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Abstrakt 

Syftet med studien är att undersöka lärares uppfattningar kring urvalet 
av barn i behov av särskilt stöd samt lärares uppfattningar kring elevin-
flytande över specialpedagogiska insatser. Studien är kvalitativ och tar 
ansats utifrån ett fenomenografiskt perspektiv. Där det fenomenografis-
ka perspektivet innebär att man beskriver variationen av uppfattningar 
hos olika människor. Resultat av analysen visar att lärare uppfattar att 
det är endast vid utarbetning av åtgärdsprogram som elever i behov av 
särskilt stöd får inflytande över specialpedagogiska insatser. Vidare så 
visar resultat att barn med diagnos av något slag eller barn som lärare 
uppfattar ha socioemotionella problem är de barn som lärare uppfattar 
får specialpedagogiska insatser.  

 

 

Nyckelord: Elevinflytande, Fenomenografisk analys, Grundskola, 
Inkludering, Intervjustudie, Segregering, Specialpedagogik  
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Inledning  
Barn i behov av särskilt stöd har rätt till inflytande angående sin 
utbildning och detta utifrån sin egen förmåga. Många barn upplever 
någon gång under sin skoltid inlärningssvårigheter och behöver därför 
särskilda pedagogiska behov. Skolor måste finna vägar för ett lyckat 
resultat när det gäller att ge alla barn undervisning. Detta görs genom 
att inrätta skolor som inkluderar alla barn och det sociala perspektivet 
ändras. Personer med funktionshinder har allt för länge betraktas av ett 
samhälle som har koncentrerat sig mer på barnens svårigheter än 
möjligheter. (UNESCO, 1994:15f) 
 
Skolan ska ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och behov. Skolan 
har ett särskilt ansvar för de elever som har, oberoende anledning, svårt 
att nå målen för utbildningen. De demokratiska principerna att kunna 
påverka och ta ansvar ska omfatta alla elever. Skolan ska sträva mot att 
alla elever successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning 
och det inre arbetet i skolan. (Lpo94) 
 
Enligt grundskoleförordningen ska en elev i behov av särskilt stöd ges 
stöd i form av specialpedagogiska insatser. Stödet som ges till eleven 
ska först och främst ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 
(SFS, 1994:1 194 kap 5 § 5) 
 
Skolverket betonar elevers och vårdnadshavares rätt till inflytande när 
det gäller arbetet kring ett åtgärdsprogram och de fördelar som är 
följden av det arbetet. Skolverket menar att det är endast under 
utarbetningen av åtgärdsprogram som elever får inflytande med att 
utforma specialpedagogiska insatser. (Skolverket, 2008:7)  
 
Jag som gör denna studie har blivit nyfiken och vill få en ny kunskap 
om hur lärare uppfattar elever i behov av särskilt stöd samt hur lärare 
uppfattar dessa barns inflytande över specialpedagogiska insatser. Den 
förhoppningen jag har med studien är att lärare i grundskolan får nya 
infallsvinklar över arbetet med elever i behov av särskilt stöd och 
barnens inflytande över specialpedagogiska insatser.  
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En annan tanke med studien är också att föräldrar kan få mer kunskap 
om hur elever i behov av särskilt stöd kan få inflytande över 
specialpedagogiska insatser.  
 

Bakgrund 

Specialpedagogik 
En ständig fråga inom specialpedagogisk forskning är den om man ska 
inkludera eller segregera barn i behov av särskilt stöd.  
Specialpedagogiken är utsatt för kritik av både anhängare av 
inkludering respektive segregering av barn i grundskolan som är i 
behov av särskilt stöd. Svensk specialundervisning ligger betydligt 
närmare ett segregerande förhållningssätt än ett inkluderande, där 
segregation innebär att barnen lämnar sina ordinarie grupper för att få 
specialpedagogisk hjälp. (Haug, 1998:26, Börjesson, 1997:60, Ahlberg, 
2007:84, Nilholm, 2006:19, Lindsay, 2003:7) 

Inkludering eller segregering? 
Inkludering betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den 
klass där barnet är inskriven som elev. I Salamancadeklarationen så 
används ordet integrering men på senare tid använder man istället ordet 
inkludering för att beteckna att det handlar om en process. Huvudargu-
mentet för inkludering är starkt knutet till uppfattningen om vad social 
rättvisa är. Social rättvisa innebär att man accepterar att det finns 
olikheter mellan barnen. Dessa olikheter ska utgöra de dagliga lärdo-
marna i skolan. Det ska ske utan att barnen blir utstötta. I princip så ska 
alla lärare ha tillräckligt med mycket kunskap för att möta alla barn i 
skolan.(Haug, 1998:21f, Horne & Timmons, 2009:281, Nilholm, 2006:16, 
Heimdahl Mattson, 2008:13) 

Haug (1998) beskriver hur en pedagog skulle kunna ifrågasätta sitt eget  
handlande utifrån ett inkluderande perspektiv:  

”Hur kan skolan och undervisningen anta denna utmaning så 
att också dessa elever kan inkluderas i och bli delaktiga i den de-
mokratiska och sociala gemenskap och arbetsgemenskap som sko-
lan ska vara?” (Haug, 1998:41) 
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Inkludering är nödvändig ifall undervisningen är till för att utveckla  
likvärdig, rättvis, social och samhällsenlig integration, tolerans och 
prestationer för alla elever. Om åtgärder skulle innebära att eleven skiljs 
från sin klass för en tid så är det viktigt att ange en tidpunkt för utvär-
dering av åtgärderna för att underlätta övergången tillbaka till klassen. 
Dock ska skolan sträva efter att alla elever ska få sin undervisning i den 
klass som eleven normalt tillhör. (Skolverket, 2008:17f, Savich 2008:13) 

Segregering definieras som att elever är med i klassen tillsammans med  
klasskamrater ibland och får sedan undervisning i mindre grupper, eller 
enskilt, utanför klassen. Det centrala är att man hittar den bästa miljön 
för den enskilda individen. Detta betyder att man behöver rådfråga 
specialister som ser problemet hos barnet och det ska rättas till genom 
specialundervisning utanför den stora gruppen. Huvudpunkten i 
tankarna, ur ett segregerande perspektiv, om utbildning ligger i viljan 
att nå maximal ämnesinriktad inlärning och prestation. Skolan blir då 
primärt en plats där man lär sig. Målet med segregering är ofta att 
plocka ur barnet från klassen för att sedan placeras tillbaka barnet. Detta 
görs för att barnet sedan ska fungera på jämbördig grund med de andra 
barnen. (Haug, 1998:20f, Heimdahl Mattson, 2008:9)   

Segregering inom skolan ifrågasätts och motverkas i många fall medan 
segregering ut från den egna skolan ökar, det vill säga elever placeras i 
särskilda undervisningsgrupper från alla delar av en kommun i en 
särskild skola. De elever som inte klarar målen riskerar alltså att segre-
geras med den öppna förklaringen att få passande undervisning i en 
lugnare miljö och med den dolda förklaringen att inte dessa elever ska 
hindra övriga elevers utveckling. (Heimdahl Mattson, 2008:40, Haug, 
1998:42) 

En nackdel med inkludering är att det kostar mer att utbilda elever i  
behov av särskilt stöd, av den anledningen att dessa barn kräver mer 
resurser i skolan. Men generellt sett så kostar inkluderingen mindre än 
att segregera eleverna i specialundervisning. Kritiker menar att inklude-
ring sänker kvalitet och kvantitet på instruktioner i skolan. (Savich, 
2008:18f)  
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Specialpedagogik ur tre perspektiv. 
Specialpedagogiken är tvärvetenskaplig som hämtar sin teori och 
kunskap från andra discipliner som psykologi, medicin, sociologi m.fl. 
Specialpedagogiken kan ses som politisk-normativ eftersom den hand-
lar om hur samhället och samhällsmedborgarna uttrycker människor 
med avvikelser av något slag ska ha det nu och i framtiden. (Persson, 
1995:4, Haug, 1998:32, Ahlberg, 2007:89) 

Eleverna segregeras utifrån ett medicinskt-psykologiskt perspektiv vilket  
innebär att problemet förläggs hos barnet själv och kan enbart korrege-
ras med hjälp av individuell träning och/eller behandling för att indivi-
den ska kunna leva ett så ”normalt liv” som möjligt. Det kallas även, i en 
del forskning, för en kompensatorisk lösning. Studier visar att elever 
som har relativt stora kognitiva problem sällan kan ta igen kunskaps-
bristen som ligger till grund för specialpedagogisk undervisning. Ur ett 
medicinsk-psykologiskt perspektiv är specialpedagogiken till för 
individens välgörande. Kan man inte eliminera symptomen så bör man 
åtminstone lindra dem eller deras konsekvenser. Det vore dock fel att 
påstå att det medicinsk-psykologiska paradigmet är statiskt, men 
fortfarande lokaliseras avvikelser i hög grad till barnet själv. Traditio-
nellt sett så återfinns specialpedagogiken i ett kompensatoriskt perspek-
tiv som innebär att elevens svårigheter beror på t.ex. en låg begåvning 
eller svåra hemförhållanden, men man strävar efter att se specialpeda-
gogiken ur ett relationellt perspektiv. Specialundervisning handlar om 
att ”skydda” elever från en outhärdlig situation i klassrummet. En enkel 
lösning blir då att definiera barnets problematik som en individuell 
svårighet och som kan avhjälpas med ändamålsenlig träning. (Haug, 
1998:15f, Persson, 1998:9ff, Ahlberg, 2007:84ff) 

Det relationella perspektivet kallas även för ett kritiskt perspektiv och  
kan ses som en interaktion med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. 
Genom detta synsätt så är barns olikheter ett grundläggande faktum 
som den pedagogiska verksamheten måste anpassas till. Särlösningar 
ska undvikas utifrån detta perspektiv. Det kritiska perspektivet innebär 
att svårigheter ligger utanför individen. (Nilholm, 2006:18) 
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Hjälp och urval. 
Av de barn som får specialpedagogiska insatser så är det nästan hälften 
som inte får ett åtgärdsprogram upprättat och på grund av detta så 
utvärderas inte heller helheten av den specialpedagogiska 
verksamheten. (Persson, 1995:107) 
 
Det är skolan som ska ge elever särskilt stöd ifall elever behöver det.  
Åtgärdsprogrammet är till för att säkerställa att en elevs behov av 
särskilt stöd tillgodoses. Syftet med åtgärdsprogrammet är att 
personalen ska få ett redskap när det gäller planeringen och 
utvecklingen av den pedagogiska verksamheten kring den enskilde 
eleven. Råden som Skolverket utformat, betonar elevers och 
vårdnadshavares rätt till delaktighet när det gäller arbetet kring ett 
åtgärdsprogram och de fördelar som är följden av denna.  (Skolverket, 
2008:6f)  
 
Grundskoleförordningen påvisar att elever som får särskilt stöd ska få 
sådant stöd som motsvarar ordinarie undervisning som man missat, av 
olika skäl. Barn i behov av särskilt stöd ska få detta stöd i form av 
specialpedagogiska insatser och det är rektorns ansvar att se till att ett 
åtgärdsprogram skrivs. Åtgärdsprogram är en plan som är till för att 
lösa elevers svårigheter. (Åborg, 2000:40f, Heimdahl Mattson, 2008:20) 
 
Problem i läsning och skrivning samt elever som upplevs ha 
socioemotionella problem är de faktorer som en lärare bedömer som 
viktiga för att specialpedagogiska åtgärder sätts in. Det är främst 
begåvning, kön eller föräldrars socialgruppstillhörighet som har haft 
betydelse ifall barnet fått specialpedagogiskt stöd eller inte. Det är 
betydligt vanligare att pojkar får specialpedagogiskt stöd än flickor, där 
specialpedagogiskt stöd innebär först och främst träning av 
basfärdigheter i liten grupp och i ett långsammare tempo. De tyngsta 
skälen till att en del elever får specialpedagogiskt stöd härstammar från 
avsaknaden av samband mellan vad skolan kräver och hur eleverna 
svarar mot skolans krav. (Börjesson, 1997:53, Persson, 1995:72ff, Persson, 
1998:29, Haug, 1998:17)  
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Inflytande 

Det demokratiska deltagarperspektivet 
I FN:s barnkonvention kan man läsa om att alla barn har samma 
rättigheter och att alla barn är lika mycket värda, samt att barnen har 
rätt att göra sin röst hörd. När det gäller inflytande i skolan så finns det 
två riktningar. Den samhällscentrerade synen är att elevers inflytande 
ses som en grupp. Sedan finns det den individinriktade synen där man 
lyfter fram en enskild elevs åsikter. Fokus har flyttats, på senare tid, från 
en kollektiv syn till en individinriktad syn. (SOU, 1996:37ff)  
 
En av skolans skyldigheter är att organisera och genomföra så att alla 
individer ska få möjlighet att tillägna sig grundläggande värden, 
kunskaper, attityder och färdigheter för att kunna utveckla sig i 
samhället. Motprestationen blir då att individen har skolplikt för att få 
tillgång till dessa tjänster. Rättigheter som bl.a. rätt att kräva god 
undervisning i enlighet med läroplanen och skolan har rätt att förvänta 
sig att elever visar samarbetsvilja. Elever ska fostras till självständiga 
individer, men ramarna för oberoendet sätts av skolan själv. Elever bör 
inse att de behov som lärare definierat i förväg, är de bästa. Åtgärder i 
skolan måste ligga till grund för en gemensam respekt för olika 
synpunkter om vilka behov, intressen och ämnen som har betydelse. 
Det är inom utbildningens ramar som den enskilda individen ska kunna 
förhandla om och påverka sin egen utbildningssituation. Demokrati i 
skolan har inte blivit uppnådd förrän elever ges möjlighet att delta i 
planering och konstruering av de aktiviteter som är till för eleverna. 
Studenter själva är de som är mest delaktiga och påverkad av 
utvecklingen och administrationen när det gäller skolaktiviteter. 
(Persson, 1995:139, Börjesson, 1997:41f, Haug, 1998:18f, Aspán, 2005:26, 
Bolmeier, 2006:198) 
 
Kursplanerna innehåller inte direkta direktiv om vilka moment som ska 
gås igenom eller hur undervisningen bör läggas upp. Det ger läraren 
och elever stort utrymme att komma överrens om vad man ska arbeta 
med, på vilket sätt man ska arbeta samt vilka läromedel man behöver. 
(SOU, 1996:61) 
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Skollagen och läroplanerna påvisar vad som är elevers rätt och vad det 
krävs av lärare. Skolan är till för eleven, inte tvärt om. Elever uttrycker 
brist på inflytande. Elever har rätt till inflytande och inflytandet kan inte 
förhandlas bort. Det viktigaste inflytandet som elever har är det 
inflytande som inriktas på klassrummet och över undervisningen. Men 
det är lärare som har huvudansvaret för undervisningen och dess 
innehåll. (Aspán, 2005:95, SOU, 1996:7, Åborg, 2000:8)  
 
Ett av skolans uppdrag är att fostra elever till demokratiska 
medborgare, så elever ska ha inflytande. Lärandet hos elever är 
beroende av att de har inflytande över sin egen kunskapsprocess. Detta 
kräver att elever är medvetna om den egna metakognitionen, att ha 
förmågan att lära sig om sitt eget lärande. Det är först när 
metakognitionen finns hos eleven som de kan ta ansvar för inflytandet 
för undervisningen. Det formella inflytandet som elever har är det 
forum som klassrådet ger. Däremot när det gäller inflytande på 
undervisning och skolarbetets upplägg och planering finns det brister. 
(Aspán, 2005:16, SOU, 1996:21ff, Forsberg, 2000:103, Bolmeier, 2006:200) 
 
Elever anser att deras inflytande är begränsat. Elever anser också att 
lärare sällan lyssnar på deras uppfattning och eleverna menar att 
chanserna att förändra undervisningen är små. Lärare delar elevers 
uppfattning om att elevers inflytande är begränsat i avseende på 
innehåll samt tids- och miljöaspekter. Skolor har idag enorma 
svårigheter att hitta vägar för att leva upp till skollagens och 
läroplanernas mål om elevinflytande. Men när det gäller elevinflytande 
finns det ingen valfrihet, eleverna ska ha inflytande i skolan. (SOU, 
1996:199, Forsberg, 2000:96) 

Problemformulering 
15 år efter införandet av Lpo94 så visar tidigare forskning att 
segregation av elever i behov av särskilt stöd ökar. Elever som inte 
klarar de uppsatta målen i skolan segregeras med en öppen förklaring 
att de får passande undervisning i en lugnare miljö men samtidigt så är 
den dolda förklaringen att dessa elever inte ska hindra övriga elevers 
utveckling.  
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Samtidigt så beskriver läroplanen för den obligatoriska grundskolan att 
elever ska ha inflytande över sin undervisning och detta inflytande går 
inte att förhandla bort, gäller då samma inflytande för barn i behov av 
särskilt stöd?  

Syfte  

Mitt syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som lärare 
uppfattar som avgörande för urvalet av barn i behov av särskilt stöd och 
i vilken utsträckning lärare uppfattar att elever i behov av särskilt stöd 
får inflytande över specialpedagogiska insatser.  Jag fokuserar mig på 
följande frågeställningar: 
 

• I vilken utsträckning uppfattar lärare att barn i behov av särskilt 
stöd får inflytande över specialpedagogiska insatser?  

• Vilka faktorer uppfattar lärare utgör urvalet av barn i behov av 
särskilt stöd? 

• Vilka skillnader uppfattar lärare att det är mellan generellt elev-
inflytande samt elevinflytande över specialpedagogiska insatser? 

• Uppfattar lärare att elever i behov av särskilt stöd inkluderas el-
ler segregeras i den dagliga verksamheten?  

• Hur uppfattar lärare att specialpedagogiska insatser kan gestalta 
sig?  

Metod 
I detta kapitel så redovisas teoretisk utgångspunkt, val av metod och 
hur urvalet skett. Vidare så redovisas tillvägagångssätt samt vilka etiska 
överväganden som genomförts.  

Teoretisk utgångspunkt 
I denna studie används intervjuer för att få reda på hur enskilda 
pedagoger uppfattar elevinflytande över specialpedagogiska insatser. 
Intervjuerna behöver tolkas och förstås. Studien tar sin ansats i 
fenomenografin, valet av teoretisk utgångspunkt står i relation till 
syftets delar och är en hjälp för att tolka insamlat material.  
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Fenomenografi 
Det grundläggande för den fenomenografiska ansatsen är skillnaden 
mellan hur någonting är och hur någonting uppfattas vara. Det man är 
ute efter genom en fenomenologisk ansats är innebörder istället för 
förklaringar, samband eller frekvenser. Den forskning som bedrivits inom 
ramen för en fenomenografisk ansats har ett speciellt förhållande till 
teori. För det första innehåller själva ansatsen teoretiska antaganden: om 
kunskap, om förändring i kunskap och om den lärande människans 
förhållande till omvärlden. En viktig sak för att förstå ansatsen är att 
resultatet av inlärning alltid är data i andra ordningens perspektiv, 
nämligen hur någonting ter sig för människor. (Larsson, 1986:11ff) 

Fenomenografin i sig är inte en metod, även om den är förknippad med 
en del metodiska element. Fenomenografi är snarare ett sätt, en ansats 
för att identifiera, formulera och hantera forskningsfrågor. Fenomeno-
grafin uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förstå-
else i en pedagogisk miljö. Fenomenografins grundenhet är den interna 
relationen mellan den som erfar och det som erfars. (Marton & Booth, 
2000:145ff) 

En sak människor har gemensamt är att de alla är olika. Vad än 
människor gör, så finns det en del som gör det bättre och en del som gör 
det sämre. När de lärt sig att göra detta, måste de ha lärt sig att göra det 
på olika sätt. Epistemologi handlar om hur människor erhåller kunskap, 
men också om giltigheten i den kunskap som erhålls, vilket utbildning 
faktiskt också handlar om. Det är utifrån epistemologin som 
fenomenografin utvecklats. Sammanfattningsvis kan man påstå att 
skiljelinjen mellan det yttre och det inre försvinner genom detta 
resonemang. Världen konstrueras inte av den lärande, som inte heller 
påtvingas den; världen konstitueras som en intern relation mellan dem. 
Det finns bara en värld, men det är en värld som vi erfar, en värld som 
vi lever i, en värld som är vår. Att erhålla den mest grundläggande 
kunskapen om världen är det samma som att få förmånen att erfara 
världen på ett annat sätt. (Marton & Booth 2000:15ff)  
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Urval 
Vid subjektivt urval handplockas informanterna för undersökningen.  
Informanterna väljs ut med ett speciellt syfte i åtanke, och syftet 
återspeglar de utvalda människornas särskilda kvaliteter och deras 
relevans för undersökningstemat. Fördelen med subjektivt urval är att 
forskaren tillåts närma sig informanter som han eller hon på goda 
grunder kan anta vara avgörande för studien. (Denscombe, 1998:23) 
 
Om man gör en kvalitativ studie ställer man sig frågan om urval av 
försökspersoner något annorlunda. I kvalitativa undersökningar är 
strävan att maximera chansen att finna så många olika uppfattningar 
som möjligt. (Larsson, 1986:29) 
 
Informanterna valdes utifrån ett subjektivt urval. De medverkande 
handplockades utifrån personalmatriser från Härnösands kommuns fem 
rektorsområden. Ur personalmatriserna tillfrågades alla 
specialpedagoger av den anledningen att de är underrepresenterade ute 
i verksamheterna. Med ett subjektivt urval i tanken handplockades 
lärare för studien. Lärarna kategoriserades utifrån vilken årskurs de 
arbetade med. Sedan så skedde urvalet utifrån den principen att en 
lärare från varje årskurs tillfrågades. Dessa lärare handplockades från 
Härnösands kommuns fem rektorsområden.  

Bortfall 
Undersökningen startades med att skicka e-post till de personer som 
subjektivt valts ut från personalmatriser, där förklarades det vem jag 
var och vilket syfte jag hade med studien. När det gäller specialpedago-
gerna så blev bortfallet högt. Endast en av de tillfrågade specialpedago-
gerna ansåg sig ha tid med att genomföra en intervju på 30-40 min. 
Några specialpedagoger förklarade att det berodde på tidsbrist, andra 
valde att helt enkelt inte svara, varken på första e-posten eller på den 
påminnelse som skickades ut.  

När det gäller lärare som informanter så skickades samma e-post till 
dessa och där blev bortfallet endast 6 personer. I studien ingår fyra 
lärare som arbetar i grundskolans tidigare år samt fyra lärare som 
arbetar i grundskolans senare år.  
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Genomförande 
I inledningsskedet så kontaktades informanterna via e-post med ett brev 
inkluderat om studien. (bilaga 1) 
 
I kvalitativa studier är det vanligt att genomföra semistrukturerade 
intervjuer, där forskaren har en färdig lista med ämnen som ska 
behandlas men ändå ska forskaren kunna vara inställd på att låta 
informanten utveckla sina idéer. Svaren är öppna och betoningen ligger 
på den intervjuade som utvecklar sina synpunkter. (Denscombe, 
1998:135)  
 
Utifrån de normer som gäller för semistrukturerade intervjuer så 
arbetades en lista fram med färdiga ämnen (bilaga 2).  
Frågorna var öppna för avsikten var att låta informanterna utveckla sina 
synpunkter. Intervjuerna genomfördes i, ostörda, lokaler på 
informanternas arbetsplatser. Varje intervju har tagit 30-40 minuter att 
genomföra. Vid intervjuerna så användes en bandspelare för att 
dokumentera informanternas svar.  
 
Det underlättar att skriva ut intervjuerna i stället för att lyssna på en 
bandspelare. Det är också viktigt att avgränsa sin frågeställning, vilka 
fenomen man vill beskriva uppfattningar av. (Larsson, 1986:36)  
 
Transkriberingarna kategoriserades efter en fenomenografisk 
analysmetod som beskrivits enligt Larsson. (1986)  

Etiska överväganden 
Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska råd har etiska överväganden 
tagits. Samtycke har begärts direkt från informanterna.  
 
När informanterna tillfrågades om deltagande i studien informerades de 
om att det är helt frivilligt att medverka och att de närsomhelst kunnat 
avbryta sin medverkan.  
 
Alla deltagare har informerats om syftet med studien samt att svaren 
behandlas konfidentiellt och enbart använts vid föreliggande rapport 
och inte i något annat sammanhang.  
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Alla medverkande garanteras anonymitet, varken namn eller på vilka 
skolor undersökningarna genomförts framgår av rapporten.  

Analysmetod 
Vid analys av data, utifrån en fenomenografisk metod, så gäller det att 
ha mycket klart för sig vilka fenomen man egentligen är intresserad av. 
Genom jämförelser mellan utsagor utkristalliseras likheter och 
skillnader som finns hos olika svar. Allt eftersom arbetet fortskrider så 
kan man se ett mönster som kan utgöra grunden till kategorier. 
(Larsson, 1986:37) 
 
I den semistrukturerade intervjun är grunden den att forskaren antar att 
människor tolkar det som sägs. Svårigheterna med olika kategorisystem 
är att kunna beskriva samma data och det gäller att välja det som ur 
någon utgångspunkt är fruktsammas. (Larsson, 1968:27ff) 

Sökmetoder 
När vetenskapliga artiklar eftersöktes om ämnet specialpedagogik 
användes sökord så som inclusion och special need education. Dessa 
artiklar söktes i databaserna Academic Search Elite och Eric via EBSCO. 
Avhandlingar söktes via Mittuniversitetets bibliotek under sökorden 
inkludering och specialpedagogik. När rapporter och avhandlingar 
hittats så användes referenslistorna för att hitta litteratur som var den 
mest frekventa. Begränsningar av sökningen i databaserna gjordes 
tidsmässigt till forskning mellan 2006-2009.  

 
Sökning efter forskning om elevinflytande gjordes via databaserna 
Academic Search Elite och Eric via EBSCO. Sökord som användes var 
student influence. Även där tidsbegränsades sökningen till 2006-2009.  
Avhandlingar om elevinflytande söktes via Mittuniversitetets bibliotek 
med hjälp av sökord som elevinflytande, och även där användes den mest 
frekventa litteraturen.  
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Resultat 
I följande text så presenteras analysen av de 9 intervjuer som 
genomfördes till denna studie. Intervjuerna genomfördes under 
september och oktober 2009. Analysen av intervjuerna presenteras här 
under kategorier som framkom tydligt under bearbetningen av 
intervjuerna. Dessa kategorier är urvalsfaktorer, inkludering eller 
segregering, resurser, specialpedagogiska insatser, vägen till målet samt det 
specialpedagogiska målet.  

Urvalsfaktorer 
I denna kategori sammanställs informanternas uppfattningar över vilka 
faktorer som är viktiga för urvalet av elever i behov av särskilt stöd. 
 
Sju av informanterna menar att om inte eleverna klarar uppsatta mål för 
ett ämne så behöver eleven särskilt stöd. I grundskolans senare år är det 
nationella prov och i grundskolans tidigare år är det prestationer, rent 
generellt, som ligger till grund ifall eleven behöver särskilt stöd.  
 
”Det är bara att konstatera att den här eleven har problem, blir inte godkänd i 
något ämne och då måste de få stöd.” (Lärare a i svenska/So)  
 
”Är det så att man ser att den här eleven tillgodoser sig inte skolan på det sätt 
jag önskar men då måste jag sätta in en insats.”(Specialpedagog)   
 
Fyra av informanterna menar att en diagnos av något slag är den största 
faktorn när det gäller urvalet av barn i behov av särskilt stöd. 
Informanterna menar att det kan vara diagnoser så som dyslexi eller 
adhd.  
 
”Ser man, sent under hösten i ettan, att det fortfarande är stora brister så får 
man börja fundera på om det är några andra problem, som t.ex. ett handikapp, 
som man behöver annan kompetens för.” (Klasslärare årskurs 2)  
  
”Naturligtvis har man en diagnos så är det solklart, men även de elever som 
inte tillgodoser sig traditionell undervisning. (Lärare b i Sv/So) 
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Fem av informanterna menar att socioemotionella problem hos eleven 
är en viktig del till att specialpedagogiska insatser sätts in. Med 
socioemotionella problem menar informanterna de elever som uppfattas 
som stökiga, de som ligger i en gråzon där utredningar angående 
eventuella diagnoser gjorts och dessa utredningar tyder inte på att 
eleven ska ha dyslexi eller adhd.  
 
”[…] Vi har ju också den här gruppen som inte har några 
inlärningssvårigheter men alla de här koncentrationssvårigheterna och det är 
också en prioritering, naturligtvis, att få dem att få en lite lugnare miljö.” 
(Klasslärare mellanstadiet)  
 
”[…] men klarar man inte av att befinna sig i rummet och göra det vi andra gör 
så får man börja fundera på vad vi ska göra.” (Klasslärare årskurs 3)  
 
Tre av informanter anser att överlämning från skolans olika årskurser 
ger en tydlig bild om vilka behov som elever har. Informanterna menar 
att är en elev i behov av särskilt stöd tidigt i åldrarna så följer det med 
eleven högre upp i skolan också.  
 
”Ofta när vi får hand om de här då får vi veta det via överlämnande att den här 
eleven behöver stöd.” (Lärare a i svenska/So)  
 
”Oftast så upptäcks behovet tidigt innan man kommer till oss och så har de 
börjat med att få extra hjälp av specialläraren.” (Klasslärare mellanstadiet)  
 
En informant anser att det var ekonomin som bestämde vilka elever som 
fick särskilt stöd. Informanten menar att rektorn är den som anställer de 
resurser som ska ta hand om elever i behov av särskilt stöd. 
 
”Det är väl ekonomin som jag ser det och då ytterst rektorn som bestämmer vad 
som ska prioriteras.” (Lärare i musik)  
 
En informant menar att det inte finns några generella kriterier för urval 
av elever i behov av särskilt stöd. Informanten menar att en elev kan 
behöva särskilt stöd en period.  
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”Gemensamma kriterier finns inte, man kan inte göra så mot barn.” (1-7 
lärare)  
 
Prestationer och nationella prov ligger till grund för urval av elever i 
behov av särskilt stöd. Det är när eleven inte klarar uppsatta mål i 
skolan som informanterna menar att elever är i behov av särskilt stöd. 
Ytterligare två faktorer visade sig vara vanligt förekommande hos 
informanterna när det kom på tal om urvalsfaktorer. Dessa faktorer var 
en diagnos av något slag eller socioemotionella problem hos eleven. Det 
är genom överlämning som en del informanter menar att de får en 
tydlig bild om vilka behov eleven har. En informant menar att det är 
ekonomin som styr ifall en elev får särskilt stöd eller inte.  

Inkludering eller segregering 
I den här kategorin sammanställs informanternas uppfattningar ifall 
inkludering eller segregering av barn i behov av särskilt stöd 
förekommer på deras arbetsplatser.   
 
En av informanterna menar att det är lärarna som bör tillgodose 
olikheter hos eleverna. Informanten anser att lärare är de som bör lägga 
ner mer tid på att hitta alternativa sätt att lära in.  
 
”Alla ska ha samma rätt att tillgodose sig undervisningen och då måste vi 
lärare bli bättre på att hitta alternativ.” (Specialpedagog)  
 
En informant menar på att segregering är ett måste ibland och då kan 
segregeringen ske till en annan skola. 
 
”Segregering inte är bra i grunden men i vissa fall så kanske det är ett måste 
och i detta läge finns vi som ´sista anhalt´.”  (Specialpedagog)  
 
En av informanterna menar att inkludering är nödvändigt och att det är 
lärarens ansvar att ordna inkludering.  
 
”Hur ska jag forma en miljö och hjälpa till? För det är jag som har lektionerna, 
eleverna, klassen det är jag som måste dra första lasset så länge det går att få till 
en lärmiljö som barnet behöver.” (1-7lärare)  
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Det förekom delade meningar om inkludering och segregering. Någon 
av informanterna menade på att segregering är ett måste ibland och då 
finns det en lösning som innebär att elever i behov av särskilt stöd 
placeras på särskilda skolor. En informant menade att det är lärarens 
ansvar att se till att inkludering fungerar och en annan informant 
menade att det är lärare som måste bli bättre att hitta alternativa sätt att 
lära sig.  

Resurser 
Fyra av informanter uppfattar det som att det finns för få resurser ute i 
verksamheten. Det är läraren själv som får agera resurs för att kunna 
tillgodose elevernas behov av särskilt stöd.  
 
”Ofta så har man inte så pass mycket resurser så man kan ge till alla som man 
skulle vilja eller alla som man tror skulle må bra av det utan det är de här som 
har stora behov.” (Klasslärare i årskurs 2)  
 
”[…] men när det gäller den sociala biten, där många elever har det svårt så har 
det inte alls kommit lika lång, men vi är inte så duktiga på att möta de i skolan, 
det finns för lite resurser och kompetens.” (Specialpedagog) 
 
Informanter menar att det finns för få resurser ute i verksamheten. För 
att tillgodose elevernas behov av särskilt stöd så får lärarna själv agera 
resurser till dessa elever.  

Specialpedagogiska insatser  
I kategorin specialpedagogiska insatser så sammanställs vilka typer av 
särskilt stöd som lärare uppfattar att eleven kan få och hur det stödet 
gestaltar sig. Det framkom under intervjuerna att informanterna har 
olika tolkningar av vad specialpedagogiska åtgärder kan vara.  
 
”Dagens skola är för svår för att alla elever ska klara av den. Då tycker jag att 
särskilt stöd är att se till att alla har samma förutsättningar att få klara av sin 
skoltid.” (Specialpedagog)  
 
”Helt enkelt att man anpassar undervisningen utifrån elevens behov.” (Lärare 
b Sv/So)  
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Åtta av informanterna menar att det är läraren eller föräldrarna som 
uppmärksammar ifall eleven behöver särskilt stöd eller inte. Det 
uppfattas av lärare att det aldrig är eleven själv som kommer och ber 
om det särskilda stödet.  
 
”Oftast är det klassläraren som upptäcker att här behövs det sättas in 
någonting.” (Klasslärare lågstadiet)  
 
”Har man drivna och utbildade föräldrar så kan föräldrarna var en av dem som 
trycker på och säger att deras barn behöver hjälp, har man inte den kapaciteten i 
hemmet då är det helt klart lärarens ansvar att se det för barnen är för små för 
att förstå och ta det beslutet själv.” (Specialpedagog)  
 
Fem av informanterna anser att särskilt stöd innebär ibland att eleven 
får lämna klassrummet för att få stöd av specialpedagogen eller 
specialläraren. Ytterst få gånger så kommer specialpedagogen/ 
specialläraren in till eleven i klassrummet. 
 
”Sen tycker vi att det är jättebra om man kan få till en liten grupp, t.ex. i matte, 
som specialläraren kan undervisa så eleverna inte behöver vänta så länge för att 
få hjälp.” (Klasslärare mellanstadiet)  
 
”Det är som guldstunder det där att få jobba nästan enskilt eller i en mycket 
liten grupp.” (Klasslärare årskurs 2)  
 
Sex av informanterna betraktar att specialpedagogiska åtgärder kan 
innebära att eleven får hjälpmedel, så som böcker inlästa på skiva eller 
böcker med en lättare text. Särskilt stöd kan också vara muntliga förhör 
eller att eleven får hjälp med att anteckna. Specialpedagogiska insatser 
kan också vara specialgymnastik, kompensatoriska hjälpmedel samt en 
resursperson kopplad till eleven.  
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”Har jag t.ex. en elev som har problem med att skriva med pennan då kan man 
t.ex. använda sig av en alfasmart1 men inte alltid. Ibland väljer jag medvetet att 
eleven ska skriva med pennan för att just träna detta.” (Lärare b Sv/So)  
 
”Det handlar om att få kompensatoriska hjälpmedel, till att lärarna ser till att 
det finns stödanteckningar så jag slipper ta anteckningar för jag kan inte hinna 
med att titta på tavlan och sedan ner på pappret. Det handlar också om 
inspelade böcker så att jag kan läsa min läxa hemma.” (Specialpedagog) 
 
Endast en informant berättade att specialpedagogiska insatser är 
någonting som inte är kopplat till eleven utan kopplat till organisations- 
och klassrumsnivå. 
 
”Det är allt från hur man utvecklar lärmiljöer, vilka arbetsmetoder… arbetssätt 
vi har, organisationen i klassrummet.” (1-7lärare) 
 
Två av informanterna anser att nivågrupperingar är en 
specialpedagogisk insats.  
 
”Sen tycker vi att det är jättebra om man kan få till en liten mattegrupp för att 
de ska slippa sitta och vänta så länge på hjälp.” (Klasslärare mellanstadiet)  
 
”Vi nivågrupperar litegrann t.ex. gör urvalstester, provräkningar. Då ser vi att 
det finns elever som kanske är svag i svenska, då finns det ganska stora 
möjligheter att vi delar upp dem i två grupper.” (Lärare a i Sv/So)  
 
Enligt informanterna så är det först och främst klass/ämnesläraren som 
gör upptäckten att elever är i behov av särskilt stöd. Majoriteten av 
informanterna menar att det är vanligare att eleverna lämnar sitt 
klassrum för att gå till specialpedagogen än att specialpedagogen 
kommer till eleverna.  

                                                 
1 Min anmärkning: Alfasmart fungerar som en mycket enkel dator med 4-6 radig LCD 
skärm som man sedan kan koppla till en vanlig dator och tanka över dokumentet man 
skrivit för att ev. rättstava.  
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När det gäller definitionen på specialpedagogiska insatser så kan dessa 
insatser vara kompensatoriska hjälpmedel, en resursperson som är 
kopplad till en elev, specialgymnastik, svenska som andraspråk, 
specialpedagogtid samt en enskild arbetsplats. Ett fåtal av 
informanterna anser att nivågruppering av elever räknas som en 
specialpedagogisk insats. 
  

Vägen till målet 
I denna kategori sammanställs informanternas uppfattningar på hur 
eleverna kan påverka vägen till målet med undervisningen.  
 
Ordet inflytande betyder samma sak för samtliga informanter. 
Inflytande betyder att elever har rätt att påverka hur man lär sig. 
Resultat visar att eleverna inte får vara med att påverka när och vad de 
ska lära sig.  
 
”Eleverna själva ska få vara med och fundera.” (Klasslärare mellanstadiet)  
 
”Att varje elev har en chans att påverka hur man vill lära sig.” (Lärare i musik) 
 
När det gäller elevinflytande, rent generellt, så menar sju av 
informanterna att elever enbart får inflytande över disponering av tid 
eller planering av utvärdering.   
 
”Ramen är jätteviktig att vi gör sen kan man få välja inom ramen. Men det blir 
ju ändå lite mer innehåll, eller vägen till målet kan de kanske få vara med och 
fundera på.” (Klasslärare mellanstadiet)  
 
”[…] Jag kan tycka att de får inflytande över arbetstiden […] då har de haft 
inflytande över sitt eget lärande sen kan de få mer inflytande över hur de ska 
lära sig, men det tycker jag är himla svårt.” (Klasslärare lågstadiet)  
 
Två av informanterna menar att eleverna får inflytande över hur de ska 
ta till sig undervisningen bäst. Informanterna menar att vad de ska 
arbeta med och när man ska arbeta med området, inte är viktiga frågor 
att ställa till eleverna.  
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”Vad och när man ska lära sig, det tror inte jag är det viktigaste utan det är 
frågan om hur jag ska göra.” (Lärare i musik)  
 
”Man ställer frågan ´hur vill ni att vi ska jobba med det här arbetsområdet?” 
(Lärare b i Sv/So)  
 
Att ha inflytande innebär för samtliga informanter att elever har 
möjlighet att påverka sin situation. Fem av informanterna menar att 
eleverna har inflytande endast över arbetstiden och resterande tre anser 
att eleverna har inflytande över hur de ska arbeta. 

Det specialpedagogiska målet.  
I den här kategorin så sammanställs informanternas uppfattningar på 
hur eleverna kan påverka vägen till det specialpedagogiska målet.   

När det gäller elevinflytande över specialpedagogiska åtgärder så 
menar fem av informanterna att eleverna inte har den kunskapen om 
sitt eget lärande för att kunna påverka specialpedagogiska åtgärder.  
 
”Eleven har inte så mycket kunskap om hur hjälpen ska se ut. Om jag t.ex. ser 
att en elev har problem med läsförståelsen så kan jag tycka att jag vet hur jag 
ska träna läsförståelsen. Oftast så har eleven inte det riktigt klart för sig.” 
(Lärare a svenska/SO)  
 
”Till en viss del ska de ha inflytande när de är mogen för det. Men är man inte 
mogen för det så kan man inte hantera ett inflytande. När de ser vinsten med 
att de kan lära sig någonting så är de också mogen för att ha ett inflytande.” 
(Specialpedagog)  
 
En av informanterna har aldrig tänkt i dessa banor att eleven ska få 
inflytande över specialpedagogiska åtgärder.  
 
”I och med att vi vuxna ser så stora fördelar med det här att man får jobba 
enskilt och avskilt så har jag faktiskt aldrig ställt den frågan till barnen.” 
(Klasslärare årskurs 2)  
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En av informanterna ansåg att elever har större inflytande över 
specialpedagogiska åtgärder än vad elever generellt har i övrig 
verksamhet.  
 
”Jag upplever det så att i och med att man hamnar i den positionen att man är i 
behov av speciallärare/specialpedagog så ökar förutsättningarna och 
möjligheterna till att kunna ha inflytande över sitt eget lärande.” (Lärare i 
musik) 
 
Två av informanterna gav sina elever inflytande över 
specialpedagogiska åtgärder, i och med att dessa informanter tydligt 
påpekade att åtgärdsprogram upprättas till alla elever som är i behov av 
särskilt stöd.  
 
”Då gjorde vi så att det barn som vi vet att de behöver. Antingen så finns det 
ett kryss i rutan ´åtgärdsprogram ska upprättas´ eller så vet vi att det finns 
barn som behöver mer hjälp. De pratade vår specialpedagog med var och en.” 
(Lärare årskurs 3)  
 
”När vi diskuterar om de ska gå till specialpedagogen eller om det handlar om 
kompensatoriska hjälpmedel så är det en diskussion, som är viktig, man har med 
eleven, föräldrarna, specialpedagogen och mig.” (Klasslärare lågstadiet)  
 
Nästan hälften av informanterna menar att elever i behov av särskilt 
stöd inte har kunskapen om sitt eget lärande för att kunna ha inflytande 
över specialpedagogiska insatser. Två informanter menar att det är klart 
att eleverna ska få inflytande över specialpedagogiska insatser i och 
med att åtgärdsprogram skrivs. En informant har inte ens ställt sig 
frågan ifall elever ska få inflytande över specialpedagogiska insatser.  
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Resultatdiskussion  
Mitt syfte med studien var att undersöka vilka faktorer som lärare 
uppfattar som avgörande för urvalet av barn i behov av särskilt stöd och 
i vilken utsträckning lärare uppfattar att elever i behov av särskilt stöd 
får inflytande över specialpedagogiska insatser.  Med resultatet i åtanke 
så har syftet uppnåtts med studien. 

Specialpedagogik. 
Huvudpunkterna, ur ett segregerande perspektiv, ligger i viljan att nå 
maximal ämnesinriktad inlärning och prestation. Skolan blir då en plats 
där man först och främst lär sig. (Haug, 1998:20f, Heimdahl Mattson, 
2008:9) Resultat av studien visar att detta segregerande tänkande 
fortfarande finns ute bland de skolor som jag besökt. I och med att 
eleverna inte klarar nationella prov eller generellt lågpresterar så får 
eleverna särskilt stöd. Detta segregerande tänkande finns också i Lpo94. 
Lpo94 påvisar att mål för utbildningen är skäl nog att elever är i behov 
av särskilt stöd så jag förstår de informanter som menar att, når man 
inte målen i skolan så behöver eleven särskilt stöd.  
 
Forskning visar att läsning och skrivning samt elever som upplevs ha 
socioemotionella problem är de faktorer som lärare menar är viktiga för 
att särskilt stöd ska sättas in. (Börjesson, 1997:53, Persson, 1995:72ff, 
Persson, 1998:29, Haug, 1998:17) Resultat i studien pekar på samma 
tendens och återigen så drar jag den slutsatsen att elever ses ur ett 
medicinskt-psykologiskt perspektiv. Utifrån studien så visade det sig att 
det var enbart en informant som ansåg att det rationella perspektivet 
som Nilholm (2006) beskriver är det enda rätta, det faktum att 
inkludering är ett måste anser informanten. 15 år efter införandet av 
Lpo94 så ses barn fortfarande utifrån ett medicinskt-psykologiskt 
perspektiv där lärare anser att det är eleven som är problemet i stället 
för att fundera på hur organisationen i klassrummet ser ut eller hur en 
bra lärandemiljö bör utformas. Denna slutsats dras utifrån resultat av 
studien där sju av nio informanter menar att prestationer hos eleven, en 
diagnos hos barnet eller att barnet uppfattas ha socioemotionella 
problem är de tre kriterierna som är störst när det gäller urvalet av barn 
i behov av särskilt stöd.  
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Tittar man på specialpedagogiken ur ett medicinskt-psykologiskt 
perspektiv så innebär detta att problemet ligger hos barnet själv och 
problemet kan enbart rättas till med hjälp av individuell träning. Ur ett 
medicinskt-psykologiskt perspektiv är specialpedagogiken till för 
elevens välgörande, kan man inte eliminera symptomen så bör man 
kunna lindra dem. (Haug, 1998:15f, Persson, 1998:9ff, Ahlberg, 2007:84ff) 
Nästan hälften av informanterna i studien menar att en diagnos av 
något slag är en viktig del ifall en elev ska få särskilt stöd. Det är 
intressant att läsa detta för att i Lpo94 står det ingenstans om att eleven 
måste ha en diagnos för att vara i behov av särskilt stöd. Mina åsikter 
delas av den informant som menar på att det är lärare som behöver lära 
sig att se och acceptera barn olikheter. Det är det som Nilholm (2006) 
kallar för det rationella perspektivet på specialpedagogik. Det innebär 
att den pedagogiska verksamheten måste anpassas till barns olikheter 
dvs. att svårigheterna ligger utanför barnet.  
 
En nackdel med inkludering är att det är ekonomin som styr. Elever i 
behov av särskilt stöd kräver mer resurser i skolan. (Savich, 2008:18f) En 
av informanterna uttryckte just att ekonomin var en bidragande orsak 
ifall elever fick särskilt stöd eller inte. Ytterligare fyra informanter 
menade att i dagens skolor finns det för lite resurser för att kunna 
tillgodose det särskilda stöd som elever ibland är i behov av. Alla lärare 
ska ha tillräckligt mycket kunskap för att möta alla barn i skolan. (Haug, 
1998:21f, Horne & Timmons, 2009:281, Nilholm, 2006:16, Heimdahl 
Mattson, 2008:13) Min fundering blir då, varför vågar inte en del lärare 
inse att problemet inte ligger hos barnet utan det ligger på 
organisations- eller klassrumsnivå? Haug (1998) beskriver hur en 
pedagog kan ifrågasätta sitt eget handlande utifrån ett inkluderande 
perspektiv.  
  

”Hur kan skolan och undervisningen anta denna utmaning så att också 
dessa elever kan inkluderas i och bli delaktiga i den demokratiska och 
sociala gemenskap och arbetsgemenskap som skolan ska vara?” (Haug, 
1998:41) 

 

Endast en av informanterna beskrev hur denne tänkte utifrån elever i 
behov av särskilt stöd.  
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”Hur ska jag forma en miljö och hjälpa till? För det är jag som 
har lektionerna, eleverna, klassen det är jag som måste dra första 
lasset så länge det går att få till en lärmiljö som barnet behöver.” 
(1-7lärare)  

 
Denna informants tankar borde vara självklara för alla lärare i dagens 
skolor. Haug (1998) har en poäng i att alla lärare bör ha den kunskapen 
att möta alla barn i skolan. Barn är olika, det finns inget barn som är det 
andra likt. Därför anser jag att en lärare bör förkovra sig, det behöver 
inte vara rektorn som ser till att lärare förkovrar sig, det måste kunna 
ligga på den enskilda lärarens ansvar. För om man får ett barn i behov 
av särskilt stöd så måste man som lärare veta vad man gör, och vara 
trygg i den yrkesrollen man har. Det är kanske lätt att mena att proble-
met ligger hos barnet själv men i själva verket så finns det en orsak till 
allting. Allt en lärare gör får konsekvenser och då måste man som lärare 
tänka ett steg längre. Vad är det som gör att barnet reagerar så här? Kan 
det bero på mig eller på mitt sätt att undervisa? När en lärare har 
kunskapen att möta alla barn, och då även barn i behov av särskilt stöd 
så behöver man inte några resurser kopplade till ett enda barn. Det 
handlar om att hitta alternativa vägar, som en av informanterna uttryck-
te sig.  

Svensk specialpedagogik tenderar att fortfarande vara av segregerande 
art, där elever måste lämna sina klassrum för att få enskild träning hos 
specialpedagogen. (Haug, 1998:21f, Horne & Timmons, 2009:281, 
Nilholm, 2006:16, Heimdahl Mattson, 2008:13) Även här så påvisar de 
resultat som framkommer i studien samma tendens. Där majoriteten av 
informanterna menar att eleven lämnar klassen för att gå till specialpe-
dagogen/specialläraren. Genom att barnen segregeras från sina klasser 
så blir det centrala att man hittar den bästa miljön för barnet. Detta 
betyder att man behöver rådfråga specialister som ser problemet hos 
eleven och det ska rättas till genom specialpedagogisk undervisning 
utanför den stora gruppen. Målet med segregering är att plocka ut 
barnet ur klassen för att sedan träna barnet, enskilt eller i mindre grupp. 
Sedan så ska barnet tillbaka till sin klass igen för att fungera jämbördigt 
med sina kamrater. (Haug, 1998:15f, Persson, 1998:9ff, Ahlberg, 
2007:84ff) Då måste man nog som lärare fundera på sin egen barnsyn 
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och rannsaka sig själv. Vem är man där för? Skolan är till för eleverna, 
inte tvärt om.  

Forskning visar att de elever som har relativt stora kognitiva problem 
sällan kan ta igen den kunskapsbrist som ligger till grund för specialpe-
dagogisk undervisning. (Haug, 1998:15f, Persson, 1998:9ff, Ahlberg, 
2007:84ff) Tre av informanterna i studien menar på att det var via 
överlämningar från tidigare årskurser som man fick en tydlig bild över 
vilka behov dessa elever hade. Fortfarande kan jag tycka då att lärare 
ser elever i behov av särskilt stöd utifrån ett medicinskt-psykologiskt 
perspektiv och av den anledningen så får dessa elever specialpedago-
giskt stöd genom hela sin grundskoletid.  

Segregering inom skolan kan ibland ifrågasättas. Elever som inte klarar 
målen riskerar att segregeras, utifrån sina skolor, till en särskild under-
visningsgrupp på en särskild skola. Där eleverna får en öppen förklar-
ing som går ut på att de får en mer passande undervisning i en lugnare 
miljö. (Heimdahl Mattson, 2008:40, Haug, 1998:42) En av informanterna 
menade att segregering inte är bra i grunden men ett måste ibland. Då 
finns det en sista utväg, att bli placerad på en särskild skola för elever i 
behov av särskilt stöd. Då kommer man, återigen, till lärares kunskap 
om barn i behov av särskilt stöd. I och med att elever i behov av särskilt 
stöd segregeras utifrån den egna skolan och placeras i speciella under-
visningsgrupper så börjar jag att fundera på om lärare vill han den 
kunskapen om hur man möter alla barn i skolan eller om de enbart ser 
barn i behov av särskilt stöd som ett problem som inte går att lösa.  

Segregering definieras som att man hittar den bästa miljön för den 
enskilda individen och att undervisning sker i mindre grupper utanför 
klassen. (Haug, 1998:20f, Heimdahl Mattson, 2008:9) Två av informan-
terna ansåg att genom att nivågruppera eleverna så fick elever i behov 
av särskilt stöd sina behov tillgodosedda. Där kan jag tycka att detta är 
också en form av segregering. I ett fall så menade en informant att det 
var specialpedagogen som tog t.ex. en mindre grupp elever och under-
visade dem i matematik. Eftersom jag ser detta som en form av segre-
gering så anser jag att lärare fortfarande ser det som om problemet är 
kopplat till barnets kognitiva begåvning, och inte kopplat till omkring-
liggande orsaker.  
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Elever i behov av särskilt stöd får det stödet i form av specialpedagogis-
ka insatser, först och främst i den klass eller grupp som barnet tillhör. 
(SFS, 1994:1 194 kap 5 § 5) En del inkludering sker dock i dagens skolor 
genom att sex informanter menar att specialpedagogiska insatser kan 
vara böcker som är inlästa på skiva, muntliga förhör eller kompensato-
riska hjälpmedel. Genom att elever i behov av särskilt stöd får kompen-
satoriska hjälpmedel o dyl så kan eleverna stanna kvar i sin grupp eller 
klass. (Haug, 1998:21f, Horne & Timmons, 2009:281, Nilholm, 2006:16, 
Heimdahl Mattson, 2008:13) Det är detta som inkludering handlar om, 
den sociala rättvisan som innebär att vuxna i skolan accepterar att det 
finns olikheter mellan barnen. Genom att barnen får t.ex. kompensato-
riska hjälpmedel så blir inte barnen utstötta och på så vis har lärare ändå 
insett att inkludering innebär att barn är olika utan att för den skull 
segregera eleverna.  

Inflytande  
Det finns inga direktiv i kursplanerna om vilka moment som ska gås 
igenom eller hur undervisningen i skolan bör läggas upp. Lärare och 
elever får då ett stort utrymme att komma överrens om vad man ska 
arbeta med, hur man ska arbeta med det och vilka läromedel som man 
behöver. Det viktigaste inflytandet som elever har är det inflytandet 
som riktas mot klassrummet och mot undervisningen, men det är 
läraren som har huvudansvaret för undervisningen och dess innehåll. 
(SOU, 1996:61) Resultat från studien visar att lärare anser att elever 
enbart får inflytande över disponering av tid eller planering av utvärde-
ring. Även här bör kanske lärare fundera på hur man kan ge elever mer 
inflytande över hur barnen bör lära sig. Eftersom det inte finns några 
direkta direktiv i kursplanerna hur undervisningen ska läggas upp så är 
det endast fantasin som sätter stopp för elevinflytande över hur man ska 
arbeta. Jag antar att det är lätt att fastna i ett tänkande som man använt 
sig av som lärare under en längre tid. Det är säkert lätt att göra som man 
alltid har gjort som pedagog i skolan. Endast två av informanterna 
menade att elever fick detta inflytande över hur man skulle arbeta med 
vissa områden. Man kan spekulera i hur det kommer sig att dessa två 
informanter får till det inflytandet för det är ändå elever som är mest 
delaktiga och påverkade av utvecklingen och administrationen när det 
gäller skolaktiviteter.  
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Inflytande över specialpedagogiska insatser 
Forskning visar att elever är beroende av att de har inflytande över sin 
kunskapsprocess, det vill säga att elever är medvetna över den egna 
metakognitionen. (Aspán, 2005:16, SOU, 1996:21ff, Forsberg, 2000:103, 
Bolmeier, 2006:200) Majoriteten av informanterna i denna studie menar 
att eleverna inte har kunskapen om sitt eget lärande för att kunna 
påverka specialpedagogiska insatser. Skillnaden mellan generellt 
inflytande och inflytande över specialpedagogiken blir då stor. Man kan 
fundera på hur det kommer sig att elever får inflytande över generell 
undervisning men inte över den specialpedagogiska undervisningen. En 
förklaring kan vara att lärare ser elever i behov av särskilt stöd ur ett 
politiskt-normativt perspektiv, dvs. att samhället sätter en norm hur 
människor ska vara och elever i behov av särskilt stöd faller inte inom 
den normen och genom den synen så har eleven kanske inte rätt att vara 
med och påverka den specialpedagogiska verksamheten.  En annan 
förklaring kan vara att elever, över lag, ses ur en samhällscentrerad syn, 
det vill säga att elevers inflytande ses som en grupp. (SOU, 1996:37ff) 
Genom att elevers inflytande eventuellt utgår från den 
samhällscentrerade synen så försvinner kanske elever i behov av särskilt 
stöd i mängden och där igenom kan inte dessa elever vara med och 
påverka sin utbildning. Det kan också vara så att min studie visar 
tendenser att lärare faktiskt inte vet hur de ska ge elever i behov av 
särskilt stöd det inflytande som de faktiskt har rätt till. I och med att 
metakognitionen är så viktig för elevinflytande så är det någonting som 
lärare bör lägga ner mer tid på, anser jag. Alla barn behöver kunna 
reflektera över sin egen kunskapsprocess och jag anser att det är extra 
viktigt för elever i behov av särskilt stöd att få möjligheten att reflektera 
över sin metakognition för att kunna vara med och påverka det 
särskilda stöd som en elev ibland kan få. 
Två av informanterna menar att elever i behov av särskilt stöd får 
inflytande över specialpedagogiska insatser i och med att skolan 
upprättar ett åtgärdsprogram. Av de resultat som framkommit av 
studien visar det samma tendenser som tidigare forskning. Forskning 
visar att nästan hälften av alla barn i behov av särskilt stöd får inte ett 
åtgärdsprogram upprättat. Utifrån detta så utvärderas inte den 
specialpedagogiska verksamheten. (Persson, 1995:107)  
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Jag drar då den slutsatsen att i och med att barn i behov av särskilt stöd 
ses ur ett medicinskt-psykologiskt perspektiv så behövs det inga 
åtgärdsprogram. Lärare gör som de alltid brukar göra och det är att 
träna individen och inte se till kringliggande orsaker. Jag anser att lärare 
har svårt att ändra sitt tänkande kring elever i behov av särskilt stöd, 
därför så har inte lärare den egna kunskapen om rutinerna för 
upprättande av åtgärdsprogram. Syftet med åtgärdsprogram är att 
personalen i skolan ska få ett verktyg när det gäller planering och 
utveckling av specialpedagogisk verksamhet kring den enskilde eleven. 
Elever och vårdnadshavare har rätt till delaktighet vid utarbetning av 
åtgärdsprogram och de fördelar som är följden av ett åtgärdsprogram. 
(Skolverket, 2008:7) Slutsatsen av detta blir då att skolor bör bli bättre på 
att utveckla åtgärdsprogram för att elever i behov av särskilt stöd ska 
kunna få inflytande över specialpedagogiska insatser. 

Slutsatser 
Genom undersökningen kan slutsatsen dras att elever som upplevs ha 
socioemotionella problem eller har en diagnos är de elever som lärare 
uppfattar vara i behov av särskilt stöd.  
 
Av det framkomna resultatet kan slutsatsen dras att lärare uppfattar att 
elever segregeras utifrån ett medicinskt-psykologiskt perspektiv.  
 
Lärares uppfattningar kring inkludering av barn i behov av särskilt stöd 
är att det inte är vanligt förekommande med inkludering. Lärares 
uppfattningar är att inkludering sker enbart när elever i behov av 
särskilt stöd får kompensatoriska hjälpmedel.  
 
Utifrån resultat som framkommit av studien så visar det sig att lärare 
uppfattar det som att det är endast under arbetet med åtgärdsprogram 
som elever i behov av särskilt stöd får inflytande över 
specialpedagogiska insatser. Vidare så visar resultat att lärares 
uppfattningar är att det inte arbetas mycket med just åtgärdsprogram 
och därför uppfattar lärare det som om att elever i behov av särskilt stöd 
inte får inflytande över specialpedagogiska insatser.  

Metoddiskussion 
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I detta avsnitt så diskuteras metodval utifrån fenomenografisk ansats, 
urval, kategorier, reliabilitet och validitet samt intervjuer. 

Fenomenografisk ansats  
Att utgå från en fenomenografisk ansats i den här studien föll som ett 
naturligt val då syftet med studien var att undersöka hur lärare uppfat-
tar elevers inflytande över specialpedagogiska insatser. Larsson (1986) 
och Marton & Booth (1998) menar att det är genom en fenomenografisk 
ansats som forskaren kan få tillgång till informanters uppfattningar.  

Urval 
När man gör en kvalitativ studie, utifrån en fenomenografisk ansats, så 
menar Larsson (1986) att man har en strävan att finna så många varia-
tioner av uppfattningar som möjligt. Där av det faktum att jag subjektivt 
valde ut 20 informanter som var tilltänka för studien. Då nio informan-
ter var positivt inställda till att medverka så nöjde jag mig med dessa då 
man kan uppnå en mättnadskänsla med denna form av undersökning. 
Då förfrågan skickades ut till de tilltänkta informanterna så tenderade 
dessa personer att rikta urvalet till ett snöbollsurval. Denscombe (1998) 
menar att urvalet då bestäms genom en process där en person hänvisar 
till nästa person som kan ha betydelse för studien. Detta kan ha påver-
kat studien i positiv och negativ riktning. Positivt i den bemärkelse att 
informantantalet kan ha ökat samt att informanterna varit mer insatta i 
ämnet än de som deltog. Ur en negativ bemärkelse så hade man kanske 
inte fått den stora variationen av utsagor som eftersträvas i och med en 
fenomenografisk studie. Bortfallet kan också bero på metodvalet att 
skicka ut e-post. Utfallet kan ha blivit annorlunda om personerna 
kontaktats via telefon eller personlig kontakt.  

Kategorier  
Kategorierna avgränsades genom att transkribera intervjuerna, orda-
grant i talspråk, och analyserades med hjälp av understrykningar för att 
utkristallisera likheter och skillnader. Larsson (1986) menar att nyttan av 
att beskriva variationen i sig är att förbättra självförståelsen eller förstå-
elsen för elever. När det gäller studier av utbildningseffekter blir 
beskrivningen ett instrument av utvärderingsverksamhet. Genom att 
tillämpa Larssons (1986) beskrivning på kategorikonstruktionen så 
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upplever jag att kategorierna används som medel för att göra kvantita-
tiva beskrivningar, det vill säga vilka uppfattningar som är de mest 
dominerande samt variationen av lärares uppfattningar. 

Resultatens värde vid en kvalitativ studie är beroende av att man tillför 
en ny kunskap. Beskrivningarna som görs kan bli simpla och det hänger 
ihop med att forskaren ofta nöjer sig med ytliga aspekter av datamateri-
alet. (Larsson, 1986:41) Svårigheterna med de semistrukturerade inter-
vjuer som genomfördes för denna studie var att beskriva samma data 
utifrån olika kategorier. Eftersom informanterna tolkar frågorna på olika 
sätt så blev det en arbetssam process att analysera de emiriska data som 
framkom under de intervjuer som genomfördes. Då frågorna som 
ställdes grundar sig på konstruktionen utifrån en fenomenografisk 
ansats så blev det en överraskning över hur olika människor tolkade de 
frågor som ställts. Svagheter i detta metodval är ju det att jag som 
forskare tolkar informanternas svar och detta kan ha påverkats av mina 
personliga uppfattningar. Det är inte lätt att vara helt subjektiv i sitt 
tolkande av informanternas svar. Den egna förförståelsen och erfarenhe-
ter kan ha, omedvetet, påverkat analysen av informanternas utsagor.  

Larsson (1986) skriver, för att öka rimligheten i tolkningen av informan-
ternas utsagor kan en oberoende bedömning göras. Utifrån denna studie 
så har inte detta gjorts på grund av tidsbristen för undersökningen. 
Larsson (1986) menar att i fenomenografiska studier brukar alltid 
beskrivningen av uppfattningen, kategorin, illustreras av citat. Citaten 
är inte bevis för att kategorisystemet är det bästa tänkbara utan det är 
till hjälp för läsaren att fånga innebörden av gestaltningen som gjorts av 
en uppfattning. Citaten i den här studien är inte allt för långa för, som 
också Larsson (1986) menar, det hindrar läsaren genom att läsaren kan 
finna studien ointressant.  

Reliabilitet och validitet  
Denscombe (1998) menar att kriteriet för tillförlitlighet är i klassisk 
bemärkelse huruvida forskningsinstrumenten är neutrala i sin påverkan 
och om de skulle ge samma resultat vid andra tillfällen. Vid kvalitativa 
studier är forskarjaget en integrerad del av forskningsinstrument. I 
denna studie finns det ett antal risker som kan försämra reliabiliteten. 
Då jag valt att använda fenomenografiska intervjuer finns risken att 
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följdfrågorna varit ledande och då påverkat informanternas utsagor. Det 
som kan höja reliabiliteten i en studie är om, detta skriver även Larsson 
(1986), man använder sig av semistrukturerade intervjuer där en färdig 
lista används som informanten kan utveckla sina uppfattningar kring.  

Validitet betyder i stora drag att data och metoder är riktiga. För forsk-
ningsdata så handlar begreppet om att data reflekterar sanningen, 
reflekterar verkligheten och täcker de avgörande frågorna. (Denscombe, 
1998:283) I studien finns det risk att validiteten påverkats negativt ifall 
informanterna inte pratat sanning. Vidare så kan validiteten påverkats 
negativt när valet blir att vid analysen av transkriberingarna ändra från 
talspråk till skriftspråk. Man kan få en felaktig bild av vad som kom 
fram vid själva intervjuerna.  

Intervjuer 
Fördelar med intervjuer är bland annat att man producerar en 
djupgående och detaljerad data.  Känslornas och erfarenheternas natur 
är sådan att de snarare behöver utforskas än att bara redovisas med ett 
ord eller två. (Denscombe, 1998:132ff) Tanken med en kvalitativ analys 
ur en fenomenografisk ansats är att, i detta fall, jämföra lärares 
uppfattningar om elevinflytande över specialpedagogiska insatser och 
då föll valet av intervjuer som mest naturligt. Intervjuarens kön, ålder 
och etniska ursprung inverkar på hur mycket information människor är 
villiga att ge. Data påverkas av forskarens personliga identitet.  
Vissa frågor kan få människor att känna sig besvärade. Det kan finnas 
en risk att de intervjuade svarar som de tror att forskaren förväntar sig 
av dem. Det kan också finnas en tendens att skräddarsy svaren så att de 
stämmer överrens med vad den intervjuade misstänker är forskarens 
synpunkt. (Denscombe, 1998:138f) Data kan ha påverkats av min 
personliga identitet på grund av att majoriteten av informanterna var så 
betydligt mycket äldre än mig. Majoriteten av informanterna började sin 
lärarkarriär samma år som jag föddes. Utifrån detta faktum så kan data 
ha påverkats av vad min personliga identitet betytt för informanten.  
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Data kan också ha påverkats av eventuellt känsliga frågor, där 
informanterna har svarat som de tror att det förväntats av dem. Vid 
något tillfälle så ville informanter ha intervjuguiden i förväg av olika 
anledningar. Detta kan ha påverkat resultatet då risken finns att 
informanter kan ha skräddarsytt svaren utifrån vad de tror att det 
förväntas att de ska ha svarat samt att resultaten kan ha påverkats av 
vad informanten misstänkt varit min synpunkt. 
 
Valet att rikta studien mot lärares uppfattningar om fenomenet elevers 
inflytande över specialpedagogiska insatser gjordes för att det var svårt 
att få tillträde till informanter som fått specialpedagogiska insatser 
under sin skolgång. Så fokus ändrades tidigt från elevers uppfattningar 
om fenomenet inflytande över specialpedagogiska insatser till att 
undersöka lärares uppfattningar kring nämnda fenomen.  

Fortsatt forskning  
Förskolor och skolor i Härnösands kommun har fått order att 
genomföra ett förändringsarbete utifrån ett Reggio Emilia inspirerat 
tänkande, där barnet räknas som en pedagog. Nyckelord inom Reggio 
Emilia är nyfikenhet och lust att lära. Vidare forskning som intresserar 
mig är om det blir en förbättring av elevinflytandet över 
specialpedagogiska insatser?  
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BILAGA 1: Brev till informanter 
Hej 
Jag heter Heléna Fransman och studerar till lärare mot grundskolans 
tidigare år vid Mittuniversitetet.  
 
Under hösten så skriver jag ett examensarbete som handlar om elever i 
behov av särskilt stöd och deras inflytande när det gäller 
specialpedagogiska insatser.  
 

Jag skulle vilja intervjua dig, i form av klasslärare/specialpedagog för att 
kunna ge en liten bild av hur dagens skola ser ut just utifrån elever i 
behov av särskilt stöd och deras inflytande. Min tanke är att, så fort som 
möjligt, kunna boka en tid tillsammans med dig för att genomföra 
intervjun som jag beräknar ta mellan 30-40 minuter.   
 
Intervjun kommer att spelas in på band, så jag kan lyssna flera gånger 
för att skriva ner ordagrand vad som sagts under intervjun. De 
uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt. I uppsatsen 
kommer det inte gå att utläsa vilka personer som deltagit eller från vilka 
skolor uppgifterna kommer. 
 
Med vänliga hälsningar  
Heléna Fransman 
 
Vid frågor: kontakta mig  
0611-xx xx xx  
070- xxx xx xx  
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BILAGA 2: Intervjuguide 
Bakgrund. 

• Vilken befattning innehar du?  

• Hur länge har du arbetat med den befattningen?  

Inkludering 

• Hur arbetar du för att kunna möta alla barn i den dagliga verk-

samheten?  

• Berätta vad särskilt stöd innebär för dig.  

• Vem bestämmer ifall en elev behöver särskilt stöd eller inte?  

– Hur får då eleverna vara delaktiga?  

• Berätta vilka faktorer som är viktiga för dig som lärare när det 
gäller urvalet av barn i behov av särskilt stöd.  
 
Följdfråga: 
- Vilka kriterier måste barnen uppfylla för att få särskilt stöd?  
– Får de då gå till en mindre grupp, eller hur gör ni?  
– Ni har inte några sådana urvalskriterier alltså?  

Inflytande 

• Berätta vad inflytande innebär för dig.   

• Hur ger du elever inflytande i den dagliga verksamheten?  

• Berätta hur du ser på elevers inflytande när det gäller specialpe-
dagogiska insatser.  
 
Följdfråga:  
- Får barnen vara med och bestämma hur den hjälpen ska se ut?  
– Har de det inflytandet?  
– Får de inte vara med och tycka hur de ska ha den här special-
pedagogiska insatsen? 
– Får de vara med och tycka innan det har tagits det beslutet att 
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de ska gå till specialpedagogen? 
– Så du tycker ändå att de har inflytande över de här specialpe-
dagogiska insatserna?  
– Är de med och pratar om när det gäller annat särskilt stöd?  
– Är de då medvetna om att de får särskilt stöd?  

 


