre än 10 år     

b. Mellan 10 och 20 år     

c. Mer än 20 år     
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