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Sammanfattning: 

Studien inbegriper en litteraturstudie av dokument från Åland, i detta fall den åländska läroplanen 

och några jämförelser ifrån finska fastlandets läroplan. Därtill har detta kompletterats med 

intervjuer från fem olika speciallärare från några av Ålands högstadieskolor.  

Syftet var att i relation till den svenska forskningsdiskursen undersöka den åländska skolans syn på 

differentiering och inkludering. Det som framkommit är att den medicinska och individuella 

diskursen är stark inom den åländska skolan och att det relationella perspektivet lyser med sin 

frånvaro till största delen. Man satsar mycket på individuella och differentierade lösningar inom det 

specialpedagogiska fältet där elever slussas till speciallärare för att få hjälp att antingen komma 

ikapp eller att få sin studiegång anpassad till det skolan uppfattar som elevens förmåga.  

 

Nyckelord: 

Inkludering, differentiering, ”En skola för alla”, individualisering, forskningsdiskurser, Åland, 

speciallärare 
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1.1 Förord 
 

Att skriva det här arbetet har varit en resa. Det har varit både upp och nedgångar och jag har ibland 

känt det som om jag stått och stampat på samma ställe eller att jag sprungit runt i cirklar. Sakta men 

säkert har dock arbetet fortskridit och sida har lagts till sida. Det har blivit många koppar 

cappuccino på Bagel Bee, många kvällar som jag beklagat mig för mina nära och kära, - både familj 

och vänner och dagar då jag bara fått lägga arbetet åt sidan och skaffa förnyad kraft på gymmet eller 

i löpspåret.  

 

Jag vill passa på att tacka min underbara familj för allt stöd, min son som stått ut med en mor som 

suttit var och varannan helg framför datorn och skrivit. Jag vill också tacka mina kurskamrater som 

kommit med uppmuntrande ord på vägen och framförallt vill jag tacka min handledare Ulf Sivertun 

för hans osvikliga stöd i det att jag fått bra och kreativ respons på mitt arbete som kunnat föra det 

framåt.  

 

1.2 Inledning: 
 

Under min utbildning till lärare och min nuvarande utbildning till specialpedagog har mycket fokus 

legat på inkludering och speciellt uttrycket "En skola för alla". Vi har stött och blött detta uttryck 

under årens lopp och även under mina verksamma år som lärare har detta uttryck legat i min 

mentala ryggsäck. Det finns inte ett uttryck som är så använt och positivt laddat som inkludering. 

Men jag har noterat under årens lopp att det inte är alla som ser positivt på uttrycket och som anser 

att det är en utopi och att det aldrig kommer gå att arbeta helt efter denna modell där alla barn och 

elever ska inkluderas i ett och samma sammanhang inom skolan som Salamancadeklarationen ändå 

påbjuder (Skolverket, 1999). 

 

Sedan jag flyttade till Åland, för lite mer än tre år sedan, har jag fått omvärdera en hel del av vad 

jag fått lära mig. Som hur man ser på elever, undervisning och just inkludering, Här är honnörsordet 

differentiering.  Att elever går i små grupper eller arbetar enskilt med assistenter eller speciallärare 

ses som något helt naturligt och en rättighet eftersom det bygger på principen att var elev har rätt att 

få undervisningen anpassad efter sina behov och framförallt på sin nivå.  

 

Mina funderingar är, efter dessa år, hur gynnar detta eleven både socialt och kunskapsmässigt?  Hur 

ser lärarna på just detta arbetssätt?  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att i relation till den svenska forskningsdiskursen undersöka den åländska skolans syn på 

differentiering och inkludering. 

Frågeställningarna blir: 

Hur beskrivs differentiering och inkludering i officiella dokument på Åland? 

Hur ser speciallärarna på sitt arbete? 

Vilka teoretiska utgångspunkter kan skönjas i deras resonemang? 
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2. Bakgrund: 

1994 antogs Salamanca-deklarationen som i sin grundtanke utgick från att arbeta mot ett mål ”en 

skola för alla”. Detta för att barn och elever i behov av särskilt stöd skulle inbegripas i den vanliga 

undervisningsformen. Det handlar om att skapa skolmiljöer där allas olikhet skulle tas till vara och 

att de individuella skillnaderna skulle respekteras och att de individuella behoven skulle tillgodoses 

(Skolverket, 1999). 

Det var 92 länder som deltog utöver organisationer och andra berörda parter. Här fastställdes 

riktlinjer för att främja arbetet för att elever i behov av särskilt stöd skulle ingå i den ordinarie 

skolan. Arbetet skulle handla om att integrera dessa elever och att motverka diskriminering och 

särskiljande. Alla skulle få en funktionsduglig undervisning och på det viset få ett samhälle där alla 

skulle känna sig delaktiga. På det här viset skulle hela utbildningsväsendet utvecklas och samhället 

på det viset tjäna på det (Skolverket, 1999.). 

En av de grundläggande principerna är att eleverna skall undervisas tillsammans oberoende av 

inbördes olikheter. Skolorna skall erkänna och tillgodose elevernas olika behov och även ha 

utrymme för olika inlärningsmetoder och tempo. Det står också att de ska ha lämpliga kursplaner, 

organisatoriska ramar, pedagogiska metoder, resurser och samarbete med samhället (Skolverket, 

1999). Det står dock ingenstans hur detta arbete skall bedrivas eller med vilka metoder.  

Enligt Liv Vislie beskrivs inkludering som ett vidare begrepp och något som tar tid att utforma. Hon 

hänvisar vidare till Fritz Ringer (1992) som beskriver det som en process än något statiskt eller 

beständigt. Vidare är inkludering något som måste ta hänsyn till både inkluderande som 

exkluderande processer då de hör samman. Man behöver se över det pedagogiska arbetet för att 

kunna nå alla elever inte minst med tanke på den mångfald som läraren möter i sitt klassrum (Vislie, 

2003). 

 

Inkludering som begrepp har därmed funnits med sedan början av 1990-talet. Det blev ett nytt sätt 

att se på undervisning och en förhoppning om att alla elever skulle få en likvärdig utbildning oavsett 

förutsättningar. Om man ska se till inkludering och sätta det i samklang med specialpedagogik så 

kan man tänka sig att det blir en viss spänning där. Inte minst om man ser till vad specialpedagogik 

utifrån ett kategoriskt perspektiv står för - något avvikande. Enligt Visile har inkludering varit föga 

framgångsrikt i Sverige - i alla fall under 1990-talet - medan det specialpedagogiska arbetet fortgått. 

Om man nu ska se till inkludering som det beskrivits skulle det därmed lett till att 

specialpedagogiken skulle fått ett mer relationellt innehåll (Vislie, 2003). Det finns naturligtvis de 

som arbetar mer eller mindre inkluderat och ur ett relationellt perspektiv men uppenbart är att det 

kategoriska perspektivet ännu är starkt förhärskande och detta även under 2000-talet där just den 

här typen av specialpedagogiskt arbetet fortskridit. Under de senaste åren har till och med 

speciallärarutbildningen kommit tillbaka i Sverige vid sidan av specialpedagogutbildningen. Hur 

har det kunnat bli så kan man fråga sig? 
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Inkludering som begrepp innebar också att man måste börja se till varje elevs enskilda behov och 

därmed kom även individualiseringen att vinna mark. Läraren skulle individualisera sin 

undervisning så att alla elever kunde vara inkluderade i verksamheten. Det gällde att 

undervisningen, enligt skolan, befann sig på elevens nivå. Vygotskij är ett stort namn inom området 

individualisering då han talar om den proximala utvecklingszonen där eleven lär nytt med hjälp av 

kompisar eller lärare för att komma vidare till nästa proximala utvecklingszon. Gindis (1999) lyfter 

detta där han refererar till Vygotskij i hänseende till att lärande är en delad process i en social 

kontext och att barn lär mer med rätt hjälp av vuxna. Dock menar Gindis att den här typen av 

lärande som Vygotskij står för inte vunnit mark inom det specialpedagogiska fältet trots att 

specialpedagogiken är en del av hans vetenskapliga arv (Gindis, 1999).  

 

Carlsson och Nilholm menar att begreppet inkludering är något som behöver problematiseras och 

det inte minst utifrån ett demokratiskt perspektiv. I risk för att det blir urvattnat och tandlöst i sin 

vision där man sätter det i relation till ”en skola för alla” där skolan ska vara en plats för alla barn så 

menar de att man kan lyfta begreppet ifrån skolnivå till t.ex. nationella utbildningssystemet eller 

läroplanen liksom elevernas erfarenheter (Carlsson & Nilholm, 2004). 

 

Inkludering som begrepp är ett väl omdebatterat ämne inom den svenska forskningen liksom 

differentiering. Det är inte lätt att definiera begreppen utifrån ett enda perspektiv eller att påstå att 

det finns någon slags universal syn på dem. Hur man ser på begreppen beror på vilken typ av 

förhållningssätt man har och utifrån vilken kulturell bakgrund man kommer ifrån. Det här leder 

fram till mitt syfte där jag ämnar undersöka hur den åländska skolans och enskilda speciallärares 

syn på just dessa begrepp ser ut och det utifrån den svenska forskningsdiskursen.  

 

2.1 Svensk forskningsdiskurs inom specialpedagogik 

 

Mats Börjesson skriver 1997 om socialkonstruktivism. Han gör det i förhållande till särskilda behov 

då han i sitt uppdrag ifrån skolverket söker belysa diskurser kring just särskilda behov i skolan. För 

mig som skriver om inkludering och differentiering liksom diskurser i skolan anser jag att det kan 

vara av vikt att lyfta socialkonstruktivism som den beskrivs av Börjesson. Han beskriver 

socialkonstruktivism som ett samlingsnamn för ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Det handlar 

om att se bortom ”problemet” och istället se till de processer som gör att man kommer fram till 

sagda ”problem” som brukar ses som ett socialt och enskilt problem (Börjesson, 1997). 

 

Börjesson beskriver vidare att man inom den sociala konstruktivismen ställer sig kritisk till 

normalitet och dess historia. Det inbegriper att problematisera politiska som vetenskapliga aktörers 

anspråk på att formulera människans natur. Att de kan bestämma vad som är normalt som 

avvikande (Börjesson, 1997).  

 

Han menar vidare att en grundtanke inom konstruktivismen är att det avvikande eller särskilda inte 

är något absolut behov utan en form av relation som bestäms av var tids pågående diskussion om 

definitioner (Börjesson, 1997). Utifrån detta kan man sätta de olika forskningsdiskurserna i relation 

till den samhällstid vi lever i just nu. 
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Inom den svenska forskningsdiskursen kan man finna flera dominerande forskningsperspektiv. Så 

som kompensatoriskt perspektiv, kritiskt perspektiv, dilemmaperspektivet, relationellt perspektiv, 

kategoriskt perspektiv, individinriktat perspektiv och deltagarperspektiv (Ahlberg, 2007).  

 

Det kompensatoriska perspektivet har sina rötter i ett psykologiskt forskningsfält och kan sättas i 

relation till det som Carlsson och Nilholm (2004) kallar svag inkludering där man har stark tilltro 

till experter av olika slag som t.ex. psykologer och medicinsk kunnig personal. Det är deras expertis 

som får utslag i hur man bemöter elever i behov av särskilt stöd och kan därigenom skapa en 

polarisering mellan vad som anses normalt och avvikande. Det kan ta sig uttryck i former av 

medicinska diagnoser (Carlsson & Nilholm, 2004). 

 

Kritiskt perspektiv har sin grund i sociologisk teori och är mer samhällsorienterad och växte fram 

som en polarisering mot det kompensatoriska perspektivet. Man kan sätta det i relation till stark 

inkludering där man ser elevers olikhet som tillgång och där mångfald är vad som behövs i 

klassrummet för att gynna alla elevers lärande, även de i behov av särskilt stöd. Om man ska ha 

möjlighet att mötas i samhället måste man få lov att vara tillsammans i skolan (Carlsson & Nilholm, 

2004). 

 

Dilemmaperspektivet är inte lika kategoriskt som det kompensatoriska och det kritiska. Här menar 

man att inkludering inte är något statiskt begrepp och att utbildningssystemet eller skolan alltid har 

att förhålla sig till exkluderande och inkluderande strömningar där man hela tiden måste förhålla sig 

till elevernas olikheter. Detta skapar olika typer av lösningar som i sig inte behöver vara vare sig 

sämre eller bättre än något annat men som inte löser dilemmat med inkludering (Carlsson & 

Nilholm, 2004). 

 

Det kategoriska och relationella perspektivet sätter man ofta som motpoler till varandra. De har sin 

förankring i antingen ett individorienterat synsätt eller ett där man sätter problematiken i relation till 

den kontextuella situationen. Det kategoriska perspektivet som även anses som ett individbundet 

perspektiv är något som funnits länge inom den specialpedagogiska forskningen och som 

därigenom format hur de specialpedagogiska insatserna sett ut på skolorna runt om i Sverige. De 

svårigheter som uppstått har härletts till eleven och dess tillkortakommanden. Expertis ifrån 

psykologer eller medicinsk personal har inhämtats och tillåtit styra vad för slags resurser som 

skolan och eleven fått. Därtill har många gånger de olika insatserna som satts in varit av ett mer 

exkluderande slag som små grupper eller en till en undervisning. Det har även inneburit insatser i 

form av assistent. Isaksson menar även på att de åtgärdsprogram som skrivs för elever i behov av 

stöd även är individcentrerade och lyfter elevernas brister och att de därigenom enbart skapar någon 

form av bekräftelse för eleverna att de är avvikande och därigenom identifierar sig med sin 

problematik (Isaksson, 2009). 

 

Det relationella perspektivet vänder däremot blicken mot kontexten där problematiken uppstår. Man 

flyttar fokus ifrån individen och ser till sammanhanget istället. Här söker man efter andra typer av 

lösningar och skolan och dess personal kan lyfta blicken ifrån individen och hitta mer inkluderande 

lösningar. Detta eftersom problematiken inte är elevens utan något som sker i mötet med skolmiljön 
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och därmed skulle lösningen bli att förändra skolmiljön så att problematiken förhoppningsvis 

upphör (Isaksson, 2009). 

 

Ahlberg (2007) lyfter det individinriktade perspektivet liksom deltagarperspektivet. 

Hon menar att hon väljer dessa begrepp istället för de som nämnts ovan. I det individinriktade 

perspektivet så är det som i det kategoriska perspektivet att man letar efter problematiken hos 

individen själv. Det är hos individen avvikelsen finns och det är utifrån detta som man söker 

förklara hur eleven då hamnar i svårigheter. Perspektivet har ett starkt fäste inom psykologin och 

medicinforskningen. Deltagarperspektivet tar hänsyn till mer än enbart individen utan ser även till 

likvärdighet, egenmakt och rättvisa som centrala delar. Här vill man inom forskningen se till vad 

det finns för hinder och motgångar gällande elevernas möjligheter till deltagande i en skola för alla, 

eller en möjlighet för dem att inkluderas. Det handlar om elevernas möjlighet till ett demokratiskt 

deltagande, deras lika värde och social rättvisa (Ahlberg, 2007). 

 

 

2.2  Inkluderingsbegreppet och dess dilemma 

 

Carlsson och Nilholm (2004)  talar om tre olika inkluderingsbegrepp så som ”svag inkludering”, 

”stark inkludering” och ”inkludering som dilemma”. De två första begreppen sätter de i relation till 

skolan och klassrum medan den tredje kan lyftas till andra nivåer. ”Svag inkludering” bygger på att 

man är enig i fråga om inkludering men där särlösningar medges och då med förklaringen att 

inkludering är en process och att inte alla elever passar för detsamma. ”Stark inkludering” lämnar 

däremot inte något utrymme för några andra lösningar och att skolan skall organiseras så att alla 

elever och dess mångfald finns i klassrummet. Det finns därmed inte någon möjlighet till 

särlösningar. ”Inkludering som dilemma” lyfter däremot blicken en smula och problematiserar 

inkluderingen där man talar om att det är riskfyllt att tala om inkludering som något statiskt uttryck. 

Inkluderande och exkluderande processer är istället något som hela tiden pågår i vårt 

utbildningssystem oavsett om det är här på Åland eller i Sverige. De menar att de olika 

utbildningssystemen kommer att skapa sina egna system för att hantera elevernas olikheter och de 

kan vara bättre eller sämre men kommer heller inte lösa alla de dilemman som de olika 

utbildningssystemen kommer att möta (Carlsson & Nilhom, 2004). 

 

Helldin (2007) menar att man behöver lyfta blicken mot kulturella och sociala skikt i samhället om 

man ska kunna förhålla sig till inkludering eller göra en mer kritisk analys av begreppet. Han lyfter 

inkludering som begrepp och ställer det i relation till rättvisa. Utifrån detta menar han att vi måste 

lyfta blicken och se på hur samhället är uppbyggt. Han gör gällande två olika problem som påverkar 

skolans kultur. Det ena är den klasskillnad som finns i samhället. Alltså den ekonomiska orättvisan 

mellan den priviligierade och den fattige. Men han lyfter även social ”erkännandeproblematik” och 

menar att detta är vår tids största sociala konflikt mellan den andre och vi. Här sätter man det i 

samklang med att man ska erkänna varandras olikhet och att andras sätt att leva är minst lika gott 

som vårt. Det här innebär en förändring inom skolan som innan vilat på en enhetlig nationell grund 

men som nu har förändrade förutsättningar (Helldin, 2007). 

 



10 

 

 

Helldin lyfter erkännande som något av vikt där han hänvisar till Taylor som menar att om vi inte 

erkänns för den vi är så får vi en sämre identitetsutveckling. Riskerna på politisk nivå med detta är 

att det kan minska intresset för andra människors väl och ve. Det finns uppenbarligen risker med 

båda förhållningssätten där det med ett alltför starkt ”vi” utesluter minoriteter och ett för starkt 

”jag” kan riskera att hindra varje försök att handla i rättvisans och jämlikhetens namn (Helldin, 

2007). 

 

Om man ska se till det välfärdsstatliga systemet där man ser till kompensatoriska åtgärder som ett 

sätt att täcka upp i skolan så länge de priviligierade fortsatt gynnas så leder det ofta till 

differentierade lösningar. Dessa lösningar motarbetar inkludering enligt Helldin (2007)., men att det 

på kort sikt kan gynna de som är utsatta på ett materiellt plan. Det olyckliga i det här menar han är 

att skolan fastnar i ett kompensationstänkande som därmed upprätthåller differentieringen på olika 

plan. Denna vidmakthållning av harmoniserade elevkategorier anses därmed nödvändig om de 

knappa resurserna inom skolans organisation skall hamna rätt och kan alltså tyckas rättvis. Helldin 

menar att en äkta inkludering är en omöjlighet under rådande omständigheter som vår välfärdsstat 

för med sig. Detta för att det är svårt att avvisa de olika rådande kompensatoriska konstruktionerna 

som finns eftersom de, under rådande omständigheter, behövs. Paradoxalt kan man säga att det är 

denna hjälp till de utsatta och de i behov av särskilt stöd som hjälper till att underhålla de 

differentierade åtgärderna och förhindrar den verkliga inkluderingen (Helldin, 2007). 

 

Inger Assarson (2009) uttrycker ett motstånd mot ökad individualisering och menar att det enbart 

skulle fragmentera skolan. Det viktiga här är att ”en skola för alla” fortsätter vara något 

eftersträvansvärt och något som öppet forsätter att diskuteras, ifrågasättas och tolkas i olika 

dynamiska situationer (Assarson, 2009). Det stora motståndet mot att individualisera och 

differentiera undervisningen är stark och när det gäller visionen som ”en skola för alla” står för så 

kan man fundera på vad som egentligen läggs i ordets innebörd? Assarson själv beskriver det såhär:  

 

"Genom att samtala om, argumentera och förhandla omkring innebörden i demokrati och en skola för alla skapar 

pedagoger en gemensam, men föränderlig, plattform som kan ge utrymme för en strävan efter alla elevers delaktighet 

och lärande i gemenskap" (Assarson, 2009, s. 37). 
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3. Vetenskapliga och metodiska 

utgångspunkter 
 

3.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
 

Med tanke på den typ av studie jag ska göra som inbegriper tolkning - både av text och av 

människors berättelser – så blir min ansats en som ser till förståelse och studie av människan som 

en social varelse. Det handlar om en förståelse av människan och dennes handlande. Istället som i 

naturvetenskaplig forskning söka förklara människans beteende så söker man en förståelse istället 

(Bryman, 2008). 

 

De sociologiska teorier som tar fasta på berättandets kraft, både i text som i tal, är hermenuetiken 

och fenomenologin. Forskare inom pedagogik och specialpedagogik har under minst ett decennium 

sysslat med forskning som utgår ifrån människans livsvärld. Där inryms både fenomenologin och 

hermenuetiken. Ahlberg beskriver livsvärlden såhär:  

 

”Livsvärlden är den värld vi lever våra liv i och som vi på ett nära sätt är förbundna med. På grund av världens nära 

samhörighet med en människa är livsvärlden på detta sätt en levd värld som gestaltas i människors handlingar och 

vardagsliv.” (Ahlberg, 2009, s. 252-253). 

 

Livsvärlden härbärgerar inom den fenomenologiska teoribildningen och utgår ifrån att vi möter 

världen utifrån vår förförståelse och kunskap som vi har om vår omvärld. Våra tankar och 

intentioner är alltid riktade mot ett mål och oavsett vad vi riktar vårt sökljus mot så gör vi det med 

en intention om att förstå eller tolka det. Det är också genom vår förförståelse som vi har möjlighet 

att nå mer kunskap utifrån ett horisontbegrepp – det ligger inom vår horisont att nå (Ahlberg, 2009). 

 

Bryman (2008) beskriver fenomenologin såhär: 

 

”…en filosofisk inriktning som befattar sig med frågan om hur individer skapar mening i den värld de lever i och 

framför allt hur filosofen ska sätta sina egna förutfattade uppfattningar inom parentes när det gäller att förstå den 

världen” (Bryman, 2008, s. 33). 

 

 

Brymans tolkning av fenomenologin vilar nära Ahlbergs där även han talar om att människans 

sociala verklighet innehar mening för henne och därmed är alla människors handlingar meningsfulla 

på något vis. Det är därför upp till forskaren att få tillgång till människornas tankar om sina 

handlingar och på det viset tolka dem utifrån människornas ”sunda förnuft” som Bryman kallar det 

(Bryman, 2008). 

 

Fenomenografi fokuserar på lärande i allmänhet liksom på hur människor erfar sin omvärld. 

Fenomenografin skiljer också på första och andra ordningens perspektiv. Här menar man att första 

ordningen inbegriper påståenden om sitt erfarande av världen och är så fokuserad på detta erfarande 

att begreppen tas för givet och granskas ej. Andra ordningens perspektiv handlar om att göra detta 
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erfarande till föremål för forskning och det är också andra ordningens perspektiv som 

fenomenografin sysslar med (Ahlberg, 2009). Det spelar ingen som helst roll om individens 

uppfattning stämmer överrens med omvärldens utan det är individens förståelse av problemet som 

är av vikt.  

 

Med stöd i ovanstående gäller detsamma för mig där jag önskar få speciallärarnas åsikter gällande 

differentiering och om det är en väg att inkluderas i skolan och dess sociala kontext liksom lärandet. 

På detta vis hoppas jag få veta vad deras erfarenheter är och hur det visar sig i resonemang och 

förståelse för hur differentiering och inkludering fungerar och huruvida det kan finnas något 

samband dem emellan.  

 

Heremenuetiken ger en möjlighet till att förstå andra människor och fokuserar på den djupare 

betydelsen än det som först syns. Den hermeneutiska cirkeln är en symbol för växelverkan mellan 

tänkande, förståelse och tolkning. De är alla beroende av varandra för att frambringa förståelse. Det 

är genom delarna som vi kan förstå helheten liksom helheten ger oss möjlighet att förstå delarna. 

Relationen skapar en process där ny förståelse av delarna naturligtvis påverkar helheten och som då 

i sin tur påverkar delarna. Det är först när man kommer fram till en mening som är fri från inre 

motsättningar som tolkningsprocessen avslutas. Det är läsaren själv med sin förförståelse, fördomar 

och upplevelser som är den yttersta tolkaren (Ahlberg, 2009).  

 

Bryman placerar både hermeneutiken och fenomenologin inom något som han menar är 

tolkningsperspektiv. Tolkningsperspektivet innebär att forskaren ska få tag på den subjektiva 

innebörden i sociala handlingar (Bryman, 2008). Med tanke på att jag kommer ägna mig åt 

tolkningar av både text och utsagor ifrån de jag intervjuar så kommer jag använda mig av ordet 

tolkning än analys. Analys är något som används inom den naturvetenskapliga forskningen och som 

åsyftar att söka förklaringar istället för förståelse som är min primära målsättning(Bryman, 2008).  

 

Inom hermenuetiken arbetar man med texter, men även talade och skrivna yttranden kan omfattas 

som ett mer utvidgat begrepp. Intervjuer är en form av samtal och där dessa ska transkriberas så är 

hermenuetiken det främsta verktyget för att tolka och försöka skapa mening och förståelse av 

texterna. Detta något som kommer att bli mitt främsta verktyg där jag ska söka tolka de texter som 

jag har som mitt primära arbete. Det handlar om, som Bryman lyfter, att betrakta den sociala 

kontexten med ett utifrånperspektiv för att på det vis få möjlighet att fånga upp sådant man annars 

inte skulle få syn på. Tolkningen kommer naturligtvis även sättas in i ett samhällsvetenskapligt 

synsätt liksom det som tolkas måste sättas i relation till begrepp och teorier utifrån den litteratur 

som finns inom området (Bryman, 2008). 

 

Jag kommer på detta vis förhålla mig både till kunskapsfältet som sådant, men även litteraturen och 

de begrepp som finns inom specialpedagogisk forskning. Jag är hela tiden medveten om att jag bär 

på egna förutfattade meningar och tankar och att de alltid finns med mig när jag tolkar, men att min 

uppgift är att ta ett utifrånperspektiv för att undvika att färga tolkningarna för mycket med mina 

egna subjektiva tankar och handlingar.  

 

 

 



13 

 

3.2 Metodisk ansats: 
 

”I en postmodern epistemologi är vissheten hos vår kunskap inte bara en fråga om interaktion med en icke-mänsklig 

verklighet utan också en fråga om samtal mellan människor. Vetande subjekt uppfattas inte som isolerade öar utan antas 

existera i en ”relationstextur”...” (Kvale & Brinkman, 2014, s. 3). 

 

Kunskap skapas i en social kontext och genom samtal människor emellan. Den bor inte inom oss 

eller som något som finns där ute i vår värld. Vi skapar den genom språket mellan oss och därmed 

blir intervjun som verktyg eller fenomen ett viktigt inslag för att infånga kunskap inom det 

forskningsfält som det används. Det handlar om att man inom ett postmodernt förhållningssätt anser 

att intervjuer är den plats där kunskap skapas. Där man tar i beaktande den språkligt verbala som 

textbaserade kommunikationen människor emellan och de berättelser som skapas därigenom (Kvale 

& Brinkman, 2014). 

 

Det finns flertalet kunskapsområden inom intervjufältet som man kan fokusera på. Samtalet, 

kontexten, språket, berättelsen eller den pragmatiska kunskapen. Beroende på vad man som 

intervjuare är ute efter och vilka teorier man lutar sig mot så blir de olika kunskapsområdena mer 

eller mindre viktiga. Därtill är det viktigt att veta vad det är för kunskap man är ute efter och hur det 

gynnar ens undersökning. Det är t.ex. viktigt för mig som intervjuare att ha i åtanke att en intervju 

sker i ett visst kontextuellt sammanhang som är svårt att överföra till en annan kontext. Det är svårt 

att avgöra om den kunskap som förvärvas är överförbar till en annan situation eftersom den kunskap 

som kommer till uttryck bottnar i den kontext som intervjupersonen befinner sig i (Kvale & 

Brinkman, 2014). 

 

Samtidigt är berättelsen ett kraftfullt verktyg för att göra våra liv begripliga. Däri finns stora 

möjligheter att få information om vår värld och dess innebörd. Det är också i de öppna intervjuerna 

som människor berättar om sina liv. Genom berättelsen kan mycket kunskap inhämtas och den kan 

även återges i berättande form. Genom att få tillgång till berättelser kan man få en nyanserad bild på 

de frågor som man söker svar på (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Textanalys innebär tolkning av både insamlade texter och de transkriberingar som blir av 

intervjuerna. Detta innebär i förlängningen att det är dokument som är relevanta för studien och som 

bär hög reabilitet – tillförlitlighet (Ahlberg, 2009). 

 

En kvalitativ studie kräver en viss mått av dokument eller källor som också kräver tolkning. Det kan 

vara olika typer av dokument som t.ex. officiella dokument ifrån olika statliga myndigheter eller e-

källor så som avhandlingar eller rapporter som är av vikt för studien. Bryman lyfter vikten av 

officiella dokument i avseende av statistik eller riksdagsbeslut men kan även överföras i den mån att 

använda sig av sådana dokument för att beskriva begrepp och få en överblick av hur sådana används 

i just den platsens kontext (Bryman, 2008). 

 

E-källor är enligt Bryman en relativt ny företeelse inom den kvalitativa forskningen och även om 

det inrymmer stor potential då det finns en ofantlig mängd av källor i form av webbsidor, 

avhandlingar och allehanda rapporter så anser han att man ska idka stor försikthet i användandet 
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och vara mycket noggrann gällande källkritik. Men det är olika webbsidor som han menar är svåra 

att få grepp om och om där någonsin är möjligt att bevisa dess trovärdighet (Bryman, 2008). 

 

Det som är viktigt att komma ihåg är att dokument är likaledes skapade i en viss kontext liksom 

intervjuer. Det är också viktigt att förstå att dokument inbegriper andrahandskällor som också de är 

skrivna i sin kontext. Därför måste man förstå att texter är skrivna utifrån olika specifika syften och 

avspeglar därmed inte någon statisk verklighet. Det är därför viktigt att ha många olika textkällor 

och inneha en kritisk ståndpunkt till dessa. Även dokumenten behöver därmed tolkas i det att de 

används i studien (Bryman, 2008). 

 

Genom intervjuer som kan kvalificeras som kvalitativa intervjuer – där det liknar mer ett samtal 

med några fasta frågor och fler öppna följdfrågor – skapas kunskap ur ett socialt samspel mellan 

intervjuare och intervjupersoner. Det gäller att ha kunskap om ämnet för att kunna ställa följdfrågor 

och följa upp svaren. Kvaliteten på intervjun beror på intervjuarens färdigheter och just 

ämneskunskaper (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

Mitt val av att ha just kvalitativa intervjuer beror dels på mitt intresse och min kunskap inom fältet 

men även på att jag anser att de bästa möjliga men också intressantaste svaren får jag genom mer 

öppna intervjuer. Eftersom jag är intresserad av att få så djupgående svar som möjligt är det därmed 

svårt att använda sig av enkäter eller för många förberedda frågor. Jag kan naturligtvis inte komma 

till en intervju helt oförberedd men samtidigt kommer jag inte vara tillräckligt öppen för 

intervjupersonens svar om jag har alldeles för många frågor med mig heller. Det är också viktigt att 

vara lyhörd under intervjun - att ha en öppenhet och känslighet för intervjupersonens svar och 

samtidigt lyssna aktivt för att ställa adekvata uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkman, 2014). 

 

 

3.3 Trovärdighet/Överförbarhet/Pålitlighet 
 

Med tanke på att min studie är kvalitativ och inte kvantitativ väljer jag att använda mig av termen 

trovärdighet än validitet och reliabilitet som enligt Ahlberg är begrepp som används inom just 

kvantitativa studier. Ahlberg beskriver dem såhär: 

 

”Validiteten uttrycker resultatens giltighet, dvs. att undersökningsinstrumenten mäter det som är avsett att mätas. 

Reliabilitet uttrycker tillförlitlighet eller mätprecision dvs. den säkerhet med vilken använda undersökningsinstrument 

mäter” (Ahlberg, 2009, s. 23). 

 

Bryman (2008) talar inte enbart om trovärdighet utan låter det hamna under begreppet tillförlitlighet 

tillsammans med överförbarhet och pålitlighet. Trovärdighet ses som en motsvarighet till intern 

validitet och menar att om det finns olika beskrivningar av den sociala verkligheten så är det alltså 

forskarens tolkning som måste kunna vara trovärdig i andra människors ögon. Överförbarhet svarar 

mot extern validitet till viss del och innebär att eftersom man inte är ute efter bredd, utan snarare 

djup där man söker det meningsfulla unika så är det viktigt att man ger en djupare beskrivning av 

det som man studerar för att överhuvudtaget kunna bedöma om resultaten är överförbara till någon 

annan miljö. Pålitlighet ska här jämföras med reliabiliteten och innebär i det här fallet att forskaren 

behöver anta ett granskande synsätt. Man redogör för alla faser i forskningsprocessen och sedan 
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agerar kollegor som granskare eller revisorer och ska således bedöma om de teoretiska slutsatserna 

är berättigade. Det är dock svårt gällande en sådan liten studie som min där även tidspress ska tas i 

beaktande och enligt Bryman är detta mycket ovanligt att sådant görs. Det som är viktigt enligt 

Bryman är att man som forskare är medveten om att det inte går att få någon fullständig objektivitet 

i samhällelig forskning och att därigenom istället säkerställa att man agerat i god tro och inte 

medvetet låtit ens personliga åsikter och kunskaper eller teoretisk inriktning påverka ens resultat, 

något som även gäller mig och min studie (Bryman, 2008). 

 

Jag har valt att intervjua en eller ett par speciallärare ifrån några skolor och med tanke på mitt syfte 

och frågeställningar har det varit nog. Liksom Kvale och Brinkmann säger så är det upp till vad du 

ska undersöka som avgör hur många intervjuer som behövs. Med tanke på trovärdigheten gällande 

mitt arbete så är det också bättre med ett fåtal än många för att noggrannare ta mig an 

transkriberingen av intervjuerna och därmed ha mer tid för tolkning av dem som troligtvis 

därigenom blir noggrannare gjort. Därtill ska man vara medveten om att jag som student inte har så 

mycket tid på mig för min studie (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 

3.4 Etiska forskningsprinciper 
 

Det finns naturligtvis etiska riktlinjer som jag måste ta i beaktande. Speciellt när det kommer till 

intervjuerna där andra människor är involverade. Det första är att jag måste få samtycke till intervju. 

Informerat samtycke ingår under lagen ( 2003:460) om etikprövning av forskning som avser 

människor (http://codex.vr.se/manniska2.shtml).  Här handlar det om att intervjupersonen skall få 

information om studien och om sina rättigheter. Det inbegriper: 

 

 Den övergripande planen för forskningen 

 Syftet med forskningen 

 De metoder som kommer att användas 

 De följder och risker som forskningen kan medföra 

 Vem som är forskningshuvudman 

 Att deltagande i forskningen är frivilligt 

 Att medverkande personer har rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

(http://codex.vr.se, april 2015) 

 

Det handlar även om hur uppgifterna som kommer fram hanteras. Eftersom min studie inte är 

individbunden på något vis utan enbart hänsyftar till att lyfta intervjupersonernas åsikter kring olika 

frågor så kommer jag ur etisk synpunkt att hålla individernas personuppgifter anonyma. Detta också 

pga. att Åland är ett litet samhälle och det är lätt att känna igen personer även om enbart förnamn 

skulle använts, eller skolans namn där personen arbetar. Det kommer att vara fingerade namn hela 

vägen och skolorna kommer inte benämnas ens med några fingerade namn utan enbart med 

rundimentära beskrivningar. Allt för att skydda intervjupersonernas integritet (http://codex.vr.se, 

april 2015). 

 

http://codex.vr.se/manniska2.shtml
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Eftersom mitt arbete kommer att dokumenteras och är således en allmän handling är 

intervjupersonerna informerade om detta och det faktum att citat kommer att användas i arbetet från 

intervjuerna. Allt intervjumaterial hanteras med aktsamhet och i mitt färdiga arbete skall det inte gå 

att utröna intervjupersonens identitet. Materialet används enbart för att belysa mina frågeställningar 

och mitt syfte och inte på något vis peka ut fel eller brister hos individer eller skolor. Detta är enbart 

en studie för att belysa olika synvinklar och hanterande av begrepp i sin nuvarande kontext (God 

forskningssed, 2011). 

 

 

3.5 Metodgenomförande 

 

Utifrån mitt syfte och frågeställningar har jag ägnat största delen åt att läsa texter om svensk 

forskningsdiskurs liksom texter om de olika begreppen differentiering, inkludering och även ”en 

skola för alla”. Jag har utifrån dessa olika texter ägnat tid åt att tolka åländska dokument, vilket i det 

här fallet har blivit den åländska läroplanen liksom finländska dokument om de två första begreppen 

differentiering och inkludering. Jag kommer att lyfta trestegsmodellen som är i bruk i Finland men 

ännu ej på Åland. Utifrån dessa tolkningar har jag försökt skönja vad som döljer sig bakom 

begreppen och vad man på Åland menar med dem och vad för olika teorier som ligger bakom.  

 

På det vis som hermeneutiken beskriver så är det inte enbart en genomläsning som behövs utan hela 

tiden kräver det att man ser på begreppen utifrån ett helhetsperspektiv – att sätta dem i relation till 

nuvarande kontext - liksom dess beståndsdelar. Min tolkning är naturligtvis även färgad av vad jag 

vet och kan och vad min förförståelse är kring dessa begrepp som de olika dokumentens innehåll. 

Mina tolkningar kommer aldrig vara fri ifrån egna värderingar vilket jag naturligtvis måste vara 

medveten om. 

 

Jag har valt att intervjua några speciallärare för att få med deras synvinkel på dessa begrepp och 

även om hur de ser på sitt arbete som just speciallärare på Åland. Detta för att få en bild av hur 

arbetet bedrivs och hur dessa begrepp används i det dagliga arbetet inom det specialpedagogiska 

fältet. På detta vis får jag en mer levande bild av begreppen och hur de tolkas av åländska 

speciallärare. Utifrån det har jag även möjlighet att kunna se vilka olika teoretiska utgångspunkter 

som döljer sig där bakom. 

 

Intervjuerna har skett på platser där intervjupersonerna känner sig hemma, vilket varit på deras 

skolområde eller hemma hos dem, och på ett mer avslappnat plan haft mer av en dialog än en 

renodlad strukturerad intervju. Övergripande intervjufrågor har lett intervjun framåt, men samtidigt 

har det tagits vissa sidospår när det behövts - liksom en kvalitativ intervju bör göra. Alla 

intervjuerna utom en har spelats in för att jag ska kunna ägna min fulla uppmärksamhet till 

intervjupersonen utan att behöva anteckna och därmed riskera att förlora eller missa något som sägs 

eller görs under samtalet.  
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Eftersom de flesta intervjuer spelats in har de därefter nedtecknats i form av transkriberingar. På 

detta vis har jag kunnat lyssna genom samtalet ånyo och haft möjlighet att reflektera över 

intervjupersonens svar på ett vis som inte går när man är just där och då i samtalet. På det här viset 

har jag fått reflektera över mina ställda frågor därtill och hur de mottogs av intervjupersonerna. Jag 

har även fått möjlighet att läsa igenom de nedtecknade transkriberingarna för att på nytt få 

återuppleva intervjun skriftligt. 

   

Utifrån de olika intervjuerna har jag sedan strukturerat upp olika teman som jag funnit och som 

ansetts relevant för just denna studie. Och på det viset kunnat komplettera textstudien. För att sedan 

i en avslutande diskussion belysa vad som framkommit utifrån mina frågeställningar. 

 

 

 

4 Tolkning av dokument med 

sammanfattande reflektioner 

I detta avsnitt kommer jag dels att lyfta upp olika begrepp utifrån ett finskt och åländskt 

perspektiv och då genom de olika dokumenten som jag haft tillgång till. Därefter kommer jag 

utifrån de olika begreppen se hur den åländska läroplanen använder sig av dem, eller inte 

använder sig av dem och därefter avsluta med en egen reflektion på det hela.  

 

4.1.1 Differentiering  

”Syftet med differentiering av undervisningen är att ta i beaktande undervisningsgruppens behov och skillnaderna som 

finns mellan enskilda elever. De tre viktigaste dimensionerna i differentieringen är variationen i studiernas omfattning, 

djup och tempo. Differentieringen kan gälla bl a undervisningens innehåll, undervisningsmaterialen och de metoder som 

används, arbetssätten samt antalet skol- och hemuppgifter och den tid som sätts ut för dem. Stödundervisning är en form 

av differentiering och den kan ges inom det allmänna, det intensifierade och det särskilda stödet.” 

(http://blogs.abo.fi/elevhalsa/?page_id=114, april 2015) 

Citatet är hämtat ifrån det finska fastlandet och uttrycker hur differentiering som begrepp skall 

användas. Enligt källor på sidan kommer det ifrån den finska läroplanen där man använder sig av 

begreppet på det här viset. Det som finns att tillgå ifrån den åländska läroplanen uttrycker 

detsamma. Det finns inte en direkt definition av begreppet differentiering men utnyttjas här för att 

beskriva hur man kan variera undervisningen för enskilda elever, därmed är det legitimt att ta med 

detta citat för att just påvisa dess användningsområde.  

 

http://blogs.abo.fi/elevhalsa/?page_id=114
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4.1.2 Inkluderande undervisning 

”Vid ordnandet av undervisningen försöker man så långt som möjligt tillämpa så kallad inkluderande undervisning. 

Enligt inkluderande undervisning försöks barnets undervisning ordnas i första hand i sin närskola med de stödåtgärder 

som behövs.” (http://www.lukimat.fi/matematik/for-foraldrar/lagstiftning-forfarande#section-2, april 2015) 

Här beskriver man inkluderad undervisning som något som skall bedrivas på den skola som ligger 

närmast hemmet om det går och med olika typer av stödåtgärder. I nästa steg är det alltså så att 

eleven har möjlighet att få sin undervisning tillgodosedd på en annan skola enligt 

differentieringsprincipen. Citatet ovan är också hämtad ifrån finska fastlandet eftersom 

begreppsförklaringar saknas i den åländska läroplanen. Det som skiljer Åland ifrån Finland är att 

här krävs det väldigt mycket för att en elev ska kunna byta skola. Det ska prövas i var kommuns 

styrelse innan ett skriftligt beslut fattas. Speciellt om det gäller att byta skola över 

kommungränserna. Det är näst intill en omöjlighet i dag. 

 

4.1.3 Individualisering 

”Skolan måste medvetet sträva till att varje elev når en optimal personlig utveckling och att eleverna upplever att deras 

kunskaper och färdigheter växer. Därför måste undervisningen bli mera individuell och valfriheten utökas.” 

(http://www.regeringen.ax/.composer/upload//utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf, s.7, mars, 

2015). 

Det här är vad som står i den åländska läroplanen angående individualisering. Därtill talar de om att 

man måste skapa en individualiserad läroplan när en elev överförs ifrån allmän undervisning till 

anpassad undervisning. Detta innebär att undervisningen skall anpassas till elevens behov och 

förutsättningar (Åländska regeringen, mars, 2015). 

 

4.1.4 Trestegsmodellen 

Trestegsmodellen utgår ifrån finska grunderna för den finska grundskolan där Åland inte inbegrips 

eftersom de har egna grundlagar och läroplan. Men där tas elevens rättighet till en grundläggande 

utbildning upp och i en sammanfattning skriven av Pia Vataja står det såhär: ”I skolarbetet ska alla 

elevers förutsättningar och behov beaktas. Den som deltar i utbildning har rätt att få tillräckligt stöd 

för inlärning och skolgång genast när behov uppstår” 

(http://www.speres.fi/Site/Data/839/Files/material/inklusion/inklusion2012/Stodformer_2012.pdf, 

mars, 2015). 

 

 

http://www.lukimat.fi/matematik/for-foraldrar/lagstiftning-forfarande#section-2
http://www.regeringen.ax/.composer/upload/utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf
http://www.speres.fi/Site/Data/839/Files/material/inklusion/inklusion2012/Stodformer_2012.pdf
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I trestegsmodellen finns det alltså tre steg; allmänt stöd, intensifierat stöd och särskilt stöd. Det här 

innebär olika saker och jag ska kortfattat redovisa vad som inbegrips i varje del. 

Allmänt stöd är det stöd som eleven kan få i klassrummet av sin ämneslärare och innebär att det kan 

ske som differentierad undervisning eller stödundervisningen liksom specialundervisning på deltid. 

När det här då inte räcker till går man över till intensifierat stöd (Svenskfinska specialpedagogiska 

resurscentrum (SPERES), april 2015) 

Intensifierat stöd föregås av en pedagogisk bedömning och går igenom elevvårdsgruppen på skolan. 

Därefter gör man upp en plan tillsammans med elevens vårdnadshavare innan man påbörjar det 

intensifierade stödet som då kan inbegripa mer regelbundet stöd eller flera olika stödformer 

samtidigt för att kunna tillgodogöra sig undervisningen. Men om dessa åtgärder inte hjälper och 

eleven inte kan uppnå målen inom den allmänna läroplanen kan eleven få särskilt stöd (SPERES, 

april, 2015) 

Särskilt stöd föregås av ett förvaltningsbeslut och därefter görs en individuell plan upp för hur 

undervisningen skall ordnas. Även det här ska gå via elevvårdsgruppen med en pedagogisk 

utredning. Det är viktigt att även vårdnadshavarna är med när man upprättar planen. Det här innebär 

också att eleven får egna mål att uppnå och behöver därmed inte uppnå alla mål i den allmänna 

läroplanen (SPERES, april, 2015). 

 

4.2.1 Tolkning av åländska styrdokument  

Om man ser till differentieringsbegreppet som Åland arbetar efter så menar man att:  

”Skolarbetet ska vara stimulerande både för de elever som är speciellt begåvade och för dem som har inlärningshinder. 

Skolan ska verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i undervisningen. Skolan måste 

medvetet sträva till att varje elev når en optimal personlig utveckling och att eleverna upplever att deras kunskaper och 

färdigheter växer. Därför måste undervisningen bli mera individuell och valfriheten utökas.”( 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload//utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf, s.7, april 

2015) 

Genom att lägga upp undervisningen utifrån elevens individuella behov kommer den att se olika ut. 

Härmed blir det inte något konstigt att elever som är i behov av särskilt stöd t.ex. får en egen 

läroplan eller att de arbetar i särskilda undervisningsgrupper. Eftersom de åländska styrdokumenten 

sett nästan likadana ut i alla år har även mycket lite förändrats från den tid som Salamanca-

deklarationen trädde i kraft. I Finland och då även Åland berörs inte skolan av de olika politiska 

vindar som blåser eller debatteras inför varje val vart fjärde år. Detta för att man inom Finland valt 

att hålla skolans styrning utanför politiken.  

 

 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf
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Vidare talar även den åländska läroplanen om att: 

”Då det är pedagogiskt möjligt och ändamålsenligt ska elever med fysiska eller psykiska handikapp integreras i den 

vanliga undervisningen. Ökade kunskaper om olika handikapp är en förutsättning för en framgångsrik integrering.” ( 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload//utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf, s.7, april, 

2015) 

Vad det i praktiken innebär för eleverna själva nämns inte, men man framhåller att det här främjar 

integrering och förebygger samhällelig diskriminering. 

European Agency for Development in Special Needs Education genomförde ett projekt där 14 

länder var involverade – däribland Finland - för att belysa vad som gynnade elever i behov av stöd 

och deras möjligheter till inkludering. De samlade kunskaperna i en rapport som hade samma namn 

som projektet; ”Inkluderande Undervisning och Goda Exempel, del Il”. Här kom de fram till sju 

olika strategier som jag kortfattat sammanfattat såhär: 

Samarbetsinriktad undervisning som innebär att lärare behöver stöd och möjlighet att samarbeta 

med kollegor som med annan professionell personal utanför skolan. 

Samarbetsinriktat lärande innebär att elever får samarbeta med varandra eller hjälpa varandra. Här 

trycker man på att det krävs att det är väl genomtänkta grupper som även är flexibla. 

Gemensam problemlösning innebär i det här fallet att för att inkludera elever med beteendeproblem 

så behöver man bemöta dessa enhetligt som kollegier och på ett konsekvent sätt där man har en 

överenskommelse med eleverna om vilka regler som gäller på ens skola. Detta för att enklare 

förhålla sig till de elever som behöver stöttning i sitt beteende. 

Heterogena grupper tillsammans med ett flexibelt bemötande är det bästa för att kunna bemöta den 

mångfald som finns i klassrummet.  

Välstrukturerad undervisning innebär gedigen uppföljning av elevernas arbete. Det bygger även på 

höga förväntningar där man systematiskt ger vägledning, kartläggning, planering och utvärdering i 

arbetet. Kursplaner kan anpassas efter elevens behov men ska helst tillhandahållas inom ordinarie 

undervisning och kursplan.  

Hemvister innebär i den här kontexten att man sett att det blivit bättre för eleverna när de fått 

uppehålla sig i färre antal klassrum och där det är ett mindre lärarlag som handhar all undervisning. 

Alternativa lärandestrategier innebär att för att stödja elever i behov av särskilt stöd så finns där 

olika former av inlärningsstrategier som man kan fokusera på och som alltså syftar till att hjälpa 

eleverna att lösa problem. Därtill menar man att det är bra att låta eleverna ta ansvar för sitt lärande 

för att på det viset gynna en större inkludering i den senare delen av grundskolan (European Agency 

for Development in Special Needs Education, 2005).  

 

http://www.regeringen.ax/.composer/upload/utbildning_kultur/Laroplan_for_landskapet_Aland_2013.pdf
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4.2.2 Sammanfattande reflektion 

Det man kan se utifrån vad som beskrivs ovan gällande det differentierade arbetet och vad som 

skrivs om inkludering så är det individcentrerat. Man ser till vad individen klarar och anpassar 

därmed arbetet utifrån detta, allt för att eleven skall uppnå sin fulla potential utifrån sin förmåga. 

Något som faller inom ramen för det kompensatoriska perspektivet där man söker kompensera 

elevens brister med olika kompensatoriska åtgärder (Asp-Onsjö, 2006). Här handlar det om, som 

speciallärarna uttrycker det, individanpassade åtgärder som; mindre stoff, färre läxor, eller 

möjlighet att intensifiera lärandet med specialpedagogiskt stöd.  

 

 

5. Intervjuresultat med 

sammanfattande reflektioner 

 

Efter fem intervjuer med speciallärare på tre olika högstadieskolor på Åland har jag fått både en 

bred och ganska nyanserad bild av hur arbetet kan te sig för dem. På Åland finns allt som allt fem 

högstadieskolor utspridda, men jag valde tre. Intervjuerna har skett på platser som är hemtama för 

intervjupersonerna och en av intervjuerna skedde utan inspelning pga. att personen inte önskade att 

bli inspelad. Så där har jag enbart gjort egna anteckningar. Utifrån dessa intervjuer har jag skapat 

olika teman att utgå ifrån för att på det viset få en överblick över speciallärarnas arbete och vad för 

teoretiska utgångspunkter som kan skönjas. 

 

Jag kommer att använda mig av siffrorna 1 – 5 när jag benämner de olika speciallärarna och deras 

svar. Detta för att ålder, kön eller till och med hur länge de arbetat inom fältet kan avslöja vem det 

är och eftersom jag eftersträvar så stor anonymitet som möjligt blir det enklast att använda mig av 

just siffror.  

 

Jag har valt att bygga upp intervjuresultaten med 3 olika teman som kommer innehålla tolkning och 

sammanfattande reflektioner i varje del. Detta kommer sedan tillsammans med min tolkning och 

reflektion utifrån den åländska läroplanen bilda en summerande slutdiskussion.  
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5.1.1 Att arbeta differentierat 

 

Arbetet med elever i behov av särskilt stöd skiljer sig inte så mycket åt mellan de olika skolorna. 

Det som skiljer sig åt är hur speciallärarna anser att arbetet bör gå till.  

 

”Det är viktigt att i tid fånga upp de som är lågpresterade och ta reda på vari problemen ligger och därefter anpassa 

undervisningen, tex om det gäller kärnämnen(...)då kan det vara att eleven behöver mer intensiv handledning och mera 

enskilt och då kanske i första hand då få stöd av sin ämneslärare och i andra hand så kommer de hit på 

specialundervisning.” (Speciallärare 1). 

 

 

Det är tydligt att det är viktigt att eleven får hjälp så fort som möjligt. Här värnar man om att eleven 

inte går för lång tid utan hjälp och det handlar främst då om att eleven ska få hjälp att antingen hålla 

tempot uppe tillsammans med sina kamrater så att hen inte kommer för långt efter. Eller så kan det 

handla om att eleven ska få hjälp med förståelsen i ett visst ämne. Det handlar hela tiden om att 

kompensera upp bristerna och eleverna är antingen svaga eller lågpresterade i avseendet att de inte 

anses ha kapacitet att hålla jämna steg med sina klasskamrater. 

 

”Vi gör ju inte det som är det viktigaste för eleven utan vi försöker prångla igenom dem och hjälpa till med ämnen och 

det är läxläsningsstöd och sånt för att de ska bli godkända på samma villkor som de andra vilket jag tycker är fel. Man 

måste tillåta olika villkor för olika individer för vi är inte riktigt lika utrustade på alla punkter(Speciallärare 2). 

 

Här anser speciallärare 2 att hjälpen är missriktad och att eleven inte ska tvingas till något som den 

inte har kapacitet att klara. Här är det tydligt att specialläraren anser att man borde arbeta på annat 

vis just genom att antingen förändra innehållet i det som eleven skall lära sig och på det viset även 

slå ned på takten eller att helt enkelt låta eleven få anpassad undervisning – på det viset följer eleven 

en egen läroplan och stoffet är vad läraren anser att eleven klarar av. Detta resulterar i en stjärna (*) 

i betyget.  

 

Det kompensatoriska arbetet är tydligt och eleven bär problemet med sig. Här syns inte några 

uttalanden om att differentierad undervisning skulle kunna ta sin utgångspunkt i hur undervisningen 

ser ut och hur den kan förändras. Även om speciallärarna menar att eleverna är olika så ser man inte 

att svårigheterna kan vara av relationellt slag. Man kan dock se att speciallärarna tänker olika kring 

hur den differentierade undervisningen kan se ut. 

 

”Jo, jag tänker så här att differentierad undervisning sker först i klassen med läraren, mellan läraren och eleven, man 

måste börja där. Man är för dålig, man vill sätta alla till speciallärare direkt, differentiering måste börja med ett möte 

mellan lärare och eleven, måste börja där, sen kan man skapa kontakt med specialläraren när den differentieringen inte 

fungerar och då måste lärare och elev få kontakt med speciallärare. Men den måste börja öka där för att bli en process.” 

(Speciallärare 3). 

 

Trestegsmodellen får luft här. Den som Åland nu ska anamma ifrån Finlands fastland. Här handlar 

det om att differentieringen skall börja i klassrummet där ämnesläraren först ska vidta åtgärder för 

att stötta elever i behov av stöd innan man kopplar in speciallärare. Det finns de speciallärare som 
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anser att det just nu inte sker så mycket differentiering i klassrummen i den bemärkelsen att 

elevernas olikheter tar sig uttryck eller att eleverna arbetar med olika saker. 

 

”Så fort något differentieras så plockas eleven ut ur klassrummet. Innanför klassens ram så gör alla samma sak 

samtidigt” (Speciallärare 5). 

 

 

 

 

”(...)det mer såhär att man satte oftast problemet på själva eleven istället för att se vad vi kunde göra, jag kan uppleva att 

lite av den mentaliteten är kvar här istället för att se på själva eleven i första hand så ser man på gruppen som storhet, 

här är problemet så om vi flyttar bort det så blir det bra, att på det sättet upplever jag att, mkt tankar runt det.” 

(Speciallärare 4). 

 

Upplevelsen av att eleven ses som ett problem som skall åtgärdas är stor om man ser till vad 

speciallärarna uttrycker kring den differentierade undervisningen. Det finns också en önskan om att 

detta skulle behöva förändras och att mer av arbetet skulle göras inom ramen för klassen. Det finns 

även antydan här, som i det sista citatet, att det är dags att lyfta blicken ifrån eleven och se till det 

stora sammanhanget, så en antydan till ett relationellt perspektiv finns ändå att skönja här.  

 

5.1.2 Sammanfattande reflektion 

 

Det specialpedagogiska arbetet blir utav det man kan se här något som är separerat ifrån det vanliga 

pedagogiska arbetet. Eleverna plockas ut ifrån ett sammanhang – klassen – för att sättas i ett annat 

sammanhang – specialläraren. Det vanligaste är att eleven, på det viset, ska få en möjlighet att 

arbeta ikapp de andra eleverna för att sedan återvända till klassen. Fokus ligger på elevens svårighet 

och prestationsnivå. Någon diskussion kring hur ämnesläraren kan hjälpa eleven syns knappt. Några 

speciallärare efterfrågar dock den typen av diskussion och önskar att mer gjordes inom klassens 

ram. Len Barton (2010) diskuterar just svårigheterna kring det specialpedagogiska arbetet i relation 

till det politiska klimatet. Detta pga. att om man ser svårigheterna som individbundna så finns det 

därmed ingen anledning att lyfta det till politisk nivå, det regleras inom det medicinska och 

psykologiska området. Det går heller inte att lyfta frågan om makt, kön eller olika villkor för att det 

kan ses som onödigt eller hindrande till och med (Barton, 2010).  

 

5.2.1 Inkludering i ett differentierat sammanhang 

 

”(...)i vissa fall blir glappet för stort, för inkludering, att allt, det är beroende på individen jag har, deras ämneskapacitet, 

kognitiva utveckling, i vissa fall absolut, men i många fall inte, jag tror det blir för stort på något sätt, jag har egentligen 

väldigt lite insikt i vad man gör i stor klass, jag har en känsla av att det är väldigt strukturerat, att de har sina planer, att 

det ska gå framåt och så och det är klart, hos mig är det ju så att om man ska utgå ifrån varje individs behov så går det 

långsammare framåt, och om de har anpassat, så kanske de inte når slutmålet som de andra, och då är det klart svårare 

med inkludering. I vissa ämnen, sen är det vissa ämnen som jag ser inkludering som inget problem alls, mer praktiska 

ämnena är det väl lättare att på något sätt motivera inkludering” (Speciallärare 4). 

 

Det som man kan se är att det finns vissa motsättningar mellan det differentierade arbetet och 

inkludering som begrepp. Att det är svårt att sammanföra dem till något som gynnar eleven. Här 
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synliggörs att specialläraren är osäker på om det ens är möjligt för eleven att vara inkluderad i sin 

klass eller i ett visst ämne om man differentierar arbetet. Något som skiljer sig ifrån Speciallärare 1 

syn på saken här nedan. 

 

 

”En elev som befinner sig i klassen men inte förstår någonting är väldigt exkluderad för att eleven nån gång ska känna 

sig inkluderad så måste man hjälpa eleven till förståelse och många gånger handlar det i första hand om det individuella 

eller smågruppsundervisningen och då är det optimala att ta ut eleven en timme utav tre och man jobbar intensivt och då 

är de med på ett intensivt sätt när de kommer hit och sen går de till klassen och då förstår de lite mer och förstår i alla 

fall lite mer och kan jobba och vara mer delaktiga och kan jobba mer. Så vägen till inkludering går ut ur klassen och in i 

klassen igen, många gånger” (Speciallärare 1). 

 

Det är tydligt att man vill hjälpa eleven att klara den normala undervisningen och det med godkända 

betyg. Man månar om elevens välmående och vill inte se denne misslyckas. Det handlar om ett 

omsorgsperspektiv där man söker skydda eleven ifrån misslyckande genom att intensifiera stödet 

och därmed plocka ut eleven ifrån klassen och ge hjälp avskilt – antingen i en liten grupp eller i en – 

till - en undervisning. För att eleven skall känna sig inkluderad så försöker specialläraren 

kompensera upp bristerna och på det viset ge eleven en chans att känna sig delaktig i det som sker i 

klassrummet när de väl återvänder dit.  

 

”Jo, men det är ju det som är det stora arbetet, att tex att speciallärare och ämneslärare arbetar som ett team. Det blir 

bättre men det borde vara ännu bättre det är inte tillräckligt bra än, för när man tar över en elev i specialundervisningen 

så är det som att den eleven sen bara hör dit” (Speciallärare 3). 

 

Specialläraren här saknar ett större samarbete kring eleverna när det gäller inkludering. Svårigheten 

med inkludering när arbetet differentieras är även detta då ämneslärarens ansvar anses vara över 

enligt specialläraren när eleven kommer till denne. Istället för att se det som ett kollektivt ansvar att 

eleven lyckas så lägger man över ansvaret på vissa individer.  

 

”Det är ett måste. De måste vara någonstans. Eleverna lär olika och är i behov. Därför är det viktigt att ta reda på vad de 

brister. Fokusera på styrkor istället för på brister(...) Att få eleven inkluderad efter en tid ute. Att de inte känner sig 

udda.” (Speciallärare 5). 

 

Specialläraren menar att det inte går att bortse ifrån att man måste kunna inkludera i det 

differentierade arbetet. Elever är olika och lär olika och på det viset kommer det alltid finnas elever 

som är i behov av extra stöttning, men att de eleverna även ges chansen att befinna sig i ett 

inkluderande sammanhang. Det är viktigt att arbetet inte blir statiskt och att eleven får möjlighet att 

återvända till det större sammanhanget igen. Även här kan man se att omsorgen om eleven är stor 

och att man försöker hjälpa eleven att kompensera upp bristerna även om fokus också ska finnas på 

elevens styrkor – att utnyttja dem i arbetet med att hjälpa eleven i det som är svårt.  
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5.2.2 Sammanfattande reflektion 

 

Enligt det relationella perspektivet så kan man inte bortse ifrån att elevers svårigheter aldrig kan 

betraktas oberoende av den sociala kontexten. Svårigheterna konstrueras och produceras via 

normer, krav och olika värderingar och detta i en fortgående social process (Tinglev, 2005). Hur jag 

än vänder och vrider på det jag läser utifrån intervjuerna ser jag mycket lite av dessa tankegångar i 

de svar jag fått på mina intervjuer. Istället finner jag en hel del av det individcentrerade perspektivet 

liksom det kategoriska där verksamheten helt enkelt kompenserar upp bristerna hos eleverna och 

det med målet att eleven ska klara målen i ett visst ämne. Det är ett kortsiktigt tänkande som 

dominerar och som på det viset gör att det relationella perspektivet har svårt att vinna mark 

(Tinglev, 2005). 

 

Problemet med det kategoriska perspektivet är att det så enahanda tar sin utgångspunkt i det 

medicinska och psykologiska perspektivet och därmed hindrar att man ser problematiken i ett större 

sammanhang. I förlängningen leder detta uteslutande till att det specialpedagogiska arbetet fortsätter 

att vara både kompensatoriskt och kortsiktigt i sitt tänkande och på det viset blir inkluderingen 

lidande (Tinglev, 2005). 

 

 

5.3.1 Speciallärarens yrkesroll 

 

Hur speciallärarna ser på sin egen yrkesroll varierade en del utifrån de intervjusvar jag fick. Det 

som jag såg som gemensamt för dem alla var ändå det brinnande intresset för att se elever lyckas 

inom skolan och växa som människor.  

 

”(...)jag är nog mera så att jag triggas av att undervisa eleverna så att de, nej, känslan av att när eleverna lyckas.  Jag 

triggas av det att överinlära och träna så att de lyckas och känslan av att se att när de lyckas att den är obeskrivlig. Jag är 

lite euforisk.” (Speciallärare 3) 

 

Men naturligtvis fanns det även annat som driver specialläraren framåt i sitt arbete och sin yrkesroll. 

Arbetet som ändå är väldigt omväxlande och samtidigt krävande. 

 

Bara fördelar. Omväxlande, lärorikt, träffa elever, samarbeta med lärare och föräldrar. Det är viktigt att hänga med i 

forskningen.  Klart att det finns nackdelar. Gehör ifrån kollegor kan brista i vissa situationer. Stressigt. Viktigt att 

planera, organisera och ha framförhållning.” (Speciallärare 1). 

 

Även problematik tas upp där man pekar på att arbetet inte är vad man anser att det borde vara. Att 

man som speciallärare arbetar mycket med sådant som man egentligen inte borde göra. En av 

speciallärarna uttrycker det så här: 

 

”(...)idag så läser man alla möjliga ämnen och man ska få det att gå ihop och man går fram i samma takt i många fall. 

Om man inte är anpassad. Den är ganska liten den här möjligheten att anpassa sig till elevens behov idag än förr så jag 

undrar om man verkligen gör det man ska göra, det här är en typ av hjälp men inte det man blev utbildad till(...)” 

(Speciallärare 2). 
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”(...)på ett sätt skulle jag vilja säga att det blivit sämre för eleven också i arbetssituationstänket , det är mera luddigt vad 

man ska göra, man ska göra allt möjligt, alla möjliga problem som inte tillhör klassen, sånt ska specialläraren ta hand 

om, det som faller utanför klassens ramar. Det har blivit mkt mera allt möjligt. Lite allt – i – allo. Det är inte inom 

klassen så då kan någon annan ta det.” (Speciallärare 2). 

 

 

Specialläraren lyfter det faktum att arbetet är mycket om att släcka bränder istället för att arbeta 

förebyggande med eleven. En viss vanmakt och frustration kan anas här och antagligen en stress 

över den typ av arbetsbörda det här innebär för specialläraren. Bilden av yrket har förskjutits och 

blivit något som man inte förväntade sig. Ännu en gång lyfts det faktum att eleverna inte ses som ett 

gemensamt ansvar inom skolans väggar, utan som någon enskild individs ansvar att ta hand om.  

 

”Det är en svår roll, man behöver tid för att reflektera över det man håller på med men det är ändå viktigt för eleverna 

att man som speciallärare eller som lärare över huvud taget att man vet varför man lär ut, själva syftet med det och det 

kan jag tycka är ännu viktigare med de elever som är svåra att motivera att jag vet vad jag håller på med och inte bara 

visa att jo det här ska vi göra, utan varför vi ska göra det. Och om jag tar beslutet att inte ge läxor till vissa elever så 

måste jag veta varför, vad är syftet med det då? Vad ser jag det gör för nytta? Det är mkt reflekterande men ibland 

hinner man inte med.” (Speciallärare 4). 

 

Specialläraren uttrycker ett behov av reflektion och samtidigt en självinsikt om att det är viktigt att 

som lärare att veta vad man gör. Att det måste finnas en tanke bakom sitt handlande och att syftet 

ska tydliggöras och synliggöras för både elev, vårdnadshavare och en själv. Behovet av att finna tid 

för att reflektera över ens arbete tycks stor men samtidigt tycks tiden inte räcka till. Arbetet är 

krävande och kräver många snabba beslut under en dag och att det då inte finns tid att reflektera 

över dem eller över sin egen yrkesroll, själv eller tillsammans med andra, kan vara ett skäl till att 

vissa saker aldrig synliggörs eller kommer till ytan.  

 

Speciallärare 5 uttrycker att arbetet handlar en hel del om positiv förstärkning, relationer och 

observationer av eleverna. Allt detta för att hitta elevernas styrkor och använda sig av dem i arbetet 

för att hjälpa eleven med vad problematik det kan vara och samtidigt arbeta med lärarna för att 

kunna få tillbaka eleven till klassen eller till ett specifikt ämne igen. Specialläraren uttrycker det 

som att ”lobba för eleven att komma in i klassen igen”.  

 

 

5.3.2 Sammanfattande reflektion 

 

Speciallärarna ser på sitt arbete som både fruktbart och viktigt. De gläds med eleverna när de lyckas 

och lider med dem när det inte går lika bra. De efterfrågar ett arbete som innebär samarbete med 

andra lärare och vissa önskar mer tid för reflektion över sitt arbete. Men de anser alla att de behövs 

för eleverna som är i behov av särskilt stöd på något vis. Den största frågan för speciallärarna verkar 

inte vara hur man får eleverna att känna sig inkluderade utan snarare hur man ska få lärarna att 

samarbeta mer med speciallärarna och se att eleverna är allas ansvar och inte på någon enskild 

individ. Min fråga är naturligtvis hur ska man kunna väcka frågan om inkludering där det inte ens 

verkar vara av vikt? 
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6. Summerande diskussion 

 

I det här kapitlet kommer jag att ta upp både metod som etisk reflektion när det kommer till det här 

arbetet och dess innehåll. Därefter har jag valt att belysa mitt syfte och frågeställningar – i form av 

rubriker - i den summerande diskussionen, innan jag avslutar med vidare forskning.  

 Jag vill vara tydlig här och påpeka att det är svårt att göra något generaliserbart utifrån en studie 

som både är tidsbegränsad och inte så djup. Det jag kan påvisa är tendenser och vad den åländska 

läroplanen lyfter eller inte lyfter utifrån mitt syfte. 

 

6.1 Metodreflektion 

 

I den här studien har jag både gjort en litteraturstudie och intervjuat speciallärare. Det har medfört 

att jag har fått göra texttolkningar och summerat historier från olika människor. Det kräver olika sätt 

att förhålla sig, både till material och till de människor jag mött och intervjuat.  

 

I min litteraturstudie har jag fått sätta mig in i det textbaserade material jag haft tillgång till och 

försökt förhålla mig till dess ursprung och kontext för att kunna tolka dess innehåll. Jag har 

naturligtvis satt detta i relation till andra texter som jag har haft tillgång till. Detta för att lättare 

kunna se likheter och olikheter och samtidigt skaffa mig en förståelse till dess ursprung. Detta har 

krävt att jag belyst olika delar och samtidigt dess helhet – kontext – för att kunna göra mina 

tolkningar. 

 

När det kommer till intervjuerna har jag i de flesta fall spelat in dem. Detta för att helt och fullt ägna 

mig åt det samtal som jag fört med intervjupersonen vid sagda tillfälle. Det har skett i syfte att 

kunna ägna mig åt aktivt lyssnande och för att kunna se när det är läge att föra intervjun framåt och 

med vilka frågor. Jag har haft några frågor med mig för att ha en struktur men samtidigt lämnat 

plats för mer eller mindre spontana frågor utifall det behövts. Det har medfört att intervjun inte varit 

helt renodlad utan mer varit ett samtal oss emellan. Intervjupersonerna har oftast varit personer som 

jag mött i mitt arbetsliv och som varit mig kända. Det har hjälpt till att skapa en behaglig atmosfär 

där de kunnat känna sig trygga och bekväma vilket också gjort att svaren blivit mer utförliga.  

 

Eftersom de flesta samtalen spelades in har jag sedan haft möjlighet att lyssna igenom dem och 

transkriberat dem och på det viset kunnat få en mer nyanserad bild av intervjusvaren och hjälpt mig 

i mina tolkningar och vidare reflektioner. Det har också medfört att jag varit mer omsorgsfull i vilka 

citat jag valt att lyfta ut för att belysa mina frågeställningar och syfte. Ibland har svaren innehållit 

sådant som kunnat blottlägga deras identitet eller elevers identiteter. Något som jag aktivt försökt 

utesluta.  
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Det finns dock en del att ta i beaktande när jag tolkat både text som de inspelade och transkriberade 

intervjuerna. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter detta där de tar upp den vanligaste invändningen 

mot just tolkning av intervju är det att man kan få olika tolkningar av samma intervju. Kravet på 

objektivitet kan skönjas och alltså en enda objektiv sanning. Det skulle innebära att man skulle 

komma fram till en enda tolkning oavsett vem som intervjuar, vilket i realiteten är en omöjlighet då 

vi alla bär med oss olika synsätt, tankar och kunskaper (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Objektivitet är nästintill en omöjlighet att uppnå och inte något som jag eftersträvar där mitt arbete 

vilar både på en hermeneutisk och fenomenologisk grund och som enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) tillåter mångfald och flera legitima tolkningar. Det som är viktigt att ha med sig är att mina 

tolkningar är beroende av vilka frågor som jag ställer till texten och de transkriberade intervjuerna. 

Vad är mitt syfte och frågeställningar? Det som också kan vara ett dilemma är att frågorna som 

ställs till en text inte är tydliga nog även om tolkningarna är bra. Det är alltså viktigt för mig att hela 

tiden ha mitt syfte och frågeställningar med mig under tiden som jag tolkar de olika texterna och 

även de inspelade intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

 

6.2 Etisk reflektion 

 

Jag hyser stor tacksamhet till de speciallärare som ställt upp på mina intervjuer och som hjälpt mig 

att skapa det här arbetet. Deras hjälp har varit ovärderlig och kräver också att jag i min tur är noga 

med de etiska bitarna. Att jag är tydlig med vad som gäller när det kommer till vad som syns i 

arbetet och att jag är aktsam om det inspelade materialet så att ingen obehörig kan ta del av det. Jag 

har varit noggrann med att inte använda några namn på speciallärarna när jag skrivit. Istället har de 

fått siffror och jag hoppas på detta vis undvika att någon som läser arbetet ska kunna känna igen 

personerna bakom. Naturligtvis är det svårt för mig att utesluta alla eventualiteter, men så långt jag 

har kunnat har det varit en prioritet. 

 

Utifrån vad som kommit fram i den här studien så finns det saker att diskutera gällande de etiska 

aspekterna. Inte minst med tanke på alla de olika differentierade metoder som används för att stödja 

eleverna i behov av särskilt stöd. Det handlar om att eleverna sätts i mindre grupper med 

speciallärare eller att de kommer till speciallärare enskilt. De plockas ur ett större sammanhang och 

sätts i ett mindre sådant. Hur försvarar man det ur etisk ståndpunkt? 

 

Mara Westling Allodi (2010) lyfter att sambandet mellan elevers resultat och undervisningsmiljö 

hänger samman och hänvisar till andra studier som gjorts på området. Att det sociala klimatet som 

eleven befinner sig i både på kort som lång sikt påverkar elevernas – inte bara skolresultat – utan 

även deras välbefinnande och framtid (Allodi, 2010). Att detta inte tas i beaktande är tydligt av det 

som framgått i studien och man kan fråga sig hur det kommer sig? Men Allodi förklarar vidare att 

en dualistisk syn på lärande kan få lärare att se ett gott klassrumsklimat som något som konkurrerar 

till goda läranderesultat. Detta eftersom styrdokument fokuserar på utbildningsuppdraget och 

lärandemål. Man särskiljer alltså på det emotionella och det sociala klimatet ifrån målsättningarna i 

läroplanen och på det viset så erkänner man inte vikten av just relationer och känslor för elevens 
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möjlighet att lära och uppnå de olika kunskapsmålen. Det är dock så att upplevelsen och 

erfarenheten av skolan är mycket mer än det som man lär utan också en sammansatt blandning av 

handlingar, relationer, känslor och tankar (Allodi, 2010).  

 

En annan sak som även dyker upp i intervjuresultaten är att elever som anses stökiga lyfts ur 

klassen just pga. den orsaken och sätts hos speciallärare. Det här för att skolan anser att de andra 

elevernas studiero går före. Allodi menar att det är lätt att se på socialt klimat som elevdisciplin och 

därmed enbart fokusera på elevernas beteende istället för att se det som en möjlighet att utveckla 

utbildningsmiljön i en positiv riktning så att det i förlängningen påverkar elevernas välbefinnande 

så att det både direkt och indirekt påverkar deras beteende. På det här viset genom att se det som 

elevdisciplin så blir det enbart ett medel att upprätthålla någon slags ordning i skolan. Man ser inte 

till betydelsen av att beteendet trots allt uppstår i mötet mellan elev och skolan, i det här fallet, och i 

förlängningen lägger ansvaret på eleven (Allodi, 2010). 

 

Genom att eleverna utsätts för en hel del testande inom den åländska skolan så får de också i tidig 

ålder snabbt en diagnos om det finns fog för det. På det här viset kategoriseras eleverna utifrån vad 

de kan tänkas ha för svårigheter så som läs- och skrivsvårigheter eller någon neuropsykiatrisk 

diagnos som ADHD, autism osv. Assarson (2010) talar om att när grupperingar får verka i skolan 

får det konsekvenser för elevernas relationer och delaktighet. Eleverna tillåts inte flyta emellan 

grupperingar utan placeras i en viss tillhörighet eller fack. Det här påverkar elevens 

identitetsskapande då dess process sker i samröre med skolans alla aktörer och en elev som då får 

olika stödjande insatser utsätts hela tiden för de olika maktdimensionerna som är i rörelse. Eleven 

kan i detta skeende ta tillbaka makten och identifiera sig med sin diagnos men då i samma stund 

inrätta sig i det utrymmet som diagnosen tillåter (Assarson, 2010).  

 

Genom att ge eleverna en etikett eller diagnos så avgränsar vi eleven till vad det är eller inte är. Det 

medför också att vi socialt kan konstruera kunskap om vad som ses som avvikande och normalt och 

hur eleven i förlängningen skall bemötas. Vi vill förstå och därmed så blir alltfler elever 

kategoriserade och hamnar som underlag till skolans olika åtgärder. Genom åtgärdsprogram och 

individuella planer så underlättas förståelsen för elevens svårigheter men samtidigt finns hela tiden 

risken att eleven ramas in i hanterbara former (Assarson, 2010). Det här är viktiga bitar att vara 

medveten om i det dagliga arbetet med eleverna och att inte låta eleven bli sin diagnos.  

 

 

6.3 Vad som synliggörs i de åländska styrdokumenten 
 

Syftet med den här studien var att i relation till den svenska forskningsdiskursen undersöka den 

åländska skolans syn på differentiering och inkludering. Hur beskrivs då inkludering och 

differentiering i de åländska officiella dokumenten? Jag har valt att dela in den här delen av 

diskussionen i tre delar där inkludering, differentiering och även individualisering belyses och 

diskuteras utifrån de resultat som framkommit från resultatdelen. 
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6.3.1 Inkludering 

 

Den åländska läroplanen berör inte ordet inkludering i sin text och tvingade mig att blicka mot det 

finska fastlandet där jag fann en text från den finska läroplanen som belyste inkluderande 

undervisning på det viset att det skulle tillämpas i undervisningen, ingen mer förklaring än så gavs. 

Vad det innebär eller hur läraren ska lägga upp sin undervisning för att den ska vara inkluderande är 

svårt att veta. Det som följer i samma stycke är att elevens undervisning ska skötas i närskolan och 

med de stödåtgärder som behövs, vilka stödåtgärderna är berörs inte i texten men eftersom de 

tillämpar trestegsmodellen så antar jag att det är dem som vidrörs. Vad det innebär, av vad jag kan 

skönja, är att undervisningen skall skötas av den skola som ligger närmast där eleven är bosatt och 

med individuella och differentierade stödinsatser utifrån trestegsmodellen. Det belyser en 

individualistisk syn på lärande, samtidigt som man önskar underlätta för familjer genom att 

närskolan skall erbjuda den typ av undervisning som eleven är i behov av. Detta för att eleven inte 

ska behöva åka långa sträckor för att få sin utbildning tillgodosedd. 

 

Den individualistiska synen på lärande fortsätter att genomsyra de texter jag tittat på. Speciellt där 

den åländska läroplanen belyser hur viktigt det är för eleverna att uppnå både en personlig 

utveckling som kunskapsfärdigheter. Huruvida personlig utveckling sker i sociala sammanhang som 

i skolan kan naturligtvis diskuteras, eller om det är vad som egentligen menas med just det 

uttrycket.  

Av det man kan tolka utifrån den åländska läroplanen är det tydligt att brister skall kompenseras och 

att tilltron till diagnoser är hög. Man önskar hjälpa eleverna genom att särskilja och hjälpa dem med 

olika differentierade metoder. Frågan jag ställer mig är hur man skall ändra ett sådant väl och djupt 

rotat system som det åländska och finska för att få in mer av det relationella pedagogiska synsättet? 

 

6.3.2 Differentiering 

 

Om man ser till det som står skrivet i finska fastlandets läroplan om differentiering så kan man få 

indikationer på att man ska ta hänsyn till den variation som finns i klassrummet och anpassa både 

kursinnehåll, undervisningsmaterial och metoder. Men stödundervisningen lyfts även som en 

differentierad metod som kan användas och då är det lätt att ifrågasätta om det sker så mycket 

variation i klassrummet eller om den differentierade metoden blir att lösgöra eleven ifrån 

undervisningen i klassen och ge stödundervisning på annat vis som genom speciallärare. Är det då 

det som anses vara individuell undervisning? 

Huruvida åtgärderna skulle se annorlunda ut om man såg på problematiken utifrån ett 

deltagarperspektiv är svårt att veta, men å andra sidan skulle man lyfta blicken ifrån eleven och 

placera det på skolnivå där problematiken sätts i relation mellan individ och skolan. Det handlar om 

att det ska finnas en förankring i begrepp som lika värde, social rättvisa och möjlighet för eleven att 

inbegripas i den sociala kontexten på sina villkor och inte skolans. Om lärande skall ske och eleven 

ska ha en möjlighet att utvecklas både som social varelse och inom kunskapsfältet kräver det att 
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man ser till elevens möjlighet för delaktighet, kommunikation och lärande och för att det i sin tur 

skall lyckas så kan man inte enbart blicka till individen utan att se även till grupp-, organisations- 

och samhällsnivå (Ahlberg, 2007). Skolan ska enligt styrdokument vara en demokratisk mötesplats 

där eleven ska förhålla sig, inte enbart till andra elever, utan även till skolan med alla dess regler 

och krav (Asp-Onsjö, 2006). Utifrån ett socialkonstruktivistiskt synsätt så skulle man kunna se det 

som att utifrån att skolan är en klinisk miljö så är svårigheten uppdagad utifrån skolans vardag som 

referens. Det är alltså utifrån skolans sätt att vara som problemen uppstår i motsats till vardagens 

sociala krav (Börjesson, 1997).  

 

6.3.3. Individualisering  

Helldin (2007) problematiserar det här med att arbeta med differentierade metoder utifrån två olika 

pedagogiska modeller där den ena vilar på ”affirmativ” grund dvs. en bekräftande pedagogik där 

man lyfter upp och specificerar behoven och sedan kompenserar för dem. En socialliberal 

tankemodell som leder till differentierade metoder. Det här ställer krav på diagnostisk kunskap för 

att identifiera problemen och sätter även sin lit till lärare som i all välmening försöker hjälpa eleven 

genom att se till att hen får rätt hjälp och stöd. En ”transformativ” – alltså dekonstruerande – 

pedagogik ser till strukturella orättvisor och som menar att fokus måste ligga på att förändra på 

organisatorisk nivå. Inriktningen ses som sociologisk. Den här pedagogiken uttrycker kritik mot 

diagnosmetoden och där man betonar behovet av att tillåta variation. På sikt vill man ha en skola 

helt utan differentiering. De här två olika grupperna drar åt olika håll men syftar ändå till att skolan 

ska vara en plats för alla elever att vistas i. Helldin anser kompenserande insatser är av kortsiktig art 

och menar att en pedagogisk bearbetning av de grundläggande orättvisestrukturerna behövs 

(Helldin, 2007).  

Även inom den svenska läroplanen talar man om att man ska individualisera undervisningen. Här 

handlar det om att eleven skall sättas i centrum och att undervisningen skall anpassas efter dennes 

behov. Det här innebär att undervisningen bör vara variationsrik för att kunna anpassas och att man 

ser till att eleverna är olika varandra och något som man bör värna om. Det kräver därtill att läraren 

är väl förtrogen med elevens styrkor och svagheter – en nära relation krävs (Vetenskapsrådet, 

2013). 

Den här typen av inställning och synsätt kräver ett deltagarperspektiv och det faktum att 

undervisningen varieras inom klassrummets ram. Men som den åländska läroplanen beskriver 

individualiseringen säger den inte mer än att eleven skall uppnå sin maximala potential och att 

undervisningen måste bli mer individuell och att valfriheten ska utökas. Det finns ingen anvisning 

om hur detta skall ske eller vad som är önskvärt.  
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6.3.4 Differentiering och inkludering i de åländska dokumenten 

Vad säger då de olika dokumenten om just differentiering och inkludering? Vad är det som kan 

skönjas efter genomläsningen och de tolkningar som jag gjort? 

Den finska läroplanen skriver att man måste beakta elevernas skillnader i undervisningen. De 

trycker på variationen i studiernas omfattning, djup och tempo. De säger vidare att 

stödundervisningen också är en form av differentiering som kan ges inom det allmänna, det 

intensifierade och det särskilda stödet. Det blir på det här viset väldigt tydligt att det är upp till 

läraren och skolan att tillgodose elevens behov på olika sätt. Detta medan den åländska läroplanen 

enbart lyfter att skolan medvetet skall sträva efter att varje elev når en optimal personlig utveckling 

som att deras kunskaper och färdigheter växer. Här trycker man inte på att skolan har ett ansvar att 

inom klassrummets ram variera sin undervisning eller att ge eleverna möjlighet till olika studietakt.  

Det man kan skönja här är att även om man ska se till elevernas individuella behov, behöver det inte 

ske inom klassens ram, utan olika insatser kan sättas in på individnivå för att se till att eleven får en 

nöjaktig skolupplevelse. Och även om man vet att elever har olika individuella egenskaper är de 

olika åtgärder som sätts in av kompensatorisk art för att eleven skall uppnå de mål och krav som 

skolan ställer på dem – man önskar kompensera bristerna hos individen.  

Inkluderingen beskrivs inom den finska läroplanen som något som innebär att eleven skall få sin 

undervisning på sin närskola med olika stödåtgärder. Det finns inget större utvecklande av detta 

begrepp. Ingen närmare beskrivning om vad det innebär utan mer ett konstaterande att eleven har 

rätt att gå i den skola som är närmast hemmet. På detta vis beskrivs inkludering som något fysiskt. 

Att om eleven befinner sig inom skolans väggar så är eleven inkluderad. Den åländska läroplanen 

nämner inte ens ordet inkludering, men nämner vid ett tillfälle att elever med olika typer av 

handikapp så långt som möjligt skall integreras inom den ordinarie undervisningen.   

Man skulle kunna tala om svag inkludering här där man medger att inkludering som begrepp 

existerar men att särlösningar är viktiga för att hjälpa individen och att det inte går att lösa inom 

klassens ram. Det finns trots allt tendenser till inkludering även om man fortsatt är väldigt 

individcentrerad i sina styrdokument. Man skulle kunna se det som Helldin (2007) talar om 

nämligen att genom att vi lever i en välfärdsstat där de priviligierade gynnas så kommer det här 

kompensatoriska tänkandet fortsätta där man på ett materiellt plan gynnar de svaga, eller de som är i 

behov av stöd. På det här viset kommer inkludering aldrig bli en verklighet eftersom de 

kompensatoriska åtgärderna ofta sker utanför klassens ram (Helldin 2007).  
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6.4 Hur ser speciallärarna på sin yrkesroll? 

 

Om man ska se till vad intervjuerna gett ser man tydligt att den individualistiska synen är både 

dominerande och förhärskande på Åland. Det handlar om att eleven ska plockas ur sitt sammanhang 

och få intensifierat stöd hos speciallärare för att på så sätt kompensera upp bristerna som denne 

besitter. Att det är eleven som är bärande av sin problematik kommer tydligt fram då man testar 

eleverna för olika saker. Det kan vara att de har läs-och skrivsvårigheter eller någon form av 

neuropsykiatrisk sjukdom eller helt enkelt är ”svaga” och på det viset anses vara i behov av någon 

form av differentierad undervisning. Det är en stark tilltro till medicinsk och psykologisk expertis 

och vilar på kategorisk grund. 

 

 Så länge den medicinska diskursen är förhärskande finns risken att arbetet med dessa elever 

stagnerar. Det behövs en dialog gällande det specialpedagogiska arbetet, både på samhällsnivå som 

på individnivå. Len Barton uttrycker sig såhär gällande arbetet för inkludering: ”Disabilist 

assumptions and practices need to be indentified and challenged in order to promote positive views 

of others.” (Barton, 2010, s. 92). Det krävs att det förgivettagna utmanas och att man lyfter arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd till ytan för att diskuteras. Men hur ska en diskussion eller en 

dialog uppstå om man anser att arbetet man gör är tillräckligt? Om man inte anser att man behöver 

förändra sin elevsyn eller på det vis som undervisningen bedrivs? 

 

”(...)det är lite upp till läraren, att om en elev är störande så plockar man ut den, det är inga tydliga regler, nu har vi 

diskuterat att psykologen kommer in och bestämmer vissa saker som många lärare att de tycker, att det här är bara gå att 

flytta mellan grupper för att det är passligt, jag tycker att man borde ha en större diskussion kring det här, det är så att 

jag upplever det, och det är möjligt att jag missat vissa bitar.” (Speciallärare 4). 

 

 

Även speciallärare upplever att behovet av diskussion skulle behövas. Att arbetet känns godtyckligt 

och att det är på grundval av vad psykologen anser som elever antingen stannar kvar i klassen eller 

ej. Den pedagogiska kunskapen värderas inte lika högt och kunskapen hos specialläraren tycks inte 

tas om hand. Tid för reflektion och samtal pedagoger emellan verkar inte heller vara av större vikt 

då tid inte tycks avsättas för sådant.  

 

Börjesson (1997) menar att specialpedagogiken har haft en tradition av att i skolan upptäcka det 

avvikande och därigenom motivera särskilda undervisningsformer samtidigt som man ska 

normalisera elever med problem för att förebygga framtida avvikelser både individuellt och 

kollektivt (Börjesson, 1997). Det här arbetet motsäger sig själv och visar på just hur komplext 

arbetet inom specialpedagogik kan vara. Det här synliggörs även i speciallärarnas svar när det 

kommer till deras yrkesroll. Å ena sidan ska de värna om elevernas möjlighet att lyckas och å andra 

sidan värna om deras möjlighet att vara inkluderade i skolan tillsammans med klassen.  

 

Börjesson skriver dock där vid 1997 att en förskjutning hade börjat ske inom specialpedagogiken 

där man gått ifrån att bedöma eleven till att bemöta denne. Specialpedagogens roll förändras därtill 

från att han arbetat med att söka identifiera avvikelser till att börja arbeta mer som konsulter till 
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lärare och skolledning och vara till för alla istället för ett utvalt få och där man talar i termer av 

individuella behov istället för speciella elever (Börjesson, 1997). Specialpedagogens roll i Sverige 

är fortfarande av en mer konsulterande roll medan specialläraren, som här på Åland, arbetar nära 

eleverna. Specialpedagog som profession existerar inte på Åland och man kan ifrågasätta om så 

någonsin kommer ske om möjligheten till att dryfta specialpedagogiska frågor speciallärare emellan 

är nästintill obefintlig? Frågan om de behövs kan naturligtvis också debatteras. 

Det jag tycker är viktigt att ta till vara och som Assarson lyfter är att om vi ska ha en skola som tar 

tillvara elevers olikheter och ser det som en resurs så kommer det aldrig kunna råda harmoni 

eftersom man hela tiden som lärare och som speciallärare kommer att tvingas handskas med det 

svåra och det som provocerar och även det smärtsamma för att ge utrymme för elevernas olikheter 

(Assarson, 2012). 

 

”Det är de elever som bryter mot synen på normaleleven, de elever som inte lär av undervisning som riktas mot 

mittfåran av elever, de elever som utmanar – det är i mötet med dessa elevers lärande som didaktiken då har 

förutsättningar att utvecklas” (Assarson, 2012, s. 103). 

 

 

6.5 Teoretiska utgångspunkter i speciallärarnas 

resonemang 
 

Vilka är då de teoretiska utgångspunkterna som kan skönjas i speciallärarnas resonerande? Eftersom 

blicken hela tiden vilar på individen och de brister som kan uppstå i mötet med ett ämne eller flera 

är det också svårt att se att svårigheten är relationell. Det är mycket lite av ett sådant tänkande som 

blottläggs i de intervjusvar som jag fått. Det finns heller inget av det i den åländska läroplanen. Där 

beskrivs inte inkludering ens och det man trycker på är individens behov, rättigheter liksom 

skyldigheter. Denna frånvaro av just inkludering som begrepp tydliggör att man inte ser just 

relationellt på problematiken. Här vilar svårigheten hos individen och man gör allt för att hjälpa 

individen att lyckas. Det inbegriper dock intensifierat stöd eller insatser som är på enskild nivå. Inte 

heller har jag kunnat tyda utifrån intervjuerna att speciallärarna anser att deras arbete på något vis 

skulle vara ett hinder för inkludering. De är väl medvetna om att de behövs för elevernas 

möjligheter att klara skolan.  

 

Det differentierade arbetet som så tydligt framträder i den åländska skolan vilar på en 

individualistisk grundsyn liksom på ett kategoriskt och kompensatoriskt perspektiv. Det som jag har 

haft möjlighet att tyda och tolka tyder på detta. Inkludering är inte av lika stor vikt här även om man 

anser att alla barn ska ha möjlighet att få gå i skola och få en utbildning. Det ska däremot vara på 

individens villkor vilket kan betyda att eleven erbjuds stödundervisning av speciallärare utifrån 

olika tester eller diagnoser som psykologer eller läkare gjort. Expertkunskap värderas högt och 

utifrån den så tillrättaläggs undervisningen för individen.  
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Det finns en diskussion som pågår i det offentliga rummet angående specialpedagogiken och dess 

effekter på inkludering. Len Barton uttrycker att specialpedagogiken sätter käppar i hjulet för 

inkludering. 

 

”Inclusive education is concerned with the well-being of all pupils, and schools should be welcoming institutions. 

Special education entails a discourse of exclusion and this is seen as a particularly offensive aspect of such provision.” 

(Barton, Rix, 2010, s. 92) 

 

 

Barton (2010) menar att om det verkligen ska ske någon förändring mot ”en skola för alla” eller 

inkludering för alla måste det börja med en förändring inom politiken, dess makt, och de 

socioekonomiska förutsättningarna och relationen där emellan. Ett av bekymren ligger i att 

specialpedagogiken fått dominera fältet och där problematiken då hamnat på eleven. Medicinska 

och psykologiska idéer har fått styra policy och praktik (Barton, Rix, 2010). 

 

Den åländska läroplanen lyfter inte inkludering som begrepp utan det som finns att tillgå är ett par 

meningar i den finländska läroplanen och där står det ändå inte mycket. Du får inte någon 

beskrivning av begreppet, inte heller hur arbetet skall bedrivas eller på något annat vis synliggjort 

för dig vad de anser vara viktigt med begreppet. Denna frånvaro av inkludering som begrepp säger 

antagligen mer om dess vikt inom det finska som åländska skolsystemet än något annat. Det som 

belyses mer är just differentiering och hur man ska arbeta utifrån det. Speciallärarna ser lite olika på 

just inkludering där man både kan få syn på det kompensatoriska perspektivet där man önskar 

kompensera upp elevens brister liksom det kategoriska perspektivet där elevens tillkortakommande 

helt enkelt vilar på individen. Man önskar hjälpa eleven att känna sig inkluderad genom att 

intensifiera stödet för denne och på det viset också öka elevens självkänsla så att denne inte känner 

sig avvikande eller sämre än de andra eleverna. Det finns även en tanke om att inkludering kan vara 

svårt att genomföra beroende på vilken problematik som man anser att eleven besitter. Det är inte 

lätt att inkludera om man anser att eleven inte gynnas av det utan snarare att man lägger sten till 

börda.  

 

Carlsson & Nilholm (2004) lyfter kopplingen mellan representativ demokrati och stark tilltro till 

expertkunskap inom olika områden i samhället. Vi lever inom en representativ demokrati där det 

finns en utvald grupp av olika partier som förvaltar demokratin åt folket som genom val kan avsätta 

eller tillsätta dem. Det här innebär en välutbildad förvaltning och i nästa led kunniga experter inom 

olika områden. Det här innebär i förlängningen att tilltron till olika experter inom skolans värld blir 

naturlig och man förlitar sig på psykologer, kuratorer eller annan medicinsk personal när det gäller 

att upprätthålla den organisatoriska verksamheten och som samtidigt vidmakthåller synen på vad 

som anses normalt och avvikande – som t.ex. diagnoser (Carlsson & Nilholm, 2004).  

 

Det blir svårt att förändra den starka individcentrerade synen på avvikelse eller svårigheter när även 

den grundläggande demokratin vilar på just dessa faktorer. Men en ren omöjlighet borde det kanske 

inte vara? Carlsson & Nilholm (2004) påpekar att inkludering som begrepp och idé ändå fått fäste 

inom den politiska högborgen, men att det paradoxalt är det som också är problemet. Genom att det 

initieras uppifrån så är det svårt att förändra grunden. Det gäller även resursfördelning och det 
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administrativa arbetet som delegeras uppifrån och på grundval av detta kan det bli svårt att omsätta 

inkludering i praktiken(Carlsson & Nilholm, 2004). 

 

 

 

 

7 Vidare forskning 

Med tanke på vad jag undersökt och det som kommit fram skulle fortsatt forskning kunna vara ett 

större samarbetsprojekt mellan något universitet och något eller några av Ålands skolor för att driva 

ett utvecklingsprojekt kring just inkludering och ”en skola för alla”. Det skulle vara intressant att se 

vad det skulle generera i form av kunskapssyn och elevsyn och om det skulle finnas någon 

möjlighet att förändra den individuella och medicinska kunskapssynen till en mer relationell sådan.  

Ur eget perspektiv är det just behovet av att börja föra diskussioner i ämnet och väcka intresset till 

att se över både sitt eget arbete och hur det kan förändras som känns viktigt. Utan någon form av 

utmaning kommer vi heller inte vidare i vårt arbete.  

 

Det skulle också vara av intresse att göra en undersökning där eleverna inom den 

specialpedagogiska undervisning fick föra fram sina åsikter kring hur det fungerar för dem och om 

det ur ett framtida perspektiv gynnar dem att få sin skolgång upplagd på det vis som det nu är på 

Åland, med olika differentierade åtgärder.  
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9. Bilagor 

 
9.1 Missivbrevet 

 
Hej, 

Mitt namn är Mariana Berlin. Jag studerar till specialpedagog på halvfart vid Stockholms universitet 

och är inne på min sista termin nu där jag ska skriva mitt examensarbete.  

Mitt examensarbete handlar om att undersöka den differentierade undervisningen på Åland och 

huruvida detta arbete gynnar de elever som är i behov av särskilt. Mer exakt om det här kan få 

eleverna att bli mer inkluderade i en social kontext i skolan. Detta utifrån ett specialpedagogiskt 

perspektiv och utifrån en professionell synvinkel. Däri önskar jag intervjuer med speciallärare som 

arbetar med dessa barn/elever varje dag.  

Jag har, av olika skäl, bestämt mig för att jag håller mig till högstadiet. Dels för att det är en arena 

jag är bekant med och dels för att jag inte kan ha för många intervjuer. Min förhoppning är att få 

hjälp med att få några speciallärare att ställa upp på en intervju. Denna intervju är tänkt att inte ta 

längre tid än 45 – 60 min. Och det gäller enbart vid ett tillfälle. Intervjun kommer att spelas in, av 

den enkla anledningen att det är svårt för mig som intervjuare att komma ihåg allt som sägs och att 

inte komma behöva ägna tid under intervjun att sitta och anteckna. 

Detta är högst frivilligt och intervjupersonen kan när som helst under studiens gång hoppa av. Delar 

av intervjun kommer att finnas med i studien, men några namn kommer inte att finnas med och hela 

intervjun kommer inte att synas i den färdiga produkten.  Det kommer heller inte finnas någon 

referens till någon specifik skola eller distrikt. Eftersom Åland är så pass litet så kommer jag vara 

väldigt noga med att man inte kan utröna personer. Alla deltagare har möjlighet att få gå över sina 

svar tillsammans med mig innan det används och alla har möjlighet att få tillgång till det färdiga 

resultatet eftersom det kommer vara tillgängligt för allmänheten efter att det är godkänt.  

Mitt utgångsläge är att få en överblick över hur man ser på arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd och om specialläraren ser att det differentierade arbetet gynnar eleven i en social kontext med 

andra elever. Er hjälp är ovärderlig för mig även om studien kommer att underbyggas av mer än 

enbart intervjuerna.  

Om du har möjlighet att hjälpa mig genom att ställa upp på en intervju så vore jag väldigt tacksam. 

Min mailadress är: mariana.berlin@sahd.ax eller så går det bra att nå mig på nr. 04573444399 

//Mvh Mariana Berlin 
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9.2 Intervjufrågorna 

 
Intervjuschema 

 

Presentera studiens syfte och vad intervjun går ut på. Ge praktisk information om vad som kommer 

ske. 

 

Intervjufrågor 

 

Berätta om 

 

Hur ser du på ditt arbete som speciallärare? 

För/nackdelar? 

 

Nyckelfrågor 

 

Den differentierade undervisningen är väl integrerad i den åländska läroplanen. Hur skulle du 

beskriva att man arbetar med det i just din skola? 

 

För elever i behov av särskilt stöd så differentierar man undervisningen. Vilka för- och nackdelar 

ser du med det? 

 

Finns det något som du skulle vilja förändra gällande den differentierade undervisningen? 

 

Hur ser dina elevers sociala samvaro ut med andra elever i klassen? 

 

Vad betyder inkludering för dig? 

 

Går det att sammanföra det differentierade arbetet med inkludering? 

 

Vad är ”en skola för alla” för dig? 

Är det något som man borde arbeta för? 

För/nackdelar? 

 

Avslutande frågor 

 

Vad tror du det är som gör att det går så bra för den åländska skolan? 

 

Avslutningsvis efter att ha tagit del av din uppfattning om det åländska sättet att arbeta med elever i 

behov av stöd, är det något som du skulle vilja tillägga angående det specialpedagogiska arbetet 

med eleverna? 
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