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Sammanfattning 

Specialpedagogik som forskningsfält tar avstamp ur olika teorier och i olika perspektiv. Detta påverkar 

området som kunskapsfält och därmed även verksamhetsfältet. Denna studies syfte är att undersöka 

vilka uppfattningar specialpedagoger har gällande specialpedagogik i förhållande till pedagogik, hur 

de ser på sitt eget arbete i segregerad verksamhet och hur de beskriver värdet av den 

specialpedagogiska vidareutbildningen. I en fokusgrupp bestående av fyra specialpedagoger, 

diskuterades arbetssättet i en segregerad verksamhet på gymnasiet, integrering och deras kunskaper 

från specialpedagogutbildningen. Denna diskussion samt enskilda intervjuer med tre av dessa, är 

studiens empiriska underlag. Informanternas svar tematiserades och jämfördes med tidigare 

undersökningar och teorier gällande perspektiv på svårigheter. Avhängigt den samhällsnorm som råder 

samt inom vilken organisation specialpedagogerna arbetar i, förändras perspektiven och därmed även 

arbetssättet. Processen i mitt sökande av det specifika i specialpedagogiken, kom att handla mycket 

om förhållningsätt, elevsyn samt inkludering och demokrati. I studiens slutskede tycker jag mig ha 

fångat in specialpedagogernas dilemma i det praktiska verksamhetsfältet. Det finns ett behov av att få 

mandat med det arbete de bedriver och därmed ett möjliggörande av att det finns elever i behov av 

särskilt stöd. Å andra sidan visar mina resultat att specialpedagogerna samtidigt är medvetna om att 

detta arbete inte alltid ger ett gynnsamt utfall för elevernas skolresultat. Informanterna hamnar i ett 

spänningsfält mellan den organisation de verkar under och det förhållningsätt de själva bär inom sig.  
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Inledning 

Jag har arbetat inom utbildningsområdet under den största delen av mitt yrkesliv, från förskola, 

fritidshem, grundskola till gymnasiet. När jag ser bakåt, har jag oftast valt att arbeta med elever som 

på olika sätt har placerats under termen ”behov av särskilt stöd” och vidareutbildade mig till 

specialpedagog. Under flera år har jag varit en del i segregeringen av ”stökiga elever” inom 

skoldaghemsverksamhet, externa smågrupper i den stora skolan och vidare mot en skola för alla, där 

elever med behov av extra stöd blev deltagare i ordinarie skolverksamhet. I detta s.k. inkluderande 

system upplevde jag som pedagog att verkligheten där jag befann mig, inte alltid gynnade elevernas 

kunskapsinhämtning. Däremot utvecklades de i det sociala sammanhanget. Tyvärr inte med en lika 

stor chans att bli delaktiga i samhället, där skolresultat är viktigt för att fullt ut kunna verka i en 

demokrati.   

Dessa olika organisationsformer som jag arbetat inom, har under åren fått mig att fundera på vad det 

specialpedagogiska står för och vad innebär egentligen det arbete jag tror att jag bidragit med. Det är 

inte så ofta jag har upplevt en bestående förändring för de elever som befunnit sig i de olika 

skolformerna jag arbetat inom och vad det är som skulle kunna göra skillnad. I detta dilemma, att 

arbeta med elever som inte så lätt kommer att få en given plats i samhället, samtidigt som strävan är att 

få dem att tro på sig själva med en framtid i yrkeslivet, väcktes min nyfikenhet på hur 

specialpedagoger i liknande situation beskriver sin verklighet och hur de bedriver sin verksamhet. Hur 

tänker de kring inkludering, där alla elever får samma möjlighet samtidigt som de arbetar inom en 

segregerad verksamhet? I denna studie vill jag få fram deras tankar, hur de definierar det speciella 

specialpedagogiska arbete de bedriver. Även vad de anser gällande nyttan med utbildningen i den 

praktiska verksamheten.  
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Syfte och frågeställningar 

Den specialpedagogiska definitionsfrågan är svårtolkad ur flera aspekter. Den är tvärvetenskaplig och 

samhällets norm, gällande normalitet och avvikelse, blir styrande över det specialpedagogiska 

arbetsområdet. I detta mångfacetterade verksamhetsfält, ska specialpedagoger bedriva undervisning i 

en demokratisk anda och inom en organisation med tydlig måluppfyllelse. Kan specialpedagogik 

därmed även bli segregerande?  

Syftet med min studie är att undersöka vilka uppfattningar specialpedagoger har, gällande 

specialpedagogik i förhållande till pedagogik, hur de ser på sitt eget arbete i segregerad verksamhet 

och hur de beskriver värdet av den specialpedagogiska vidareutbildningen. 

  

Studien utgår från tre frågeställningar: 

Hur beskriver specialpedagogerna vad som är specifikt specialpedagogiskt i den undervisning som 

bedrivs? 

Hur resonerar specialpedagogerna om/kring inkludering för just den målgrupp de arbetar med i 

relation till den segregerande miljön de arbetar inom? 

Hur beskriver specialpedagogerna användningen av de kunskaper de fick på den specialpedagogiska 

utbildningen? 
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Bakgrund 

Olika grupper strävar efter tolkningsföreträde vad de anser är den bästa åtgärden för elever som 

behöver extra stöd
1
. Inom och runt samma verksamhet, här menat skolan, har det funnits och finns 

olika synsätt när det gäller specialpedagogisk verksamhet. Det blir så att säga en maktkamp mellan 

olika politiska, ideologiska och ekonomiska intressen och detta genomsyrar även konflikter på 

individuell nivå mellan pedagoger och pedagogiska intressen. I och med detta skapas delade meningar 

om vilka åtgärder som fungerar bäst för barn och unga som behöver extra stöd i skolan idag. Olika 

motstridiga intressen skapar problem för hela den specialpedagogiska professionen, samtidigt som 

denna även kan få en möjlighet att kritiskt granska och ”hitta” de eventuella specifika 

specialpedagogiska åtgärder och förhållningssätt som gynnar de svaga i samhället.  Oavsett vilket 

avstamp man tar för att förklara elevens svårigheter har man redan bestämt att individen har 

svårigheter. Man har konstruerat en definition som passar den teoretiska förankring man står bakom.  

Detta examensarbete syftar till att undersöka några specialpedagogers uppfattningar om sitt eget arbete 

i förhållande till det ordinarie läraruppdraget och till inkluderingsbegreppet. Jag har valt att intervjua 

några specialpedagoger i ett kommunalt gymnasium som undervisar inom individuellt alternativ. På 

detta bedrivs undervisning inom ramen för introduktionsprogrammet och där finns även 

preparandutbildning och språkintroduktion. 

Introduktionsprogrammet 

Min undersökning berör specialpedagoger som arbetar inom introduktionsprogrammets individuella 

alternativ, där eleverna studerar för att bli behöriga till gymnasieskolans nationella program och läser 

grundskoleämnen. Introduktionsprogrammen är ett samlingsbegrepp och innefattar 

undervisningsgrupper för elever som inte är behöriga till nationellt program, till exempel 

språkintroduktion för elever som inte har bott så länge i Sverige och talar ett annat modersmål, 

yrkesintroduktion som ger elever en yrkesinriktad utbildning med arbetsplatsförlagt lärande som en 

del av utbildningen, preparandutbildning för elever som saknar ett fåtal betyg för att kunna söka in på 

nationellt program. Inom individuellt alternativ, liksom övriga utbildningar inom 

introduktionsprogrammen, ska en individuell studieplan upprättas för varje elev där syfte, längd och 

huvudsakliga innehåll finns beskrivet. Det kan vara grundskoleämnen, gymnasieämnen eller annat 

som anses gynnsamt för elevens utveckling och eleven kan påverka innehållet i studieplanen. Den får 

innehålla grundskoleämnen som eleven saknar betyg i och hela eller delar av gymnasiekurser. Elevens 

behov och förutsättningar bör styra utformningen av studieplanen och kan revideras i samråd med elev 

och vårdnadshavare. Det är alltså en otydlig beskrivning av innehåll, syfte och mål och ska utformas 

för varje enskild elev. Den får dessutom innehålla andra insatser som är gynnsamma för elevens 

kunskapsutveckling (Skolverket, Gymnasieskola 2011, s. 34).  Dock utan att dra upp några riktlinjer 

                                                   

¹Elever som behöver extra stöd eller elever i behov av särskilt stöd används genomgående för att relatera 

till elever som anses ha någon form av skolsvårigheter som är vedertagna i skolpolitiska dokument. 
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eller inriktningar för vari dessa insatser ska bestå utav, eller vad som krävs för att påvisa att detta är 

gynnsamt för elevens kunskapsutveckling. 

 

Tidigare studier om stöd på gymnasieskolan 

I Emanuelssons, Perssons och Rosenqvists (2001) översikt över specialpedagogisk forskning 

konstateras att det finns få specialpedagogiska studier som rör gymnasieskolan. En orsak är att 

gymnasieskolan till sin uppbyggnad har varit differentierad med program och kurser. Därmed har de 

inte haft behov av segregerande grupper där specialpedagogiskt stöd kan ingå, menar Emanuelsson et 

al. (2001) Det är framförallt elever på sär- och grundskolan som det bedrivits studier kring. 

En avhandling som refereras till i denna studie är Lemars Kaoskompetens och gummibandspedagogik 

(2001). Denna belyser gymnasieskolan, genom den reformering som skedde under 1990-talet och dess 

påverkan på de lärare som kom att arbeta inom denna. Avhandlingen tar upp, dels kärnämneslärare 

med lång tradition inom gymnasieskolan och de då, nyutbildade karaktärsämneslärare som anställdes 

på yrkesinriktade program. Ett av studiens syften har varit att undersöka hur karaktärsämneslärarna 

lyckats positionerat sig i relation till kärnämneslärare och hur de värderas i gymnasieskolan. Resultatet 

visar att karaktärsämneslärarna har utvecklat ett annorlunda förhållningssätt och nya pedagogiska 

tekniker för att svara upp mot elevernas behov. Detta kan bero på att elevgruppens sammansättning ser 

annorlunda ut jämfört med de som går teoretiska program och inte har som tradition att läsa på 

gymnasiet. Karaktärsämneslärarna har även de ett nytt uppdrag att förhålla sig till. Trots den då, nya 

decentraliserade och omorganiserade gymnasieskolan, lyckats de med att svara upp mot nationella och 

lokala krav.  Men dessvärre verkar det som om de inte har lyckats få någon framstående ställning 

bland gymnasieskolans kollegium. Gymnasieskolan, som tidigare enbart var avsedd för utvalda 

studieintresserade elever, har blivit en utbildningsväg för alla. Även för omotiverade elever eftersom 

samhället inte har annat att erbjuda och är dessutom  mer teoretisk för elever som är skoltrötta. Lärarna 

i Lemars studie, som undervisar denna komplexa grupp elever, beskriver hur de utvecklat en ny 

förmåga, kaoskompetens.  

Att hantera individen och gruppen och samtidigt förena mål, innehåll och metod ingår i en slags 

gummibandspedagogik, för att citera en annan lärare. (Lemar, 2001, s. 181) 

 

Demokrati och lärande 

Vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla människor har rätt att få delta utifrån sina förutsättningar 

och sin förmåga. I föregående skollag, instiftad 1985 står det att alla barn och ungdomar ska ha lika 

rätt till utbildning, den skall vara likvärdig och verksamheten ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar (Skollagen, 1985:1 100 2§). I denna uttrycks också en större 

strävan mot inkludering, det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp eleven tillhör men i den 

dagliga verksamheten, ute på skolorna är detta något som inte fått genomslag. Skolans värdegrund och 

alla elevers lika värde till gemenskap och delaktighet står även tydligt inskriven i nya skollagen och 

skolan har således i grunden ett politiskt- normativt samhällsuppdrag. (SFS 2010:800 3kap.7§). 

Ahlberg (2013) diskuterar om det inte finns ett dilemma mellan ideologin och praktiken, som visar sig 

som svårigheter att omsätta officiella styrdokument till praktisk handling. Alla elevers lika värde, med 

rätt att delta i en gemenskap tillsammans med andra och samtidigt uppnå samma kravnivåer på i stort 
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sett samma tid som andra, ter sig som en oförenlig uppgift, anser Ahlberg (2013). För att klara av att 

ge det stöd varje elev behöver och har rätt till organiseras det i praktiken ofta särskilda små 

undervisningsgrupper, så i realiteten finns det fortfarande en diskrepans mellan teori och praktik 

menar Ahlberg (2013).  

Skolans uppdrag är, enligt nya läroplanen (Lgr 11) liksom förut att bidra till lärande i en demokratisk 

anda där alla elever får plats. Här kan man, trots att läroplanen starkare markerar rätten till stöd och 

möjlighet till överklagande om detta brister, finna en tendens att den gemensamma skolgång som 

tydligt markerades i Lpo 94 har avstannat. I Lgr 11 nämns inte begreppet inkludering längre men 

skolan har fortfarande ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen och därför kan inte undervisningen utformas lika för alla. (Lgr 11). Specialpedagoger ska stödja 

elever i svårigheter och samtidigt bidra till en skola för alla. Hur detta i praktiken ska gå till, står inte 

skrivet, konstaterar Assarson (2007). 

De krav som ställs på pedagoger att se elevers olikheter som resurs är problematiska när dessa 

olikheter skapar svårigheter i förhållande till hur skolans krav konstrueras. 

(Assarson, 2007, s. 168) 

 

Inkludering, i en skola för alla.  

Enligt Svenska Unescorådet (2008) har inkluderingstanken sitt ursprung i specialpedagogiken. Detta 

verksamhetsfält arbetar med elever i behov av särskilt stöd och har genom åren utvecklats med att på 

olika sätt, ta hänsyn till elever med funktionsnedsättningar. I en del fall har elever erbjudits ett 

komplement till den reguljära undervisningen men under senare år har lämpligheten i att ha åtskiljda 

undervisningsgrupper för elever i behov av stöd ifrågasatts. Integrering uppkom som en del i detta och 

specialpedagogiska metoder överfördes till ordinarie skolundervisning. I denna integrering placerades 

elever i ordinarie grupper men skolan som system förändrades inte, det var eleven som var bärare av 

skolsvårigheterna. Avsaknaden av organisationsförändring visade sig vara ett av de största hindren för 

att lyckas genomföra en inkluderande utbildningspolitik. En ny syn på elever i behov av särskilt stöd 

började ta form och skolsvårigheter söktes inom skolan som organisation och i undervisningsmetoder 

(Svenska Unescorådet, 2008). 1994 beslutades om principer, inriktning och praxis vid undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd, Salamancadeklarationen. 

/---/ ordinarie skolor med inriktning mot inkludering är det effektivaste sättet att bekämpa 

diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett  integrerat samhälle 

och att åstadkomma skolundervisning för alla. 

(Salamancadeklarationen, 1994, artikel 2) 

Inkludering betraktas, enligt Unesco (2008) som en mänsklig rättighet där alla elevers mångfald och 

olikheter tas tillvara i undervisningssituationer tillsammans med andra. En skola för alla kännetecknas 

av flexibilitet gällande utformning av undervisning, gynnande enskilda elevers färdigheter och 

förmågor, en sammanhållen men differentierad lärandemiljö och en miljö där verklig delaktighet och 

kamratskap upplevs och främjas. (Unesco, 2008). 

Ahlberg (2013) refererar till den nya skollagen, SFS 2010:800 där det står att det särskilda stödet för 

elever i behov av detta, ska i största möjligaste mån ges inom den grupp eller klass eleven tillhör. Bara 

om det finns särskilda skäl kan särskilda undervisningsgrupper organiseras. Ahlberg (2013) menar 

vidare, att det då är märkligt att det förekommer en ökande tendens till särskiljning av elever som inte 
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passar in i den vanliga undervisningen. Skolan sätter in åtgärder som små undervisningsgrupper i 

stället för att utveckla den pedagogiska praktiken, anser hon.  

Persson (2001) refererar till den engelske forskaren Stepen Ball som under slutet av 1970-talet, 

observerade en engelsk grundskola i syfte att studera konsekvenser av olika slag i det under denna tid, 

segregerade skolsystemet i England. Han menar att i ett system som bygger på att mäta prestationer, 

kommer det alltid att finnas vinnare såväl som förlorare och risken för förlorarna är att de upplever allt 

i skolan som ett enda stort misslyckande. Balls analys av resultatet innebar varken ett 

ställningstagande för eller emot sammanhållna klasser. Hans slutsatser visade att det inte var skolans 

organisation som omöjliggjorde inkluderande grupper, utan det är dolda normer, ideologier och 

värderingar som explicit eller implicit styr skolans verksamhet. Ball i Persson (2001) anser vidare att 

det är först sedan dessa synliggjorts, analyserats och ifrågasatts som tanken om en skola för alla 

eventuellt blir möjlig att realisera. 

 

Specialpedagogens yrkesroll 

Det finns inte mycket konkret beskrivet om specialpedagogens uppdrag. Persson (2001) skriver om 

olika definitionsfrågor där specialpedagogik ses som politisk-normativ och beroende av samhällets syn 

och uttryckssätt på individens rätt till stöd. Även Nilholm (2002) menar att det är samhället som gjort 

en särskiljning mellan pedagogik och specialpedagogik, elever med speciella behov skulle få 

möjlighet till studier, t.ex. blinda, döva, barn med utvecklingsstörning eller barn med komplicerade 

inlärningssvårigheter. Ohlin och Setkic (2002) benämner specialpedagogik som ett komplext område 

med skiftande arbetsområden. Vad som kan tänkas vara en gemensam förutsättning, är att 

specialpedagoger skapar undervisnings- och lärandemiljöer som är anpassade till vars och ens 

förutsättningar och behov i en integrerande miljö, dvs. vårt förhållningssätt, det bemötande och den 

respekt vi visar individen, anser Ohlin och Setkic (2002).  

Enligt examensförordningen, Högskoleförordningen 2001:23 (2001) är lärandemålen för 

specialpedagoger att de ska ha specialpedagogiska kunskaper för att aktivt kunna arbeta med 

människor i behov av stöd, på individnivå, gruppnivå och organisationsnivå. Till exempel vara 

rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda yrkesutövare; genomföra 

utredningar, identifiera, analysera och aktivt arbeta med elever i behov av stöd; genomföra uppföljning 

och utvärdering och delta i ledningen av skolans lokala utveckling gällande specialpedagogiska frågor 

(SFS 1993:100). Det är mycket omfattande krav som ställs på specialpedagogens kompetens och vad 

som specifikt framgår är att examen ska ge sådana kunskaper att han eller hon aktivt kan arbeta med 

barn, unga och vuxna i behov av stöd. Därutöver handlar arbetet om att utveckla lärandemiljöer i vid 

mening och detta kan ske genom utredning, rådgivning, utveckling och utvärdering, anser Persson 

(2001). 
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Teoretiska utgångspunkter och 

tidigare forskning 

Nedanstående kapitel är en kort sammanfattad översikt över några specialpedagogiska 

forskningsperspektiv, konsekvenser med specialpedagogisk undervisning, perspektiv på elevers 

svårigheter och diskussion kring begreppet inkludering, en skola för alla. Kapitlet utgör, tillsammans 

med bakgrund, undersökningens teoretiska ramar och ligger till grund för studiens senare 

diskussionsdelar.  

 

Inom specialpedagogik finns inga egna teorier utan forskningsfältet kartläggs och beskrivs från olika 

perspektiv. Det kan ses både som ett verksamhetsområde och ett kunskapsområde, skriver Ahlberg 

(2009). Specialpedagogik som verksamhetsområde kan beskrivas som en viss aktivitet som sker inom 

en viss praktik och en reflektion över och/eller undersökning av specialpedagogens arbete.  Detta kan 

ske genom att man belyser verksamheten utifrån ett vetenskapligt perspektiv, anser Nilholm (2003). 

Som kunskapsområde kan specialpedagogik förknippas med pedagogik i allmänhet, undervisning, 

fostran, inlärning och utbildning med den distinktionen att det finns något ”speciellt” med 

pedagogiken, specialpedagogik. I en ansats att skapa någon form av övergripande teoretisk ram har jag 

valt att placera mig inom dels socialkonstruktivismen, beroende på att det specialpedagogiska fältet 

varierat över tid och är beroende av hur samhället ser på elever, i eller med svårigheter (Hacking, 

2005). Dels har jag valt att lyfta fram några perspektiv gällande hur man ser på elever i behov av 

särskilt stöd, de som ingår i en specialpedagogisk verksamhet. På detta sätt vill jag undersöka vad 

några specialpedagoger anser är det specifika i specialpedagogik och ur dessas utsagor finna 

tolkningar av ovanstående perspektiv i informanternas tankar och åsikter. 

 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv 

Hacking (2005) menar att idéer inte existerar i ett vakuum utan de befinner sig i en social inramning, 

t.ex. elever i eller med svårigheter. Olika verkligheter uppstår i den komplexa värld vi lever i och 

socialkonstruktivistiskt perspektiv anser, att social verklighet och fenomen är konstruerade genom 

samspel mellan människor. För att förstå och göra världen begriplig, kategoriserar man och betraktar 

skolsvårigheter som något som uppkommer i den sociala kontexten, anser Groth (2007). Det är i 

samspelet med andra som elevers svårigheter i skolan upplevs och ges mening, enligt detta synsätt. 

Utifrån samhällets ideologi och politik skapas en indelning av elever som ”vanliga” eller ”med behov 

av särskilt stöd”. Skolans värld är en avbild av det samhällssystem vi lever och verkar i och har en 

grund i den konstruktivistiska ideologin; konstruerad för att skapa struktur, kontrollera individen dvs. 

ett maktperspektiv. När skolan blev obligatorisk ville man inte bara att läs- och skrivkunnigheten 

skulle öka. Bohman (2002) skriver: 

 

Skolan socialiserade medborgarna in i den moderna staten. Genom den obligatoriska folkskolan 

uppfostrades allmogen till att bli dugliga arbetare, utan att de för den skull gjorde någon klassresa. På 
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ett liknande sätt kan ett samhälles utbildningspolitiska dokument och läroplaner definieras som en 

disciplinerande teknologi som anger hur individen kan handla, känna, tala, betrakta världen och sig 

själv. (Bohman, 2002, s.78) 

Specialpedagogik är därmed, anser Bohman (2002) en del i denna sociala kategorisering av normalitet 

och avvikelse och behöver ett mandat för sin existens. Även Skidmore (1996) lyfter fram 

specialpedagogiken som en sorts sorteringsmekanism som bidrar till att göra åtskillnad mellan elever, 

behov och likvärdighet. Sociala skillnader förstärks och reproduceras då elever särskiljs från den egna 

gruppen och får en alternativ undervisning utanför ett socialt samspel och interaktion med andra. Inom 

sociokulturellt perspektiv har man fokus på samhälleliga strukturer och fenomen. Förklaringar till 

skolproblem, elever i behov av särskilt stöd, söker man i samhälleliga strukturer och organisationers 

maktförhållanden. Genom ideologiska ståndpunkter tar man avstamp och betraktar elevers svårigheter 

som en konstruktion av samhället i stort. Elever blir i svårigheter beroende på det samhälle de befinner 

sig i och olika kulturer och sociala sammanhang problematiserar elevstödet ur den kontext som råder 

(Ahlberg, 2013; Hacking, 2005; Bohman, 2002). De anser att det är skolans organisation och 

samhällsstrukturer som ska förändras och anpassas, inte eleverna. 

 

Haug (1998) menar att skolans demokratiserande deltagarperspektiv med social rättvisa för alla, borde 

innebära en inkluderande integrering, där social rättvisa står som ledbegrepp. Han anser att om skolan 

ska leva upp till ett demokratiskt deltagande för alla, innebär det att elevens rättighet att delta i den 

sociala gemenskapen ska vara på sina egna villkor (Haug, 1998). I en förlängning av dessa synsätt, 

med skolan och samhället som konstruktion av elevernas svårigheter, uppkommer det relationella 

perspektivet som söker skolsvårigheter i mötet mellan eleven och den omgivande miljön (Persson, 

1997; Ahlberg, 2013). Inom detta område fokuseras det bemötandet eleven ställs inför och som bidrar 

till definitionen av skolsvårigheter och som uppstår i diskrepansen mellan omgivningens krav och 

individens förmåga.   

Specialpedagogik 

Alla människor har starka och svaga sidor inom olika områden. Att bestämma vem som har 

inlärningssvårigheter kontra vem som har förmågan, är ett resultat av interaktionen mellan individen 

och det samhälle den lever i, anser Sternberg och Grigorenko (2000). Hur specialpedagogik som 

begrepp kan förstås, tolkas och realiseras är avhängigt valet av perspektiv, vilka behöver extra stöd 

och varför.  Det kan alltså vara omöjligt att tala om ett specialpedagogiskt perspektiv utan det existerar 

ett flertal olika specialpedagogiska perspektiv, ett flertal olika orsaker till varför man bedömer vilka 

elever som behöver extra stöd. Ahlberg (2001) definierar specialpedagogik som ett medel för att 

undanröja hinder för elevers lärande och delaktighet och detta bör göras med utgångspunkt i elevers 

olikheter. Specialpedagogisk verksamhet ska bedrivas i spänningsfältet mellan individ, undervisning 

och organisation och det kan ibland behövas särskilda stödinsatser på både individ- grupp – och 

organisationsnivå.  

I Ahlberg (2013) vidareutvecklas dessa tankar. Särskilda stödinsatser indelas i fyra perspektiv; 

individperspektiv, organisations- och systemperspektiv, samhälls-och strukturperspektiv, samt det 

relationella perspektivet där det sistnämnda ger förklarings-modeller för hur svårigheter kan uppstå i 

mötet mellan eleven och omgivningen, miljön. Specialpedagogik ska omfatta en helhetssyn på 

individen, där lärandemiljön anpassas till vars och ens förutsättningar och behov, menar Ohlin och 
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Setkic (2002). Specialpedagogik kan förstås som den kunskap som baseras på teori och praktik och 

som därmed minimerar de svårigheter eleven kan möta i undervisningen. Även här diskuteras bortom 

individfokus och istället bör insatser göras för att påverka miljön runt eleven. Persson (2001) å sin 

sida, menar att specialpedagogik som vetenskap ingår under pedagogikens disciplin men frågar sig på 

vilket sätt dessa skiljer sig åt, vad det speciella i specialpedagogiken består av. Persson anser vidare, 

att trots att specialpedagogik är svårt att definiera, konstaterar han att dess funktion är att speciella 

insatser sätts in för eleven då den vanliga pedagogiken inte räcker till. På så sätt menar Persson (2001) 

hamnar det specialpedagogiska fältet i en problematisk situation med sin egen definition, då man å ena 

sidan hämtar teorier från discipliner som psykologi, sociologi och medicin och å andra sidan den 

politisk-normativa funktionen, hur man ser på normalitet och avvikelse, en samhällelig funktion. 

Skrtic (1995) å sin sida anser att specialpedagoger måste frigöra sig från de begränsningar som ligger i 

det tvärvetenskapliga fältets natur för att kunna utvecklas. Specialpedagogiken hindrar den ”vanliga” 

pedagogiken att konfronteras med sina egna misslyckanden och specialpedagogiken behöver sina 

elever för sin existens. Det förekommer därmed, anser Skrtic (1995) ett ömsesidigt beroende och för 

att få ökad kunskap om skolsvårigheters uppkomst och lindring, bör specialpedagogisk verksamhet 

kritiskt granska och försöka förstå motiven bakom förklaringsmodellerna.  

/---/ as an institutional practice of public education, special education, I will argue, prevents education 

from confirming its failures and ultimately precludes meaningful reform. (Skrtic, s. 37) 

 

Perspektiv på skolsvårigheter 

Individnivå: medicinskt-psykologiskt perspektiv 

Det medicinska psykologiska perspektivet menar Nilholm (2007) har sin grund i medicinsk och 

psykologisk tradition där man söker efter orsaker till elevers svårigheter inom eleven. Han kallar det 

för kompensatoriska perspektivet. Identifiering av elever med problem, förklaringar inom psykologi 

och neurologi samt skapandet av metoder att stödja eleven hittas inom detta. Här har specialpedagogen 

eller specialläraren som uppgift att kompensera för de brister eleven besitter gällande 

inlärningssvårigheter. Diagnostiseringen av elever med ADD, ADHD, läs-och skrivsvårigheter mm. 

finns inom detta perspektiv. Nilholm (2007) ;  

Skidmore (1996) beskriver hur det medicinska-psykologiska paradigmet betraktar eleven som både 

bärare av och orsak till skolsvårigheter. De interventioner som där förespråkas tenderar att vara 

kliniska och olika former av screeningtester anses nödvändiga för att kunna diagnostisera misstänkta 

syndrom. Centrala metoder i detta sammanhang blir att försöka finna optimala lärandemiljöer för 

eleven och då måste sakkunniga tillfrågas. Utifrån den bedömning som då görs, diagnostiseringen av 

elevens tillkortakommanden, rekommenderas ofta special-pedagogiskt stöd på individnivå eller 

mindre grupp, menar Haug (1998). Principen om lika rättigheter gör att eleven får extra resurser i en 

tillrättalagd undervisning för att förstärka individens svaga sidor, komma ikapp de andra. Mot 

bakgrund av detta kan man finna ursprung till specialundervisningens segregerande utfall. Detta, även 

kallat det kompensatoriska perspektivet, har dock kritiserats och missnöjet har främst riktats mot 

begrepp som normalitet och andra nedvärderande sociala kategoriseringar. Istället bör fokus vara på 

vad samhället och skolan gör med elevers olikheter och inte på deras tillkortakommanden. Skidmore 

(1996) kritiserar hur icke-pedagoger försöker tillämpa perspektivets synsätt på en rad olika syndrom 
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eller problemtillstånd relaterat till undervisning, vars biologiska eller neurologiska giltighet inte kan 

bevisas utan dessa diagnoser bygger på bedömningar av beteenden och kognitiva funktioner under 

testsituationen. Haug (1998) menar att diagnoser ofta är både osäkra och starkt präglade av de rådande 

kulturella vändningarna och således mer en social konstruktion. Skrtic (1995) anser att 

diagnostiseringen inte blir ett användbart redskap för pedagogerna utan mer till nackdel för eleverna. 

Det är skolsystemet som drar fördel av diagnoser då de inte behöver förändra sin egen verksamhet 

genom att lägga över misslyckandet på eleven själv. Nilholm (2007) anser att på detta sätt skapas 

grupper som utesluts ur skolans gemenskap och kallar detta ett kritiskt perspektiv. 

 

Organisations- och system perspektiv eller kritiskt perspektiv 

Inom organisations- och systemperspektiv, kritiskt perspektiv sätter man fokus på skolan som 

organisation. Förespråkare inom perspektivet menar att specialpedagogiska åtgärder delvis beror på 

sociala processer och inte tar hänsyn till elevens behov. Skolmisslyckanden beror inte på eleven utan 

går att finna i omgivningen. Man bör se elevers olikheter som en resurs i skolan och menar Skrtic 

(1995) kunskapsbyggandet ska hela tiden relateras till de idéer vi har om samhället. Han anser att med 

ett demokratiskt synsätt så är integrerad undervisning att föredra. En annan aspekt för det kritiska 

perspektivet blev identitetspolitiken som skulle ge alla rätt att vara den man är. Samhällets 

mångfaldsbegrepp förändrade villkor för och syn på traditionellt marginaliserade grupper och Haug 

(1998) lyfter in specialpedagogik i ett demokratiskt deltagarperspektiv. Han menar att social rättvisa 

uppstår, dels då skolan kan möta alla elevers rätt till utbildning på olika nivåer och där alla som deltar i 

utbildningen ska ha utbyte av den och att den ska bedrivas utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv.  

I en sådan skola löses skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik upp och segregerande 

specialpedagogiska lösningar är ett misslyckande för skolan (Haug, 1998). 

Inom detta perspektiv etablerades kritik mot befintlig praktik i stort och specialpedagogik i synnerhet, 

menar Nilholm (2007).  Det kom mer att handla om att dekonstruera special-pedagogiken. Skrtic 

(1995) går ett steg längre och ifrågasätter specialpedagogikens effektivitet och funktion 

överhuvudtaget. Skidmore (1996) menar att genom omorganisation och reformering av skolan som 

organisation, skulle elever i behov av stöd minska inom skolsystemet. Han anser även att forskning 

inom det organisatoriska perspektivet inneburit ett signifikant bidrag till förståelsen för uppkomsten av 

behov av särskilt stöd, men samtidigt förklaras komplicerade inlärningssituationer och 

lärandeprocesser med förenklade orsaksmodeller, t.ex. med psykologiska eller medicinska termer. 

 

Samhälls-och strukturperspektiv 

Utgångspunkten i dessa perspektiv är relationen mellan samhälle och skola och inom vilket kulturellt 

och socialt sammanhang eleven befinner sig, menar Ahlberg (2013). Skolan som institution är 

beroende av politiska och ideologiska ställningstaganden.  Därmed kan specialpedagogik relateras till 

sociologiska begrepp för att belysa sambandet mellan strukturella skillnader i samhället och 

motsvarande i skolan, anser Persson (1997) 

Förklaringar till skolproblem kan man finna i de maktförhållanden och den samhällsstruktur som 

råder, anser Ahlberg (2013). Även det demokratiska deltagarperspektiv som Haug (1998) diskuterade, 

kan lyftas in under denna rubrik. Det är en rättighet för alla elever att delta i den sociala gemenskapen 
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på egna villkor och därmed måste orsaker till att elever har behov av särskilt stöd sökas i samhället, 

likaväl som i skolan, menar Haug (1998). Skidmore (1996) anser att behov av specialpedagogiska 

insatser är en förlängning på svårigheter inom samhällsstrukturer. Behovet av reproduktion av givna 

strukturella skillnader i samhället bidrar till behovet av specialpedagogiska åtgärder och detta i sin tur 

bidrar till att specialpedagogik får en sorterande funktion, anser han. Kritik mot detta perspektiv 

uppstod, då forskare ansåg att skolans reproduktion av klassamhället förenklade specialpedagogikens 

komplexa forskningsområde och saknade en förankring i skolans praktik, menar Ahlberg (2013). 

Nilholm (2007) kallar detta dilemmaperspektiv och menar att det uppkom som en förklaringsmodell 

för hur komplex specialpedagogiken är. Å ena sidan ska skolan sträva efter att alla elever får liknande 

kunskaper och färdigheter på ungefär samma tidpunkt och å andra sidan skall undervisningen 

individanpassas till varje elevs förutsättning. Denna spänning mellan individ och grupp skapar ett 

dilemma i dagens skola, menar Nilholm (2007). Ahlberg (2013) väljer att föra in ett relationellt 

perspektiv, där förklaringar på elevers svårigheter söks i mötet mellan eleven och den omgivande 

miljön och där fokus sätts på relationerna dem emellan. Komplicerade skeenden förklaras inte i termer 

av orsakssammanhang, utan istället inriktas forskningen mot skolans möte med elever i behov av 

särskilt stöd på flera olika nivåer och på interaktionen mellan nivåerna, anser hon.  

 

Inkludering eller exkludering 

I en artikel av Hausstätter och Connolley (2012) diskuteras begreppen traditionalism och inkludering. 

Författarna menar att begrepp som inkludering och särskilt behov styrs av den samhällsstruktur vi 

lever i och är således socialt konstruerat och blir något vi måste förhålla oss till. Man skapar elever 

med behov av särskilt stöd genom normaliseringsprocesser och pedagoger bör analysera, ur vilket 

perspektiv man anlägger sina ståndpunkter och därmed de metoder man förespråkar, menar 

Hausstätter och Connolley (2012). Det finns, anser de, två ståndpunkter inom forskning gällande 

specialpedagogik, varav den ena är det traditionella synsättet som stödjer sig på medicinsk och 

psykologisk expertis och där elever är skapta med svårigheter och behöver tillföras något för att 

fungera i skolan. Exempel kan vara rullstol, blindskrift, andra typer av kompensatoriska hjälpmedel 

eller mediciner. Den andra ståndpunkten lutar sig mot att elever blir i svårigheter beroende på 

omgivningens krav och med stöd av etiska och moraliska aspekter, allas lika värde och rätt, bör alla 

elever inkluderas. Debatten kommer därmed, menar Hausstätter och Connolley (2012) mer att handla 

om frågan vilken roll specialundervisningen har i dagens skola och samhälle och om svårigheter är 

medfödda och kroniska eller om de är konstruerade i en samhällelig kontext och kan avhjälpas. I och 

med detta, sätts undervisning generellt och specialundervisning i synnerhet i ett etiskt dilemma. Det är 

traditionalister och de som förespråkar inkludering som leder denna diskussion i stället för 

pedagogiskt kunnig personal och det blir ett stort problem inom didaktiken, anser Hausstätter och 

Connolley (2012). De menar att det fattas en debatt om bristen på kunskap gällande effekterna av de 

metoder inom specialundervisning som ovanstående två perspektiv förespråkar.  

This lack of pedagogical reflection results in a lack of a clear focus on the school and its obligation to 

prepare children for their adult years. (Connolley & Hausstätter, s. 181. 2012) 

Beroende på vari man hänvisar svårigheters uppkomst och orsak ansätter man olika metoder och 

åtgärder, menar Hausstätter och Connolley (2012)  och kanske utan att veta vad resultatet blir. 

Författarna anser, att man i stället borde utforska alla de moraliska och etiska aspekter som ryms inom 
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specialpedagogikens område. Alla elever bör kunna utvecklas inom skolan till att bli ansvarsfulla och 

producerande samhällsmedlemmar (Hausstätter & Connolley, 2012). Detta kan göras menar de, 

genom att pedagoger i praktisk verksamhet får möjlighet att pröva olika metoder med olika elever vid 

olika tidpunkter, oavsett om man anlägger medicinska, psykologiska eller socialt konstruerade 

aspekter på svårigheter. Då först kan man prata om ett förverkligande av specialpedagogik och man 

måste förstå att svårigheter vid inlärnings-situationer är en del av vårt samhälle och blir inte mindre 

verkliga för att vi benämner dessa med olika förklaringsmodeller. Man måste arbeta med både 

individuella och kontextuella lösningar, där avstamp tas från både traditionalister och de som 

förespråkar inkludering, anser Hausstätter och Connolley (2012). 

 

Specialundervisningens konsekvenser 

I slutet av 90-talet genomfördes ett forskningsprojekt på Göteborgs universitet vars uppdrag var att 

undersöka specialundervisningen och dess konsekvenser i svensk skola, SPEKO-projektet. Genom att 

intervjua specialpedagoger, lärare, speciallärare och rektorer var syftet att genom informanternas 

beskrivningar av den egna skolans specialpedagogiska verksamhet, undersöka dess motiveringar, 

genomförande och förutsättningar. (Persson, 1997; 1998a & 1998b). Som grund för analysarbetet 

kategoriserades resultatet under nio huvudfrågor som dels definierar specialpedagogik och dels hur 

specialundervisning skiljer sig från vanlig klassrumsundervisning. Vad som framkom, enligt Persson 

(1997) gällande definition av begreppet specialpedagogik och specialundervisning var, att en majoritet 

(84 %) av informanterna angav svar inom kompensatoriskt perspektiv, en svårighet hos eleven. En 

fjärdedel (24 %) uppgav svar inom det organisatoriska perspektivet, en verksamhet som har sin grund i 

brister i skolans organisation, miljö och arbetssätt. Av informanterna uppgav två femtedelar (40 %) 

svar inom den kategori som beskriver specialpedagogik som har sin grund i en viss fördjupad 

lärarkompetens. Av intervjuerna framgår att många informanter upplevde denna fråga svår att besvara 

(Persson, 1997 s. 75). 

Det har jag också undrat. Det fick man inte direkt svar på under utbildningen heller. Men jag är nog 

inte så hemskt mycket klarare nu heller. Det är ett frågetecken.” (Speciallärare L o M). 

På frågan om vad skillnaden mellan ordinarie klassrumsundervisning och specialpedagogisk 

verksamhet innebär, menade informanterna att den kan bestå av flera olika aspekter. Knappt hälften av 

informanterna uppgav att den stora skillnaden mellan undervisningsformerna är att 

specialundervisningens verksamhet uppfattas som mer grundläggande vad beträffar kognitiv och 

social färdighetsträning. Andra aspekter som framkom var att specialundervisning oftast bedrivs i liten 

grupp och med ett lägre tempo. När det gäller de informanter som ansåg att elevers svårigheter har sin 

grund i skolans organisation pekade de ut skillnader av metodiskt eller pedagogiskt slag. De ansåg att 

specialpedagogisk verksamhet bygger på en annan pedagogik och metodik än 

klassrumsundervisningen (Persson, 1997 s. 79). 

Jag har ju en massa grejer till hands då. Jag har ju en stor klocka som varje barn får ta så fort den 

behövs och jag har ju laborativt material i matte och kortlekar i mängder och så. ”(Speciallärare L).  

 

När det gäller innehållet i den specialpedagogiska verksamheten uppvisar intervjusvaren  individuellt 

riktat stöd på olika sätt. Det gäller kompensatoriskt arbete för att fylla igen kunskapsluckor, komma 
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ikapp, diagnostisering av enskilda elever, röst-, tal-och motorisk-träning och även möjlighet att ta bort 

en elev ur klassundervisningen beroende på störande beteende. Det vill säga att det är eleven som är 

föremål för de flesta av insatserna, anser Persson (1997). 

 

En slutsats som Persson (1998b) drar utifrån SPEKO-projektets resultat, understryker att det är det 

kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik som är dominerande. Behov av specialpedagogiska 

insatser ges till elever som har svårigheter i skolan och är individburna och bedrivs oftast i mindre 

grupperingar eller enskilt. Vidare diskuterar Persson den specialpedagogiska verksamhetens 

problematiska förhållande till allmänpedagogik och klassrumsundervisning. (Persson, 1998b) Det 

finns, menar han, en okritisk syn på specialpedagogisk verksamhet då denne träder in när den vanliga 

pedagogiken har misslyckats. Eftersom specialpedagogiken träder in för att hjälpa de elever som av 

olika anledningar inte klarat av ordinarie undervisning, har specialundervisningen av etiska och 

fördelningsmässiga skäl undsluppit kritik. Syftet har ju varit gott vilket försvårat ett kritiskt 

förhållningssätt till både verksamheten och det resultat det bidrar med (Persson, 1998b). 

 

SPEKO-projektet har relevans för mitt arbete då projektet lyfter fram olika uppfattningar om 

specialpedagogik och specialpedagogisk verksamhet. Även om detta projekt belyser olika 

professioners uppfattningar om specialpedagogisk verksamhet hittar jag intressanta frågeställningar 

som överlappar mina egna. Vad är skillnaden mellan specialpedagogiskt arbete och vanligt 

klassrumsarbete? Hur uppfattar specialpedagogerna sitt eget arbete? 

Med dessa funderingar som grund och med SPEKO-projektets studie kring specialpedagogik, väljer 

jag att lyfta in ett citat från Persson; 

Kommer då resultaten av min studie att kunna påverka skolans praktiker när det gäller synen på 

specialpedagogisk verksamhet i grundskolan? Även om jag i analysen kunnat skapa en bild av vilka 

motiv som ligger bakom besluten att ge vissa elever specialpedagogiskt stöd, så har jag förmodligen 

bara kommit åt delar av sådana motiv. Uppföljning av mina resultat i kombination med en mer 

djupgående analys av den specialpedagogiska verksamhetens villkor och genomförande skulle 

sannolikt kunna bidra till ytterligare praktiskt genomslag. (Persson, 1998b, s.36) 

 

Det finns därför anledning att belysa uppfattningar om specialpedagogik och vad inkludering innebär 

bland de specialpedagoger som arbetar inom en segregerad verksamhet som t.ex. individuellt 

alternativ i gymnasieskolan. 
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Metod  

Kvalitativ forskningsintervju 

En kvalitativ forskningsintervju har som syfte att inbringa kvalitativa data, beskrivningar, berättelser 

av informanternas värld och med en intention tolka dessa. Forskningsintervjun är, menar Kvale (2009) 

ett tillrättalagt samtal som bygger på samspel mellan flera parter och där dialogerna kan utveckla 

kunskap. Enligt Kvale (2009) är samtalet en grundläggande form för mänskligt samspel. Under 

intervjuer i forskningssammanhang försöker den intervjuade besvara forskarens frågor och på så sätt 

blir intervjun inte ett samtal mellan likställda utan det är forskaren som kontrollerar och definierar 

situationen. Kvale (2009) menar vidare att det är samspelet mellan den som frågar och den som svarar 

som är det centrala i den kvalitativa intervjun. Det meningsbärande kommer fram i samtalet mellan 

personerna och det är inte en beskrivning av livsvärden i stort, utan innehållet fokuseras och styrs mot 

den företeelse som intervjuaren vill belysa, det specifika specialpedagogiska utifrån den intervjuades 

perspektiv, berättelse, konstruktion. Eftersom forskaren vanligen har viss föreställning om och 

erfarenhet av det undersökningsområde denne har valt menar Kvale (2009) att det är viktigt att sträva 

efter ett så öppet förhållningssätt som möjligt. Att vara nyfiken och lyssna in vad informanterna har att 

säga och samtidigt inte vara snabb med att tolka in egna åsikter och värderingar är viktigt. 

 

Fokusgrupp eller semistrukturerade samtal 

Jag har använt mig av riktade frågor som jag har konstruerat men genomförandet bedrevs i grupp där 

medlemmarna påverkade och till stor del styrde samtalet. Bryman (2002) kallar detta 

semistrukturerade samtal som omfattar några teman och förslag på relevanta frågor. Att använda 

denna metod innebär att intervjuaren utgår från en ram med viktiga hållpunkter, övergripande teman. 

Frågorna är inte detaljplanerade utan det lämnas stort utrymme för vidare perspektiv och följdfrågor, 

menar Bryman (2002). På detta sätt kan specialpedagogernas röster få utvecklas tillsammans och det 

ges en möjlighet till både djupare förståelse och till en viss påverkan på varandra. Ett av syftena med 

fokusgruppsamtal är att informanterna får möjlighet att utbyta tankar och åsikter och i samband med 

det pågående samtalet, kan idéer omprövas och vidareutvecklas, anser Wibeck (2000). Som jag 

tidigare har belyst kan specialpedagogiskt arbete ses från olika perspektiv och med olika sätt att 

definiera orsaker och stödbehov. Fokusgrupper är lämpliga, menar Wibeck (2000) då man önskar 

komma i besittning av olika perspektiv på samma ämne. Fokusgrupper som metod är en form av 

gruppdiskussion som leds av en samtalsledare som har ansvar för temat i samtalet och en struktur som 

påminner om semistrukturerade samtal men där interaktionen mellan deltagarna, grupprocessen, är 

viktig anser Barbour (2007).  

Any group discussion may be called a focus group as long as the recharger is actively encouraging of, 

and attentive to, the group interaction.  (Barbour, 2007 s. 194) 

 

En hermeneutisk metodansats  

Min ansats har en hermeneutisk inriktning och en strävan mot ett postmodernt tänkande då mitt syfte 

är att försöka förstå, tolka och förklara företeelser som informanterna berättar samtidigt som gruppen 
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interagerar och på så sätt påverkar den muntliga diskursen. Inom hermeneutiken ställer man ofta 

forskningsfrågor om vad vissa företeelser kan ha för påverkan och innebörd för andra människor 

(Thurén, 2004; Ahlberg, 2013). Man söker inga sanningar utan försöker fånga in de företeelser och 

fenomen som de uttrycks av informanterna. Hermeneutikens sanningsbegrepp fokuserar på det som 

uppdagas, tolkas ur en text eller ett samtal genom betraktaren, menar (Ahlberg (2009).  I ett 

postmodernt perspektiv koncentrerar man sig på det inbördes förhållande mellan informanterna och 

hur svaren konstrueras tillsammans under samtalet, enligt Kvale (2009). Tolkningar bör göras utan att 

förvränga men det gäller att vara medveten om att då man tolkar andra människor, utgår man från sin 

egen livsvärld med sina känslor och erfarenheter. Interaktionen mellan deltagarna får också en 

påverkan på de svar som ges. Informanterna utbyter tankar och åsikter, förstärker och förhandlar om 

samtalets meningsskapande (Kvale, 2009).  

Urval 

Eftersom informanterna är få väljer jag att inte göra en närmare presentation av dessa.  

Informanterna är utbildade specialpedagoger och har varit verksamma som sådana mellan 3-17  år. 

Några av dem har som specialpedagoger bred erfarenhet från olika skolverksamheter och med elever i 

olika åldrar och ett par av dem har enbart arbetat inom denna skolenhet. I och med att de har olika lång 

yrkeserfarenhet som specialpedagoger skiljer sig deras utbildningserfarenhet åt. Informant A har 

arbetat som lärare i många år och vidareutbildade sig till specialpedagog under 1990-talet. Även 

informant B har arbetat i många år som lärare och då framför allt med elever i behov av särskilt stöd. 

Har under åren vidareutbildat sig genom många olika kurser gällande dessa elever och även informant 

B gick specialpedagogutbildningen under 1990-talet. Informant C gick ut specialpedagog-utbildningen 

ganska nyligen och har mångårig erfarenhet som lärare. Även informant D har flera års lärarerfarenhet 

och arbetat som specialpedagog i ett par år. Fokusgruppen består därmed av en grupp med mycket 

erfarna lärare och alla har examen i specialpedagogik. Två av dem gick denna utbildning under 1990-

talet och de andra under slutet av 2000-talet vilket kan förklara att de har varierande erfarenheter från 

sin utbildning till specialpedagog. 

Metoddiskussion 

Den kvalitativa intervjun och med fokusgrupp som metod var lämplig för detta arbete. Med denna 

samtalsform är mitt syfte att komma närmare informanternas attityder, erfarenheter och reaktioner 

kring specialpedagogik och en möjlighet att få en bredare variation av uppfattningar kring ämnet. 

Informanterna kan, inom ramen för fokusgruppen, utbyta åsikter och tankar och i samband med det 

pågående samtalet utveckla idéer. Wibeck (2000) menar att fokusgrupp kan användas om 

undersökningen berör ämnen som kan upplevas känsliga för informanterna eller omfatta mer 

komplexa ämnen. Specialpedagogik är ett komplext och mångfacetterat ämnesområde och enligt min 

mening, kan fokusgrupp som metod bidra till att tydliggöra definitionsproblematiken inom området. 

Ämnets komplexitet kan även bidra till att göra ämnet känsligt, som det kan upplevas svårt att 

diskutera kring och det kan uppstå omedveten påverkan från mig i och med hur jag ansätter mina 

frågor. Känslighet kan även uppstå i och med att jag själv är utbildad specialpedagog och mina frågor 

och funderingar kan ha påverkat informanternas svar på ett negativt sätt. De kanske svarar som de tror 

förväntas av dem och det kan även finnas en rädsla över att mina frågor skulle kunna uppfattas som ett 

kritiskt förhållningssätt. Å andra sidan kan fokusgruppsamtal ge stora möjligheter till ett fördjupat 
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samtal i mer avslappnad miljö då de inte befinner sig ensamma med utfrågaren och ensam ska 

formulera svar.   

Kvalitativa studier är spännande att utgå ifrån men också mycket tidsödande. Ett fokusgruppsamtal på 

90 minuter samt tre intervjuer på vardera 60 minuter är en ansenlig tidsrymd. Undersökningen har 

därmed begränsats till att enbart fyra specialpedagoger inom en gymnasieskola kom till tals och detta 

gör att resultatet enbart utgår från deras tankar. Resultatet i undersökningen skulle naturligtvis ha blivit 

mer nyanserat om jag hade valt att lyfta in fler informanter. 

Genomförande 

Jag har valt att genomföra min undersökning i två moment där jag startade med att genomföra 

fokusgruppsamtal med fyra specialpedagoger inom en segregerad verksamhet. Därefter hade jag 

enskild intervju med tre av dessa vid senare tillfällen. Mina övergripanden tre öppna frågeställningar 

hade de fått av mig i förväg tillsammans med mitt syfte med arbetet. De fick även information om vad 

ett fokusgruppssamtal innebär samt hur mina insamlade data kommer att behandlas och vilka etiska 

principer som gäller. 

Jag har inom ramen för min undersökning genomfört ett fokusgruppsamtal med fyra specialpedagoger. 

Samtalet pågick i 90 minuter, spelades in med två fickminnen och transkriberades i sin helhet. Innan 

fokusgruppsamtalet hade jag skriftligt kontaktat alla utbildade specialpedagoger inom en 

gymnasieskola och som arbetar med elever inom det individuella alternativet, alltså med elever som av 

olika anledningar inte har en fullgjord grundskola bakom sig. (bilaga 1) Fem tackade ja till att delta 

men i sista stund var en informant tvungen att hoppa av och det återstod fyra som genomförde 

fokusgruppssamtalet. Jag skickade ut en skriftlig inbjudan till dessa, där de även fick veta vilka de 

skulle diskutera tillsammans med samt var och när detta skulle ske. (bilaga 2) Skickade även med en 

intervjuguide för att de på bästa sätt skulle få möjlighet att förbereda sig. (bilaga 3) De utvalda 

specialpedagogerna fick även delta i en enskild intervju där jag följde upp de tankar som framkom 

under gruppsamtalet.(bilaga 4) Detta genomfördes med tre av de fyra specialpedagogerna, i studien 

även kallade informanter och alla tre samtalen spelades in med ett fickminne och transkriberades i sin 

helhet. 

Etiska aspekter   

Vid genomförandet av studien har jag tillämpat de forskningsetiska principerna 

enligt Vetenskapsrådet, (2002). Dessa består av fyra etiska grundkrav: informationskrav, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att uppfylla informations-och 

samtyckekravet skickades ett missivbrev ut, där syftet med studien och dess användning presenterades. 

Även informanternas roll i studien och att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att bryta sin 

medverkan när som helst. För att tillmötesgå konfidentialitetskravet har alla informanter 

avidentifierats. Nyttjandekravet innebär att insamlade data endast får användas i forskningsändamål. 

Alla inspelningar och anteckningar kommer att raderas och förstöras efter denna studies användning. 

Här redovisas enbart svar som är relevanta för min studie.  
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Resultat  

Resultatet av undersökningen bygger på fokusgruppsamtalet som genomfördes med fyra 

specialpedagoger och den påföljande enskilda intervjun med tre av dessa, gällande deras syn på 

specialpedagogiskt arbete i en segregerande verksamhet.  

Det specifika specialpedagogiska 

Förhållningssätt 

Resultatet visar att alla fyra specialpedagoger anser att förhållningssättet är den stora skillnaden mellan 

pedagogik och specialpedagogik. Informant A var snabb med att beskriva sin egen förändring från 

lärare till specialpedagog, förhållningssätt. Det nya förhållningssättet är just bemötandet av eleverna 

som uppkommit genom sin ökade medvetenhet om vikten av det dagliga mötet med varje individ. 

Denne upplever sig som bättre på att spegla eleven på ett pedagogiskt sätt, här och nu. Förhållningssätt 

kan ju tolkas på olika sätt och vad denne informant menar mer specifikt tog jag upp vid det enskilda 

samtalet. Ansåg även att genom sin utbildning till specialpedagog, har fått kunskaper om sig själv när 

det gäller bemötande av elever och kan handla utifrån dessa inre redskap. ”Jag fick jobba med mig 

själv och mina tankar, mig som människa.” Informant B talade om skillnaden i sitt förhållningssätt 

som uppkommit genom den långa erfarenheten som lärare, plus kunskaper om elevers svårigheter 

under utbildningen. Anser sig ha bättre redskap att hitta alternativa metoder och hur man kan få 

kunskap om bakomliggande orsaker och till elevens svårigheter och varför eleven befinner sig där den 

är både genom litteratur och av eleven. ”Jag är mer lyhörd för det här, det specifika hos just den 

individen jag har framför mig”. Informant C beskrev mer en sorts bekräftelse på att det 

förhållningssätt denne redan hade, stärktes genom utbildningen till specialpedagog men framför allt 

genom arbetet med eleverna. ”Man ju byggt upp någon slags intuition vad man ska prova att komma 

vidare på”. 

Informant C beskriver även hur specialpedagogutbildningen bidrog till en mer nyanserad syn på elever 

i svårigheter till skillnad från hur denne tänkte som lärare i den ordinarie skolan.  

”Men jag såg honom inte då, jag tyckte mest att han var jobbig.  Känner att jag svikit eleven när jag 

pluggade till specialpedagog”. Informant D ansåg att det specifikt specialpedagogiska är den 

nödvändiga kommunikationen man måste ha med elev och föräldrar. Att lyssna in både elev och 

föräldrar och möta dem där de befinner sig i dialog. Specialpedagogen talar om sitt eget förändrade 

förhållningssätt gentemot sitt tidigare ordinarie lärararbete, där informanten ansåg att föräldrar kunde 

uppleva ett skuldbeläggande från skolan.  

”Där är ofta föräldrar vana vid att det bara är möten med kanske skäll och tjafs hela tiden och här 

kommer vi och frågar: Hur vill ni ha det? Då har man verkligen en nyckel till framgång redan vid 

första mötet”.  

Sammanfattning 

Övergripande framkom att alla ansåg förhållningssättet i mötet med elev och andra var en viktig faktor 

till att överhuvudtaget kunna starta det pedagogiska ”lagningsarbetet” med eleverna. Den egna inre 

utvecklingen de fick med sig i utbildningen till specialpedagog och att sätta den i relation till den 
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erfarenhet de redan hade som lärare, har bidragit till en ökad förståelse och ett annat bemötande av 

elever. Nu har de lättare att hitta alternativa metoder, göra annorlunda mot hur de arbetat tidigare. Det 

fanns kritik till sina egna insatser under det föregående lärararbetet under grundskoletiden som gjorde 

att upplevelsen av specialpedagog-utbildningen var positiv. Man hade fått en insikt om sig själv som 

person, sitt arbetssätt men metoderna i vardagen hade de fått leta efter själva. Att få stöd och hjälp med 

metoder, ”facit” saknade tre av de fyra under sin vidareutbildning. Trots detta upplevdes kunskapen de 

fått med sig som positiv.  

Det var inte någon tydlig skillnad i det som framkom under diskussionen. De var i stort sett överens 

om att de hade ändrat sitt eget förhållningssätt i arbetet med eleverna men en av informanterna hade 

mer fått en bekräftelse på det intuitiva sätt denne redan hade. Under den enskilda intervjun menade 

informant A att det egentligen handlar om ens egen människosyn och att det finns de som inte är 

utbildade specialpedagoger som har en positiv människosyn ändå. ”Jag vet att jag ändrade mig under 

utbildningen, blev mindre fyrkantig och vågade stå för det”.  

 

Liten grupp 

Alla fyra specialpedagogerna talade om individperspektiv för att komma någonstans överhuvudtaget 

och försöka få in eleverna i en skola för alla. Dessa elevers misslyckanden från grundskolan behöver 

repareras med varlig hand, menade de. Det blir svårt att få dem att göra samma saker som de redan har 

misslyckats med under lång tid. Informant B beskrev fördelen med att ha färre elever än om man 

arbetar i den stora skolan, vilket alla andra i gruppen håller med om. Möjligheten att se varje individ 

och inte bara arbeta med skolämnen kom fram i diskussionen som en viktig del i arbetet med 

eleven.”Ja, då var man ju inte speciellt duktig på att fokusera på just de elever som behövde lite extra. 

Man föste fram gruppen, men de här som hade lite specifika behov blev sittande. Nu är jag mer lyhörd 

för det specifika hos individen” (Informant B). Det finns även en stor möjlighet att bygga upp en tillit 

till skolan och kunna stärka elevernas självförtroende om man har en liten grupp eller enskild 

undervisning, ansåg informanterna. ”Här jobbar man med att stärka självtilliten, hela individen”, 

menade informant D. Specialpedagogerna upplevde att det är mycket lättare att ”hitta” in till 

individen, leta upp var kunskapsluckorna finns och verkligen hinna se eleven. Att stärka deras 

självtillit, tänka positivt och hela tiden poängtera de framsteg de gör är viktiga moment för att eleverna 

ska utvecklas vidare.  ”Det tror jag är lite nyckeln, att de känner att någon ser mig. Det är en grund 

för att få dem att lära sig någonting överhuvudtaget” (Informant B). Det framkom också att de 

upplevde det mycket lättare att följa upp resultat, hitta nya arbetsuppgifter tillsammans med eleven och 

verkligen gemensamt finna möjligheter att se en tydlig progression. Möjligheten till individperspektiv 

var de alla överens om för det ger förutsättningar att lyssna in och få eleven mer delaktig i sin egen 

inlärning. ”För att komma någonstans överhuvudtaget, för att få dem in i det här med skola för alla 

som låter så vackert”, menade informant D. Det kan gälla allt från korta skoldagar, anpassat schema, 

val av ämnen, blockläsning mm. Det är även viktigt att normalisera bilden av skolan, öka förtroendet 

för skolan, visa att den inte är så hemsk som en del har erfarenhet av. Detta görs bäst i litet 

sammanhang ansåg de, genom att det finns förutsättningar att skapa trygghet. ”Många elever har ju 

blivit ganska så misshandlande i den förra skolgången”, ansåg informant C.  
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Skillnader som framkom 

Man inte kan individualisera undervisningen på samma sätt som klasslärare som i en liten grupp, 

menade en av informanterna beroende på att man på högstadiet inte har eleverna mer än några få 

timmar i veckan. Det fungerade bra när jag arbetade på mellanstadiet, ansåg informant B. Informant C 

drog sig till minnes att under dennes praktik fanns det en lärare som trots stor grupp på högstadiet, 

”hade stenkoll på alla elever och då blev jag imponerad”.  

Vid de individuella samtalen framkom mer tydliga skillnader där en av informanterna ansåg att i den 

ordinarie skolan är man mer fokuserad på måsten. Men här i liten grupp kan informanten välja att 

avstå från vissa moment. ”Jag kan styra upp dagens lektioner precis hur jag vill, möta varje individ i 

stunden”. Med en liten grupp behöver denne inte ta hänsyn till andra lektioner och andra lärare, utan 

får tid och möjlighet att arbeta med eleven hela dennes skoltid. Det framkom att en annan av 

informanterna ansåg att som lärare i stor grupp blir det mer att man vänder sig till hela gruppen, någon 

slags snittnivå och det är detta som nuvarande elever har misslyckats med. Informanten menar att 

dennes elever behöver mycket tydlig struktur, veta vad som ska göras på ett konkret sätt så att de kan 

beta av bit för bit. ”Detta kan jag erbjuda inom de små grupper jag arbetar med, aldrig i stor klass”. 

Två av informanterna kunde vid den enskilda intervjun, uttrycka att eleverna inom dessa smågrupper 

får en brist på social gemenskap. Större grupp ger elever möjlighet att träna sociala koder och det 

gynnar även inlärningen, lära av varandra. ”Jag blir mest en coach i stunden”. De blir även dåliga på 

att reflektera och diskutera med andra och detta upplevdes av en informant som mycket stressande och 

denne skulle vilja arbeta mer med en större grupp där dynamik och kreativitet kunde komma fram. En 

informant menade att trots brist på större gemenskap och den sociala träning detta ger, är det är 

mycket lättare för pedagogen att anpassa metoder och material, ”snickra ihop lite eget om det behövs, i 

liten grupp”. Detta var något som inte hade fungerat i en stor grupp.   

 

Sammanfattning 

Specialpedagogerna ansåg att de har mycket större möjlighet att nå fram till eleven i liten grupp eller 

vid enskild undervisning än i vanliga stora klasser. Att leta upp var kunskaps-luckorna finns och 

verkligen hinna se eleven. Sedan berättade de att det är mycket lättare att följa upp resultat, hitta nya 

arbetsuppgifter tillsammans med eleven och verkligen få möjlighet att se en tydlig progression. 

Samtidigt ansåg de att deras arbete innefattar så mycket mer än bara ren undervisning och att de kan få 

möjlighet till detta i ett litet sammanhang. Att få möjlighet att se alla som individer och stärka 

eleverna, genomsyrade de tankar som kom fram. Att i möjligaste mån anpassa skoldagen efter eleven 

men ändå skapa gott inlärningsklimat var de överens om. Det var även viktigt att normalisera skolan, 

öka förtroendet för skolan och i en liten grupp kan eleverna få möjlighet att uppleva trygghet, ansåg 

de. Att kunna ta fasta på de framsteg som görs upplevde alla de intervjuade specialpedagogerna är 

något som går att göra i det lilla sammanhanget. I en stor klass hinns detta inte med utan risken blir att 

man som pedagog bemöter dessa elever negativt i stället. Även eleverna sinsemellan kan jämföra sig 

med varandra på ett särskiljande sätt i ett större sammanhang.  

 

Ett kategoriskt perspektiv 

Orsaker till varför eleven inte har klarat sin grundskoletid var de intervjuade special-pedagogerna inte 

överens om. Någon fokuserade på eleven och andra informanter på det sociala som orsaken till elevens 
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skolmisslyckanden. Vad de dock var överens om var att den tidigare skolan hade bidragit till ett ännu 

större misslyckande för eleven.  

Individen 

I informanternas skola är eleverna särskiljd från den ordinarie gymnasieskolan och ska kompenseras 

för tidigare skolmisslyckanden och komma ikapp med sina grundskoleämnen. Det blev tydligt att alla 

informanter dagligen ser individuella skolsvårigheter hos eleverna de arbetar med och upplever att de 

brister i praktisk kunskap om dessa svårigheter. Informanterna har en strävan att försöka få eleverna 

att uppnå betyg motsvarande minst E för år 9 i ämnena; svenska, matematik och eller engelska samt 

minst fem betyg till. 

Många av de elever som informanterna arbetar med har diagnoser och när det gäller kunskap om dessa 

är meningarna delade. En av informanterna ansåg att det är viktigt att få information om elevens 

svårigheter. Informant B talade tydligt om att denne vill få reda på så mycket som möjligt om varje 

elev innan undervisningen sätter igång.”Jag tillhör dem som gärna vill få all information jag kan få. 

Sedan är det upp till mig att hantera den informationen och ta hänsyn till vissa specifika, generella 

egenskaper som gäller de flesta som har den diagnosen”. 

Informanten förtydligade sitt resonemang och menar att man kan ta hänsyn till diagnosen när man 

lägger upp arbetet, känner sig trygg med sin arbetsinsats och de metodval denne gör mycket beroende 

på de utbildningar om diagnoser denne gått under senare år. ”Fast å andra sidan funkar ju detta på 

alla ungar”.  

Diagnostiseringen är omdebatterad och vissa, som informant B, ansåg att den kan vara en vägledning 

för de insatser man behöver göra, en viktig grund för fortsatt arbete. Andra ansåg att detta kan låsa in 

eleverna i fack som blir svåra att ta sig ur. Detta tar informant C fasta på och menade att man ska vara 

kritisk till det här med diagnoser beroende på att detta kan stigmatisera eleven. ”Jag glömmer bort de 

här diagnoserna och jag ser inte att det är så väldigt annorlunda för jag upplever att många elever är 

sin diagnos”. Två av informanterna ansåg sig kritiska till det här med diagnoser. De upplevde att de 

inte hade verktyg att göra annorlunda än de redan gjorde och ansåg att det låg i hur man förhåller sig 

till eleven. ”Diagnos, men sen då”?  De har en upplevelse av att lärare inte ändrar på sättet att arbeta, 

de gör samma och undervisar på samma sätt. ”Dom frågar efter en diagnos och så gör dom samma sak 

i alla fall. Det är som om man vill gotta sig i den här elevens problematik”, ansåg informant C. 

Informanten upplever även att många elever blir som diagnosen har förklarats, konstruerats. De 

försöker att anpassa sig och agera som det står i beskrivningen, agerar som de med denna diagnos 

förväntas att göra och det blir ett stort arbete att försöka förändra. Det viktigaste är att göra något 

annat, inte fortsätta med det de har misslyckats med och då spelar diagnosen ingen roll, ansåg 

informant C.  

Informant A ansåg att det är viktig för pedagoger att vara insatt i diagnoser och utifrån detta förstå vad 

elever kan ha det besvärligt med i skolan. Det finns en hel del elever som verkligen har svårigheter och 

behöver hjälpmedel. Vad denne däremot ansåg är av stor vikt, blir vad vi gör i skolan med det vi får 

reda på.  ”Man måste göra något bra av det och samtidigt tro på elevens egen förmåga”. De två som 

har längst erfarenhet som specialpedagoger menade att de är mycket trygga i sin roll och har genom 

åren skapat sig erfarenhetsbaserade annorlunda metoder och ingångar till de olika elever de arbetar 

med.  
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Sammanfattning  

Det blev en lång diskussion kring diagnosticerandet. Alla informanter arbetar med elever som har 

diagnoser och det uppstod en tydlig skillnad om de ville ha information om dessa eller ej. Ett par av 

informanterna upplevde att många elever blir som de förväntas vara, är sin diagnos och det blir ett 

stort och svårt arbete att vända denna negativa förväntning. Elever är ju individer med förmågor och 

brister som andra och oavsett samma diagnos är de ju olika varandra, menade de. En annan informant 

var däremot mycket tydlig med att denne verkligen behöver all information om eleven för att kunna 

göra ett optimalt arbete med den. Vad som tydligt framkom från alla informanter var, att de ansåg att 

det finns stora brister i både arbetssätt och förhållningsätt hos kollegor när det gäller elever med 

diagnos. Detta blev tydligt i diskussionen och de alla upplevde att kollegorna inte ändrar sina metoder 

utan de fortsätter arbeta som de ”alltid gjort”. 

 

Organisationen    

De framkom att alla överlag var kritiska till den organisation de arbetar inom. Här uppstod en lång 

diskussion och det var som om det fanns ett uppdämt behov av att prata med andra än de man arbetar 

med. Det var rörande överens om att många kollegor de arbetar tillsammans med nästan alltid lägger 

skolsvårigheterna som brister hos eleven. De ansåg att kollegorna gör mer av det eleven redan har 

misslyckats med i grundskolan samt använder läromedel i alldeles för hög utsträckning, utan att 

kritiskt granska dessa. ”Man kan inte ha lärare här som går år efter år och inte gör det man ska med 

eleverna”, ansåg en informant. Informanterna upplevde att lärare ställer krav på eleven gällande 

uppförande och motivation men inte på kunskaps-inhämtning eller på sin egen roll som pedagog och 

inte kan se hur detta samverkar. Här framkom att informanterna upplevde detta som svårt att 

konfrontera inom arbetslagen och en lång diskussion uppstod om kollegor inom skolan. Det finns 

alldeles för många som inte borde vara inom organisationen och som en person uttryckte det ”– är rent 

av skadlig för att arbeta med ungdomar”. En informant menade att detta är något som inte talas öppet 

om utan samtalsfokus ligger på enbart på eleverna. 

 

Alla de intervjuade specialpedagogerna var överens om att det brister i ledningsfunktionen och menar 

att rektorerna borde sätta ner foten och markera mot vissa kollegor som de anser inte sköter sitt arbete. 

Ledningens roll som en styrande funktion upplevdes av informanterna med för många visioner, nytt 

hela tiden utan utvärdering, bekräftelse och tydlighet mot konkreta mål. Informanterna saknar respons 

från utvärderingar och tydlighet kring arbetsplaner samt vardaglig återkoppling ute i verksamheten. 

Det upplever att det kommer direktiv och uppdrag uppifrån men ingen följer upp innan det kommer 

nya riktlinjer. ”Det tycker jag är en brist från ledningen, allting som vi ska göra och så hela tiden 

kommer det något nytt. Det finns liksom inte längre någon grund att stå på inom skolan för den är 

krackelerad i halvfärdiga saker.” 

 

Samstämmigheten var inte lika stor när informanterna talade om personalgruppernas sammansättning. 

Tre av informanterna ansåg att det borde finnas en möjlighet att välja sina arbetskamrater så att 

samsynen överensstämmer. De ansåg att det är viktigt att man har en liknande grundsyn på elever med 

svårigheter och att det är angeläget att få hit villiga och engagerade lärare. Den fjärde informanten såg 
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däremot en farhåga i vad som skulle hända med de lärare som blev över, som ingen valde att arbeta 

med.  

Inkludering - exkludering 

Skolan skall vara till för alla elever med dess olika förutsättningar och i gemenskap med andra, en 

skola för alla. Informanternas elever är exkluderade från den stora gemenskapen i och med att de 

arbetar i små grupper som är externt placerade. I en stor skola sker ofta s.k. inkludering inom 

skolenheten, genom att eleverna blir placerade i liten grupp hela eller delar av skoldagen. 

Informanternas elever är i en segregerande miljö under hela skoldagen och ska samtidigt rustas för 

framtiden. Jag för in samtalet på den andra frågan där jag vill fokusera på det här med segregerande 

verksamhet och om den missgynnar eller gynnar elevernas framtid. Det som slår mig direkt är att 

informanterna har svårt att förstå vad jag syftar på och jag får förklara och förtydliga mig. ”De ska ju 

återvända, återföras till den ”vanliga” gymnasieskolan är väl tanken”, menade en av informanterna. 

När jag då frågar om de har upplevt att många av eleverna de arbetat med går vidare till den vanliga 

gymnasieskolan blir det en märklig stämning runt bordet. Det tar ett tag men så säger något att det 

finns väl statistik på detta eller? Vilket efter en stund går upp för dem att så icke är fallet. Ingen vet 

vad som händer sedan med deras elever men alla informanter har upplevt att många elever snart 

kommit tillbaka till deras organisation. ”Vissa går ju över men sedan hoppar de av. Vi rustar dem ju 

inte direkt för detta” (Informant D). 

Jag för in samtalet på vad de själva anser och upplever angående elevernas framtid. Informant D 

menade, att eftersom eleverna är så pass sköra ställs inte så höga krav på dem och vuxna finns runt 

eleven hela tiden samt att skoldagarna är korta. ”Dom blir lite trygghetsknarkare här”. Informanten 

ansåg vidare att beroende på detta kommer eleverna få svårigheter att klara det stora sammanhanget 

där kanske 30 andra elever finns och det kan uppstå mer stress med fler ämnen. Informant A instämde 

och inflikade att eleverna har ju ingen annanstans att ta vägen inom skolsystemet än att komma till 

denna organisation och ”det blir en liten vilopaus för dem att vara här och de tycker det verkar så 

mysigt”. Under samtalet började de fråga varandra hur de kan tänkas göra för att stötta eleverna att 

klara vidare studier. Informant B ansåg att skolan borde förbereda eleverna bättre genom att slussa in 

dem successivt till nästa skola och förbereda dem till vidare steg i utbildning. ”Vi har ingen 

överlämning, där har du den största förklaringen till avhopp, tror jag”. Informant B menade vidare, 

att om vi vet att vi tappar så många elever i glappen mellan oss och nästa skola bör vi tänka om. I 

denna del av samtalet inflikade informant C, ”om de har lyckats här och misslyckas sedan, då har ju vi 

misslyckats”!  

Två av informanterna kom in på elevpengen som styr och att det ställer till med svårigheter när elever 

kommer in mitt under terminerna. På så sätt uppstår det hela tiden nya grupper och kontinuitet finns 

inte vilket gör att många elever inte klarar av att komma till skolan, det blir låg närvaro. Informant A 

instämde och menade även att skolpengen gör att eleverna blir kvar för länge. ”På något sätt tycker 

jag att man håller dem kvar för länge, fast de skulle klara annan skola”. Under den fortsatta 

diskussionen framkom lösningar på hur de skulle kunna tänkas överbrygga detta för att om möjligt ge 

eleverna bättre förutsättningar till fortsatta studier. För det första, ansåg de att det måste finnas 

kollegor som är villiga att arbeta på ett annorlunda sätt, göra skillnad för dessa elever, ställa fler och 

tydligare krav. Sedan bör det finnas en enhet som rustar dem bättre inför nästa steg, t.ex. en enhet de 

går sista året och där det ingår fler ämnen, längre skoldagar och större integrerad grupp.  Under detta 

år ska de sedan tillsammans med t.ex. studie- och yrkesvägledare besöka framtida skolor och påbörja 
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sin inslussning, vilket helt saknas nu. Informant D inflikade; ”Jag anser ju att de är mångt och mycket 

en politisk, ekonomisk fråga det här med inkludering. Ska man klara det måste det finnas fler vuxna i 

klasserna och annat stöd från exempelvis studie- och yrkesvägledare”. 

 

Sammanfattning 

Alla de intervjuade specialpedagogerna var överens om att verksamheten de arbetar inom inte hjälper 

eleverna vidare till de nationella gymnasieprogrammen men det framkom inga egna bidrag på 

lösningar mot en förändring. De ansåg att detta ansvar ligger någon annanstans, till exempel hos 

studie- och yrkesvägledare eller ledningsfunktioner inom skolan. De menade även att eleverna har 

behov av det lilla sammanhanget, de är sköra och har skolmisslyckanden bakom sig och kanske inte 

gått i skolan på ett par år. Å andra sidan framkom synpunkter där denna skola i sig skapar ett större 

trygghetsbehov hos eleverna, just genom att de befinner sig i ett litet sammanhang. Eleverna får ingen 

utmaning i att klara vidare gymnasiestudier men detta kan de intervjuande specialpedagogerna inte 

förändra ansåg de. De var helt överens om att ledningen på skolan skulle kunna göra en förändring och 

införa en enhet som stärker eleverna att klara ett större skolsammanhang. 

 

Informanternas syn på kunskaper från 

specialpedagogutbildningen 

Överlag var de intervjuade specialpedagogerna positiva till sin utbildning och vad den har gett dem. 

Trots avsaknad av förväntade metodtips, upplevde de en personlig utveckling som pedagog överlag. 

Informant B som utbildade sig i början på 1990-talet beskrev hur de under utbildningen hade fått läsa 

mycket om bakomliggande orsaker till elevers svårigheter men mindre om diagnoser, som inte var så 

aktuellt då.  ”Jag undrar om det var en annorlunda person som kom tillbaka efter utbildningen? Men 

så enkelt är det naturligtvis inte utan på något sätt kan jag få bekräftat att jag tycker själv att jag har 

en bra grundsyn när det gäller elever i behov av särskilt stöd”. Även informant A som tog examen för 

över 20 år sedan ansåg att det som fokuserades på då, var att se helheten runt eleven och inte så 

mycket om diagnoser. Nu brukar denne specialpedagog, då en ny elev börjar, tala med eleven om vad 

som fungerat och inte fungerat och gör en analys tillsammans med eleven. Detta förhållningssätt kom 

fram under utbildningen, mycket genom den personliga utveckling som informanten upplevde. ”Det 

kan man nog inte bara läsa sig till”. 

De två informanterna som har gått utbildningen under senare år, blev verkligen inmatade med 

inkluderingstanken till varje pris, aldrig segregering. Problemet som de upplevde, är att de har fått ett 

ovanifrån perspektiv. Utbildningens inriktning var att de skulle arbeta nära skolledare och bedriva 

skolutveckling men sedan fanns inte dessa tjänster. De menade även att den egna kompetensen inom 

detta övergripande arbete, ändå blev bristfällig under utbildningen, de har inte fått dessa redskap med 

sig. De upplevde heller inte en egen personlig förändring efter utbildningen, ansåg att det var för 

mycket självstudier. ”Det hade nog varit annorlunda om man hade suttit i grupper och diskuterat fram 

och tillbaka som ni, som gick under 90-talet verkar ha gjort”, (Informant C). Det var en viktig del av 

utbildningen, menar informant B för i dessa diskussioner gavs möjlighet att landa och reflektera över 

sin lärarroll i stort och upplevde sig därmed bättre förberedd när denne kom tillbaka i arbetet.  

Informant D avslutade med: ”Vi hade i alla fall inte varit lika bra utan våra utbildningar”. 
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Diskussion  

Syftet med den föreliggande studien har varit att undersöka vilka uppfattningar informanterna har 

gällande specialpedagogik i förhållande till pedagogik, hur de ser på sitt eget arbete i segregerad 

verksamhet och hur de beskriver värdet av den specialpedagogiska vidareutbildningen. Jag har närmat 

mig detta syfte genom en fokusgrupp, bestående av fyra specialpedagoger som diskuterade kring 

frågeställningarna. Efter transkribering av detta gruppsamtal, intervjuade jag tre av 

specialpedagogerna för att få möjlighet till en fördjupad analys av diskussionen och förtydligande på 

frågor som uppkommit.  Med stöd av tidigare forskning har jag analyserat och kategoriserat resultatet 

från genomförd fokusgrupp och efterföljande enskilda intervjuer. 

 

Det specialpedagogiska 

Resultatet i min studie visar att informanterna i fokusgruppen relaterar beskrivning av det specifika i 

specialpedagogiken till ett förhållningssätt som de inte hade innan utbildningen. Förhållningssättet 

visar sig som en skillnad i bemötandet av eleverna som de ansåg beror på den egna personliga 

utvecklingen de fick med sig under utbildningen. Danielsson & Liljeroth (1998) definierar 

förhållningssätt som våra värderingar och uppfattningar om människan och hennes 

utvecklingsmöjligheter, kunskapers värde, samhällets insatser, etik och respekt. Enligt Ohlin och 

Setkic (2002) finns skillnader i uppfattningar av begreppet förhållningssätt mellan det yttre planet som 

står för beteenden och handlanden och det inre som handlar om vilken beredskap man har inom sig 

själv att ta emot budskap på både yttre och inre plan. Mina informanter har, i och med utbildningen till 

specialpedagoger, ändrat sina inre värderingar och sin elevsyn genom den förändrade insikt de fick 

med sig. De upplevde att de med både erfarenheten från lärararbetet samt den nya insikten, har givit 

dem en ökad möjlighet att hjälpa de elever de arbetar med. Detta överensstämmer med det Ohlin och 

Setkic (2002) beskriver som kännetecknande för ett bra specialpedagogiskt förhållningssätt, budskap 

måste tas in både kognitivt och känslomässigt i en cirkulär process. Vernersson (2002) benämner det 

som en del av den tysta kunskapen, den kunskap som inte går att mäta utan mer är relaterad till 

personligheten och kan beskrivas mer som en förmåga till tålamod, uthållighet och nyfikenhet och 

bygger på erfarenheter från undervisningssituationer. Denna intuitiva erfarenhet ger läraren säkerhet 

att använda sig av okonventionella lösningar och metoder.  

 

I min studie framstod det specifika specialpedagogiska, som att informanterna upplevde ett nytt 

förhållningssätt hos sig själva. Detta förhållningsätt beskrev de som skillnader i förändrat arbetssätt 

genom att ta fasta på det positiva hos eleven, att arbeta på ett personligt sätt och även med elevens 

sociala sfär. På detta sätt blir eleven sedd och bekräftad och går att göra i ett individperspektiv men 

inte i stor klass, ansåg de. Ur deras resonemang går det att tolka att förutsättningen för att kunna arbeta 

med detta förändrade förhållningssätt, är att detta bedrivs i liten grupp eller enskilt. Under de enskilda 

intervjuerna lyfte jag detta och där framkom att de var överens om att detta arbetssätt inte går att 

applicera i en stor grupp där tiden och resurserna inte räcker till. Ohlin och Setkic (2002) menar att 

specialpedagogik ska omfatta en helhetssyn på individen och miljön ska anpassas efter vars och ens 

förutsättningar. Informanterna i min studie ansåg att de har möjlighet till anpassningar och arbetar med 

hela eleven i samarbete med vårdnadshavare eller kontaktpersoner. De försöker skapa tillit och stärka 
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självkänslan, men kan inte konkretisera vad och hur de arbetar annat än att detta bedrivs i liten grupp 

eller enskilt där de har möjlighet att hitta alternativa metoder, göra annorlunda. Liknande svar fann 

Lemar (2001). I Lemars undersökning kunde lärarna beskriva hur de måste skapa mer personliga 

relationer mellan sig själva och eleverna på ett subtilt, osynligt sätt. Osynlig pedagogik till skillnad 

från den traditionella och få möjlighet att lära känna varandra på ett personligare plan än den 

traditionella elev-lärar-relationen (Lemar, s.139). Informanterna i min studie menade att de har ett 

individperspektiv och att de tar fasta på det positiva och får möjlighet att lyssna in vad den enskilda 

eleven vill arbeta med. Detta kan de göra i och med att de arbetar med liten grupp eller enskild 

undervisning. 

 

Lärarnas perspektiv på svårigheter 

 

Liksom forskningsprojektet SPEKO,(1997; 1998) kan man i detta resultat urskilja ett kompensatoriskt 

synsätt hos informanterna, eleverna har svårigheter och får i specialpedagogernas verksamhet goda 

möjligheter att komma ikapp skolämnen genom att de befinner sig i liten grupp eller får enskild 

undervisning (Persson, 1997). Emanuelsson et al. (2001)beskriver detta som det kategoriska 

perspektivet, där skolsvårigheter förklaras som ett individuellt problem, inom eleven. I studien 

framkommer även det motsatta perspektivet som Emanuelsson et al. (2001) kallar för det relationella, 

där svårigheter ses som något som uppstår i mötet mellan eleven och omgivningen. Resultatet visar det 

dilemma som uppstår när orsaksförklaringar till skilda perspektiv både kan ses inom och utanför 

eleven.  

För informanterna i studien är det självklart att eleverna ska gå i liten grupp men orsakerna till hur de 

hamnat där skiljer sig åt. De menar att det beror på tidigare skolmisslyckanden och att det är elevens 

tillkortakommande som ska kompenseras. Hur dessa skolsvårigheter uppkommit anlägger de med 

olika förklaringsmodeller. Några av dem fokuserar på elevernas skörhet och diagnoser medan en 

informant ansåg att det är sociala faktorer, grundskolan i synnerhet, som bidragit till att eleven har 

misslyckats. Här kan jag utläsa ett medicinskt-psykologiskt perspektiv där två av informanterna anser 

att diagnoser är viktiga redskap för att kunna välja metodval men framför allt för att få en förståelse 

för elevens svårigheter. Nilholm (2007) och Skidmor (1996) menar att det finns en risk att denna 

förståelse för svårigheter kan bidra till att betraktaren lägger detta inom eleven istället som en 

pedagogisk vägledning. I resultatet framkommer att specialpedagogerna anser det är viktigt att göra 

något av det man får reda på och göra något bra av det, som en informant uttryckte det. De anser 

däremot att det är mycket svårt att konkretisera hur de praktiskt går tillväga eftersom metodvalet är 

beroende av situationen. 

 

Informanterna kom även in på det organisatoriska perspektivet och där framkom ett missnöje mot 

kollegor och en otydlighet om hur ledningen förhåller sig till detta. Det kan liknas vid det missnöje 

med de strukturella skillnader som beskrivs i Haug (1998) och Ahlberg (2013) som båda menar, att 

maktförhållanden i skolan kan leda till skolproblem både för eleven och det kan förmodligen även 

gälla för personalen. Om dessa små grupper som mina informanter arbetar inom befäster en icke 

likvärdig skola, innebär detta även att informanterna själva blir en del i detta ojämlika system och 

behöver en förklaringsmodell som stärker dem i det arbete de bedriver.  
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Integrering 

Fokusgruppen hade svårt att formulera sig kring integrering och den segregerade verksamhet de 

arbetar inom. För informanterna var det självklart att eleverna behöver enskild undervisning med det 

som de har misslyckats med och att de som pedagoger kan stärka elevernas självkänsla och 

självförtroende i det lilla sammanhanget. Här tolkar jag in att de inte ens har tänkt att detta skulle 

kunna ske i en större grupp utan dessa, oftast diagnostiserade elever, måste gå i den segregerade 

verksamheten för att de inte klarar den stora skolan, är för sköra. Å andra sidan såg informanterna som 

självklart att eleverna ska vidare till den stora skolan men hur de då ska kunna klara av detta vet de 

inte. I en ansats att försöka förstå denna diskrepans kopplar jag det till Hacking (2005) som anser att 

idéer om skolsvårigheter uppstår genom den sociala kontext elever befinner sig inom. Informanterna 

ansåg, för att göra sitt arbete begripligt och meningsfullt, att deras elever måste befinna sig i ett litet 

skolsammanhang för att lyckas och deras uppdrag som specialpedagoger är att kompensera för elevens 

brister, oavsett orsak. Trots nackdelen med detta arbete blir, att det skapas ett beroende av trygghet och 

som kanske även bidrar till att de får svårare att klara nästa steg i utbildningssammanhang eller 

arbetsliv. 

 Den specialpedagogiska relationen mellan samhället och skolan blir därmed både otydlig och 

ickefunktionell anser Skidmore (1996) och Haug (1998) och menar till och med att 

specialpedagogiska insatser förstärker ojämlikheter mellan elever och befäster skillnader mellan 

människor i samhället. Oklarhet i hur eleverna ska klara sig vidare efter denna skola upplevde jag som 

en svår fråga att diskutera i fokusgruppen och jag kunde även känna in att en form av otillräcklighet 

hos informanterna trädde fram. Här valde fokusgruppen att lyfta in svårigheter inom organisationen 

som ett problem i arbetet med elevernas skolframtid. Det överensstämmer med det relationella 

perspektivet som Persson (1997) och Ahlberg (2013) beskriver. Skolan ska sträva efter att varje elev 

utvecklas så långt det är möjligt efter sin förmåga samtidigt som alla elever ska få liknande kunskaper 

på ungefär samma tid vilket är motsägelsefullt. Detta dilemma, enligt Nilholm (2007) skapar 

spänningar i dagens skola och framför allt för elever som behöver mer än vad den ordinarie skolan 

med befintliga resurser kan erbjuda. Inom dessa spänningar kan det vara lättare för mina informanter 

att överföra svårigheterna på eleven men även på andra inom organisationen, t.ex. studie- och 

yrkesvägledare, kollegor eller skolledare. Under fokusgruppsdiskussionen och vid de enskilda 

samtalen kom det fram en hel del goda idéer och tankar på förändring; en enhet där eleverna kan bli 

bättre förberedda till större sammanhang, reflektionstid efter utvärderingar, bättre överlämningar mm. 

men hur detta skulle kunna bli verkligt hade de svårt att se.  

 

Enligt informanterna är det viktigt att stärka elevernas självförtroende genom att de får möjlighet att 

lyckas med sina studier och det kan, enligt dem bara ske i liten grupp. Men enligt Vernersson (2002) 

och Emanuelsson et al. (2001) kan elevers kunskapsinhämtande i en segregerad miljö hämmas 

beroende på bristande stimulans. Det har, enligt Vernersson (2002) skett en ökning av elever i behov 

av särskilt stöd i skolan och hon kopplar detta till den kraftigt ökade diagnostiseringen av elever. 

Samtidigt har den officiella inriktningen gått ut på att försöka minska behov av segregerande grupper, 

skriver Groth (2007).  Detta dilemma kan vara orsak till de förklaringsmodeller som informanterna i 

denna studie ger på det specialpedagogiska arbete de bedriver. Min tolkning är att de blir tvungna att 

konstruera ett möjliggörande med sitt arbetssätt, enskild undervisning, beroende på de förutsättningar 

de har. Informanterna får elever löpande under läsåret, det finns ingen tydlig framtida väg för eleverna 

och skolledningen finns inte fysiskt i närheten. De arbetar tillsammans med några få kollegor som de 
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inte alltid känner fullt förtroende för och i allt detta ska de föra eleverna framåt mot en oviss framtid. 

Hela organisationen är långt ifrån den lärandemiljö som kännetecknar ett inkluderande system som ska 

genomsyras av flexibilitet gällande utformning av enskilda elevers undervisning. Den ska vara en 

sammanhållen men differentierad lärmiljö där verklig delaktighet och kamratskap upplevs och 

främjas, som beskrivs i Unesco (2008). Denna delaktighet, flexibilitet och gynnsamma lärandemiljö 

borde vara en självklarhet även för de pedagoger som arbetar inom den, anser jag. 

 

Den egna utbildningen 

Enligt Högskoleförordningen (2001) ska specialpedagoger aktivt arbeta med människor i behov av 

stöd vilket verkligen stämmer med det mina informanter gör. Specialpedagogik är ett komplext 

område med skiftande arbetsområden och under utbildningstiden kan jag, genom mina informanter, 

utläsa två helt olika inriktningar. De som gick ut under 90-talet beskrev hur de under hela skoldagar 

fick möjlighet att diskutera och reflektera över det som de läst och fokus låg mycket på 

bakomliggande orsaker till elevers svårigheter och ett helhetstänkande runt eleven. Detta stämmer bra 

överens med det som Malmgren Hansen (2003) fick fram i sin undersökning, där specialpedagogerna 

talar om det ovärderliga uppehållet från yrkeslivet som gav dem en chans till egna reflektioner, tid att 

tänka och få nya kunskaper och finslipa gamla. Mina informanter menar att de, under utbildningstiden, 

genomgick en egen utveckling som människor. 

 

De två som gick sin specialpedagogutbildning under mitten av 2000-talet har fått en helt annan 

utbildning med sig. De bedrev självstudier i stor utsträckning och var endast inne på högskolan vid ett 

par tillfällen i veckan. De blev inmatade med inkluderingstanken, en skola där alla får plats och inga 

segregerade grupper skulle finnas. Specialpedagogen skulle arbeta nära skolledare och driva 

skolutveckling, handleda kollegor och i mindre utsträckning arbeta med enskilda elever men när de 

sedan kom ut fanns inte dessa arbeten att tillgå. Skillnaderna i dessa utbildningsvägar belyser 

verkligen det komplexa specialpedagogiska fältet som i samklang med samhällets värderingar, syn på 

normalitet och avvikelse förändras både som verksamhetsfält och som kunskapsområde som Ahlberg 

(2009) benämner det. Nilholm (2003) menar att specialpedagogisk verksamhets delvis kan förklaras 

genom att uppmärksamma speciella samhälleliga motiv och syften, kompensatoriskt eller 

organisatoriskt perspektiv, vilket jag anser att informanternas skilda utbildningar kan påvisa. 

Kunskapsområdet specialpedagogik är kopplat till de samhälleliga influenser som är rådande under en 

viss tid, menar Nilholm (2003). Från början det medicinsk-psykologiska som de två med längst 

erfarenhet påvisar att de fick under sin utbildning, där fokus var att förstå och förklara elevers 

svårigheter och vad man kan göra med det. I resultatet framkom, från de som gick utbildningen under 

2000-talet, mer ett kritiskt perspektiv på elevers svårigheter, det var inte eleverna som skulle stöttas, 

utan skolledning och kollegor genom att förändra organisationen, tyvärr utan förankring i 

verkligheten. Skrtic (1995) benämner detta som organisations- och systemperspektiv.  
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Sammanfattande slutsatser 

Vad beträffar definitionen av specialpedagogik visar resultatet att fokusgruppen av undervisande 

specialpedagoger inom det individuella alternativet i gymnasieskolan, oftast uppfattar det 

specialpedagogiska som en verksamhet som har sin grund i svårigheter hos individen, eleven. Denna 

individfokus dominerade även under den utbildning till specialpedagog som två av informanterna har 

med sig. De övriga två fick under utbildningen till specialpedagoger höra att elever inte skulle 

segregeras, ”till varje pris” inkluderas, men fick tyvärr inte med sig redskap för att kunna omsätta detta 

i praktisk handling. I och med avsaknaden av förändring mot en inkluderande verksamhet i skolan, har 

de informanter som är med i denna studie hamnat i en verksamhet som Haug (1998) kallar en 

segregerande verksamhet. De ser skillnaden mellan specialundervisning kontra undervisning som att 

den förstnämnda sker i liten grupp eller enskilt. Min tolkning är att informanterna, beroende på den 

skolorganisation de befinner sin inom, till viss del konstruerar ett behov av specialpedagogisk 

kompetens. Informanterna har, med sin vidareutbildning till specialpedagoger, fått med sig ett 

förändrat förhållningssätt, ett annat sätt att tänka och bemöta elever, men tyvärr inte fått mandat av 

rektor att omsätta detta i konkret förändringsarbete bland kollegor. Jag upplevde att de såg och ville 

göra skillnad men saknade stöd för att kunna genomföra detta, även i arbetslagen. Det kanske finns en 

rädsla för hur kollegiet skulle ta emot förslag på förändringar, de som är deras arbetskamrater. Det 

framkom även i Persson (1997) att speciallärare eller specialpedagoger uttryckte att de känner att de 

befinner sig i ett utsatt läge då de å ena sidan ska föreslå förändrade arbetsmetoder inom arbetslag 

samtidigt som de ska arbeta tillsammans med kollegor i arbetslagen. 

 

Det som framkommer i resultatet kan kopplas till SPEKO-projektets slutsatser som beskriver att det 

dominerande specialpedagogiska perspektivet är det kompensatoriska där elever ska komma ikapp 

sina skolkamrater genom att få undervisning i liten grupp eller enskilt (Persson, 1997). Enligt Westling 

Allodi (2005) finns det idag tendenser i den svenska skolan som pekar mot en ökad segregering av 

elever. Detta trots att den nationella intentionen är åt rakt motsatt håll. Elever ska integreras 

tillsammans med andra med syftet att den bästa utvecklingen sker i en social kontext och där förmåga 

att samarbeta och kompromissa ökar möjligheten att klara vidare studier eller arbetsliv. Detta 

dilemma, mellan att ”göra och inse” blir problematiskt för specialpedagogiken som arbetsfält, anser 

jag. Specialpedagogisk verksamheten ska inte vara särskiljande, står det i Vernersson (2002) men i 

praktiken ökar diagnostiseringen av elever och även skolans kunskapskrav och därmed finns en ökad 

risk att elever inte når kunskaps-målen om inte extra stöd sätts in.  

Kanske är det som Skrtic (1995) skriver, att specialpedagogens hela existens bidrar till att skolan och 

pedagogiken inte lyckas ta itu med sina misslyckanden. Vore skolan utan specialpedagoger och 

speciallärare skulle de tvingas arbeta med att göra förändringar inom organisationen. Hausstätter och 

Connolley (2012) å sin sida anser, för att det specialpedagogiska arbetet måste få en möjlighet att 

lyckas, bör lärare i praktiken få möjlighet att pröva olika metoder med olika elever utan att behöva 

benämna dem med medicinska, psykologiska eller socialt konstruerade aspekter.  

Då först kan vi tala om en skola för alla, där både metoder och teorier får utrymme att samspela för att 

skapa gynnsam utveckling hos varje individ, både elever men även inom pedagoger och 

specialpedagoger. 
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Studiens användning i den specialpedagogiska 
praktiken 

Föreliggande studie belyser hur några specialpedagoger förklarar sin syn på specialpedagogiskt arbete 

inom Individuella Alternativet dvs. segregerad verksamhet för elever som saknar ett fullständigt 

grundskolebetyg. Det som framkom beträffande specialpedagogernas definition av specialpedagogik, 

överensstämmer med det som framkommit vid tidigare studier. Det är elevens tillkortakommande i 

skolan som det ska kompenseras för och detta sker i liten grupp eller enskilt. På så sätt hamnar 

specialpedagogik som verksamhetsfält som en del i en kategorisering av individer, där den sociala 

konstruktionen utesluter en grupp individer från gemenskap och samarbete med många jämnåriga 

kamrater. I och med samhällets högre krav på kunskapsinhämtning, får skolan som uppdrag att försöka 

fylla igen kunskapsluckor för elever som av olika anledningar inte klarat av detta inom avsedd tid.  

 

Mina informanter får försöka förhålla sig till detta åtagande och blir på så sätt en möjliggörare för den 

segregerande organisationen, oavsett vilket perspektiv de har med sig från special-

pedagogutbildningen. De har på så sätt, en specialistfunktion vid sidan om ordinarie undervisning. I en 

ansats att förklara denna diskrepans mellan egen utbildning och nuvarande arbete, anlägger de ett 

omfattande stödbehov och en skörhet hos eleven. Även förklaringsmodeller som åsyftar på föregående 

skolas misslyckanden där eleverna inte blev sedda och saknande stöd framkommer och detta 

överensstämmer med Hugos (2007) undersökning av elevers egna upplevelser av skolmisslyckanden.  

 

När det gäller arbetssätt och metoder framkom inga konkreta beskrivningar av vad eller hur de gör. De 

ansåg att eleven, genom att befinna sig i ett litet sammanhang där möjlighet till individualisering finns, 

får stöd med att lyckas vilket ökar deras självförtroende och självkänsla. I ett försök att tolka deras 

resonemang upplever jag att de förutom undervisning, bedriver ett socialpedagogiskt arbete med 

eleverna, de försöker få dem att utvecklas som individer. Även i SPEKO-undersökningen framkom att 

det var social och kognitiv färdighetsträning som specialpedagogerna främst arbetar med. Elever ska 

komma ikapp med kunskaper och i informanternas skola arbetar man även med att försöka få dem att 

komma till skolan överhuvudtaget. En del av informanternas elever har inte gått i skolan på flera år 

och har därmed, förutom ett stort kunskapsglapp, även inte ingått i ett stort socialt sammanhang på 

länge. I den segregerande verksamheten lyckas eleverna komma tillbaka till skolan och får, med stöd 

av specialpedagogerna, komma vidare med sina skolämnen och framför allt en större möjlighet att 

utvecklas som människa och våga känna tillit. 

 

Informanterna arbetar med de elever de får och stödjer dem i deras utveckling, både kognitivt och 

socialt. Vad som jag upplevde var en frustration för dem är resultatet i ett större perspektiv. Eleverna 

misslyckas ofta med vidare studier på ett nationellt gymnasieprogram och kommer snart tillbaka. 

Under denna del av diskussionen uppstod enligt mig, en öppenhet inom gruppen och de började 

fundera över sin egen verksamhet. Det framkom att informanterna ansåg att eleverna invaggas i en 

trygghet som blir svårt att ta sig ur. Detta kan bidra till att eleverna återvänder i alltför stor 

utsträckning. Informanterna har därmed reflekterat över skillnader mellan pedagogik och 

specialpedagogik och lyfte fram farhågor med sin egen verksamhet i förhållande till skolan i stort. 

Finns det en möjlighet att specialpedagogerna i föreliggande studie både upplever och kan beskriva det 

specialpedagogiska just beroende på att de befinner sig i en miljö som stödjer det segregerande? 
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Kanske är det så att de gör en del elever mer beroende av specialpedagogiska åtgärder som ett sätt att 

befästa sin egen överlevnad som specialpedagoger. Å andra sidan har de ett flertal elever med ett stort 

stödbehov, som behöver få möjlighet att befinna sig i ett litet sammanhang för att överhuvudtaget 

klara av att gå till skolan, elever som lider av social fobi eller är utredda för neuropsykiatriska 

diagnoser. Informanterna har elever som har varit frånvarande från skolan under både ett eller flera år 

och behöver därmed få en möjlighet att komma vidare i sin egen takt. I ett sätt att förhålla sig till den 

organisation de verkar under, konstruerar de ett större behov hos alla de elever de arbetar med och 

befäster därmed möjligheter för den segregerande verksamheten att fortsätta. Detta trots vetskapen om 

att många av eleverna inte kommer att lyckas med vidare studier. 

 

Jag anser även att det är ett oklart och ibland omöjligt uppdrag de har. Det gymnasieprogram som 

informanterna arbetar inom, Individuella Alternativet, har en otydlig beskrivning. De ska ta hand om 

elever som har en mängd olika behov, har som uppdrag att de får leda dem mot betyg i 

grundskoleämnen men behöver inte göra det. Den kan även innehålla andra insatser som är 

gynnsamma för elevens kunskapsutveckling.   

Förslag på vidare undersökningar 

 

En naturlig fortsättning på denna studie är att undersöka hur elever inom segregerad verksamhet på 

Individuella Alternativet, beskriver den undervisning och det stöd de tar del av. En frågeställning 

skulle kunna vara vad de anser värdet av att befinna sig i en liten grupp. Hur de beskriver sin 

kunskapsinhämtning och den sociala kontext de befinner sig inom. Syftet med studien skulle vara att 

med avstamp från denna studie, göra en jämförelse hur eleverna som befinner sig i verksamheten 

beskriver den. 

 

Ett alternativ till ovanstående är en undersökning över vad som hänt med de elever som slutat på 

Individuella Alternativet (IA). En utgångspunkt skulle kunna vara ett reflekterande över nyttan med 

den skolform de varit en del av och hur de själva beskriver detta. Syftet med denna undersökning 

skulle vara att få reda på hur eleverna klarar vidare studier eller arbetsliv och vad från IA som de anser 

bidragit till detta. 
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Bilaga 1 Missiv 

Hej     

Jag, Eva Hammarstedt studerar vid Stockholms universitet på magisterutbildningen och kommer under 

våren att skriva en uppsats på avancerad nivå inom kunskapsområdet specialpedagogik.  

För mitt examensarbete har jag valt att göra en studie kring specialpedagogers tankar om den egna 

verksamheten dvs. specifikt inom organisationen och kring inkludering. Därför söker jag nu 4-5 

personer som är villiga att delge mig sina tankar och funderingar kring området och helst har erhållit 

specialpedagogexamen under olika år. Jag skulle vilja träffa er i sällskap under ca en timme för ett 

gemensamt åsiktsutbyte och därefter en enskild intervju senare under våren.  

 

Min ambition med undersökningen är att belysa hur specialpedagoger inom er verksamhet tolkar och 

beskriver sin specifika undervisning inom en gymnasieskola för elever som inte förväntas klara ett 

stort gymnasium. Tanken är att ni i grupp ska resonera och beskriva upplevelsen av användbarheten av 

den kompetens ni har och arbetsinsats ni idag bedriver, ställd i relation till den egna 

specialpedagogutbildningen och med åtanke, en skola för alla. 

Forskningsområdet kommer att undersökas genom att jag genomför kvalitativa intervjuer med de 

respondenter som deltar. Rent praktiskt handlar det om ett samtal med en grupp specialpedagoger med 

utgångspunkt i några få givna frågeställningar. Som nästa moment vill jag genomföra enskilda 

intervjuer utifrån det som framkom vid gruppdiskussionen. 

Din medverkan i undersökningen är naturligtvis frivillig och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande. Resultatet kommer att redovisats i en D-uppsats som kommer att skrivas så att alla 

deltagares anonymitet garanteras. Jag kommer heller inte att redovisa vilken skola som deltagit i 

undersökningen. De uppgifter jag samlar in kommer endast att användas i denna studie och sedan 

förstöras. 

 

Jag hoppas att du kan tänka dig att avsätta tid för att träffa mig (samt övriga i gruppen) och jag skulle 

gärna vilja få till stånd denna första träff före sportlovet. 

Har du några funderingar eller frågor, ta gärna kontakt med mig. 

  

Tack på förhand. 

 

Eva Hammarstedt 
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Bilaga 2 Brev 
 

Hej.  

Jag är mycket tacksam över att ni vill ställa upp för mig. Jag fått förslag på tider och dagar och vad jag 

kan tyda ut av dessa är att torsdagen den 25/2 kl. 10.15 – 11.30 skulle passa er. 

Är det ok för er att vi håller till på min arbetsplats eller vill ni hellre träffas någon annanstans?  Hör av 

er så löser vi detta. 

Vi som kommer att träffas är; Informant A; Informant B; Informant C; Informant D och jag Eva. 

 

Syftet jag har är att försöka belysa hur specialpedagoger inom er verksamhet tolkar och beskriver den 

specifika undervisning inom en gymnasieskola för elever som inte förväntas klara ett stort gymnasium 

och hur ni tänker kring inkludering. Vidare önskar jag koppla detta till den egna utbildningen till 

specialpedagog och till de perspektiv som var rådande då utbildningen genomfördes. 

 

Följande frågeställningar kommer jag lyfta i min uppsats: 

 

Hur beskriver specialpedagogerna vad som är specifikt specialpedagogiskt i den undervisning som 

ges?  

Hur resonerar specialpedagogerna omkring inkludering för just den målgrupp de arbetar med i relation 

till den segregerade miljön? 

Hur beskriver specialpedagogerna värdet av de kunskaper de fick på den specialpedagogiska 

utbildningen?   

  

Jag kommer att försöka fungera som en samtalsledare och även spela in gruppdiskussionen med två 

stycken fickminnen. 

 

Hör av er om något är oklart.  

Än en gång TACK, syns nästa vecka // Eva Hammarstedt 
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Bilaga 3 Intervjuguide 
 

Hur beskriver specialpedagogerna vad som är specifikt specialpedagogiskt i den 

undervisning som ges?  

Upplever du någon skillnad mellan det specialpedagogiska och det pedagogiska och i så fall vad? 

Vilken intervention har du med den insats du beskriver som specialpedagogisk? 

Vad inriktar du medvetandeakten mot när det gäller arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

Vad är bra, mindre bra med den verksamhet du arbetar inom? 

På vilket sätt hjälper dessa eventuella specialpedagogiska insatser de elever du arbetar med? 

 

Hur resonerar specialpedagogerna omkring inkludering för just den målgrupp de 

arbetar med i relation till den segregerade miljön? 

 

En skola för alla men inte för de elever som går här, vilka tankar har du om detta? 

Hur ser du på framtida studier för de elever du arbetar med? Hur förbereder du dem för det som 

komma skall? 

Vilka handlingspositioner utvecklar du som specialpedagog i en skola där kunskapsinnehållet 

formuleras av andra? 

På vilken grund har de elever du arbetar med hamnat inom denna skolenhet anser du?  

 

Hur beskriver specialpedagogerna värdet av de kunskaper de fick på den 

specialpedagogiska utbildningen?   

 

Hur uppfattar du vilket innehåll som skall förmedlas i den specialpedagogiska verksamheten kopplat 

till din utbildning? 

Hur uppfattar du vilket innehåll som faktiskt förmedlas i det dagliga arbetet? 

Fanns det något specifikt perspektiv på elever i behov av särskilt stöd som det fokuserades på under 

din utbildning och i så fall vilken? 
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Bilaga 4 
 

Enskild intervju. 

 

Övergripande frågor till alla: 

 

Vad är det du vill förmedla när det gäller undervisningsinnehåll? 

Skulle det vara skillnad om du hade en stor grupp? I så fall vad?  

Vad kan du göra? 

Vad kan du inte göra? (fast du skulle vilja) 

Hur påverkas du av denna skillnad i så fall, tror du? 

Är denna pedagogik annorlunda än om du hade arbetat ute i den stora skolan och i så fall ge mig 

konkret exempel? 

Din elevsyn, vilka elever är det du arbetar med varför är de här? 

Finns det möjlighet att den organisation du verkar inom gör elever mer segregerade än de skulle 

behöva vara? 

Finns det även en möjlighet att ni upplever er verksamhet som mer meningsskapande än vad eleverna 

anser att den är? 

Tror du att det finns en personlig egenskap som gör att man väljer att utbilda sig till specialpedagog?  

Vad i så fall? 

 

Samt individuella frågor som uppkom efter fokusgruppsamtalet 
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