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Abstrakt 

Uppsatsen syfte var att undersöka och tolka några pedagogers uppfattningar 

om arbetet med barn i behov av särskilt stöd. För att precisera, avgränsa och 

besvara syftet formulerades följande frågeställningar: Vilka uppfattningar har 

pedagoger om måluppfyllelse, vilka uppfattningar har pedagoger om diagno-

ser samt vilka uppfattningar har pedagoger om begreppet inkludering. Den 

empiriska undersökningen genomfördes som en intervjustudie av fem peda-

goger. Intervjuerna analyserades och kategoriseringar konstuerades för att 

kunna tolka uppfattningar utifrån pedagogernas utsagor. Resultatet analyse-

rades med hjälp av två perspektiv på specialpedagogik, nämligen ett relatio-

nellt och ett kompensatoriskt, samt det aktuella forskningsläget. Slutsatser som 

drogs var att måluppfyllelse i samband med inkludering var motsägelsefullt 

och riskerar utmynna i exkluderande åtgärder. Diagnosers varande i skolan 

riskerade att leda mot ett kompensatoriskt synsätt samt förminska lärares 

professionella kompetens och också lösa skolans dilemma med att det finns 

elever som betraktas inte höra hemma i en skola för alla. Innebörden om 

inkludering som begrepp skiftade i uppfattningarna, vilket kan spela roll för 

hur inkluderande undervisningen blir. Ett glapp mellan den offentliga retori-

ken om inkludering och verkligheten på skolorna, ett hopblandande av 

begreppen inkludering och integrering samt en mer eller mindre stor vilja till 

inkludering kan spela en roll för hur inkluderande undervisningen blir. 

 

Nyckelord: diagnoser, inkludering, intervjustudie, kompensatorisk, målupp-

fyllelse, relationell. 



 

iii 

 

 

 Innehållsförteckning 
 

Inledning ....................................................................................................... 1 

Uppsatsens disposition ................................................................................. 2 

Bakgrund ....................................................................................................... 3 

Teoretiska utgångspunkter ........................................................................... 3 

Det kompensatoriska perspektivet……………………………………….. 3 

Det relationella perspektivet……………………………………………... 4 

Historik ........................................................................................................... 6 

Forskninggsöversikt ...................................................................................... 8 

Dilemmat med måluppfyllelse…………………………………………… 8 

Dilemmat med diagnoser………………………………………………... 9 

Dilemmat med inkludering…………………………………………….. 10 

Syfte och Metod .......................................................................................... 12 

Urval ............................................................................................................. 13 

Forskningsetik .............................................................................................. 14 

Intervjugenomförande ................................................................................ 15 

Hantering av det empiriska materialet……………………………………15 

Resultat ........................................................................................................ 16 

Pedagogers uppfattningar om måluppfyllelse ......................................... 16 

Pedagogers uppfattningar om diagnoser och kategoriseringar .............. 18 

Pedagogers uppfattningar om vad inkludering innebär ......................... 21 

Diskussion ................................................................................................... 26 

Elever med svårigheter eller elever i svårigheter ....................................... 26 

Måluppfyllelse…………………………………………………………..26 

Diagnoser och kategorier………………………………………………..28 

Inkludering…………………….………………………………………..29 

Metoddiskussion ......................................................................................... 31 

         Validitet, reliabilitet och generalisering………………………………….31 

Eftertankar .................................................................................................... 32 

Några idéer till fortsatt forskning .............................................................. 33 



 

iv 

 

 

Referenser .................................................................................................... 34 

BILAGA 1: Förfrågan om intervju via e-post  

BILAGA 2: Intervjufrågor 



  

 

1 

 

 

 Inledning   
1994 antogs Salamancadeklarationen av UNESCO som är FN:s organisation för 

bland annat utbildning. I denna deklaration som färgar Sveriges läroplaner och 

styrdokument står att läsa att skolor ska arbeta på ett inkluderande sätt och att 

”alla barn, närhelst så är möjligt, skall undervisas tillsammans, oberoende av 

eventuella svårigheter eller inbördes skillnader” (Salamancadeklarationen, 

1994). Man kan också läsa i skollagen att ” I utbildningen skall hänsyn tas till 

elever i behov av särskilt stöd.” (SFS 1985:1100). Även i Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet [Lpo94], hävdas 

att ”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov 

av särskilt stöd”(Skolverket, 2006b).  

 

Det ingår alltså i pedagogers uppgift att stödja elever i behov av särskilt stöd 

och dessutom betonas vikten av en inkluderande undervisning. Persson (2001) 

förklarade inkludering, eller inklusion som att ”krav ställs på skolan, utbild-

ningsväsendet och samhället i stort att ständigt aktivt anpassa verksamheten 

så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och menings-

fullhet i skolan så att ingen exkluderas ur det gemensamma och gemensam-

hetsskapande” (s. 8). Om det är vad som menas med inkludering är det skolan 

och dess aktörer som ansvarar för att förändra faktorer i miljön och sitt 

arbetssätt så att inte elever riskerar att exkluderas. Inkludering är inte samma 

sak som integrering vilket i skolsammanhang beskrevs av Persson (2001) som 

något som kom att handla om att grundskolan på 60-talet öppnades för barn 

från andra segregerade skolformer. Integrering har alltså inte samma tonvikt 

på gemenskapande och delaktighet som inkludering, utan handlar snarare om 

rent organisatoriska aspekter. Innebörden av att vara integrerad beskrivs 

därmed som att individen fortfarande är bärare av varierande problematik 

men får rent fysiskt vara med i den vanliga undervisningen 

 

Även om skolans styrdokument kan sägas ska utgå från ett inkluderande 

arbetssätt händer det fortfarande att elever i behov av särskilt stöd exkluderas 

från klassen och skickas iväg till olika stödåtgärder så som exempelvis besök 

hos specialpedagogen (Skolverket, 2008). Detta trots forskningsresultat som 

visat hur segration kan vara skadligt för bland annat elevers självbild och 

självförtroende, vilket i längden också kan skada elevers akademiska resultat i 

motsats till anledningen till denna segregerande åtgärd (Ljusberg, 2009). Detta 

skulle kunna förstås med hjälp av stämplingsteorin som beskriver hur indivi-

der med eller utan medicinska diagnoser som exkluderas både fysiskt och 

socialt från det som betraktas som normalt får en stämpel på sig som avvikan-

de. Detta i sin tur kan leda till att en person stigmatiserar sig själv och sina 

förmågor, vilket kan leda till en nedåtgående spiral där individen börjar bete 

sig allt oftare efter den stämpel som individen fått (Berg, Boglind, Leissner, 

Månsson & Värnlund, 1977). Arbetet med specialpedagogiska insatser är ett 
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komplext ämne och hur olika skolor och dess aktörer hanterar detta skiljer sig 

åt. 

 

Hur man som pedagog uppfattar och resonerar inom ett så komplext och 

mångfacetterat ämne intresserar mig som blivande pedagog. Varje gång någon 

form av särskilt stöd blir aktuellt i undervisningen ställs pedagoger inför val 

hur detta stöd ska vara utformat. Deras uppfattningar om vad särskilt stöd 

innebär kommer då att ha betydelse för hur de agerar i praktiken. Detta bland 

annat beroende på om de uppfattar särskilt stöd utifrån ett kompensatoriskt 

perspektiv dvs. att det handlar om elever med svårigheter, eller ett mer 

relationellt perspektiv dvs. elever i svårigheter. Är det med andra ord hos 

eleven problematiken finns eller uppstår svårigheterna i mötet med skolmil-

jön? Med tanke på de effekter inkluderande eller segregerande undervisning 

kan bidra till för elevens del så uppstår frågan: Hur kan pedagogers uppfatt-

ningar om undervisning av elever i behov av särskilt stöd förstås i relation till 

det kompensatoriska och det relationella perspektivet? 

Uppsatsens disposition  
Uppsatsen inleds med en bakgrund där en redogörelse görs för uppsatsens 

teoretiska utgångspunkter vilket följs av ett avsnitt innehållande en historisk 

översikt av specialpedagogikens framväxt i Sverige. Därefter i samma kapitel 

presenteras tidigare forskning relevant för undersökningen. I nästa kapitel 

redovisas undersökningens syfte och metod samt en redogörelse för den 

empiriska analysdelens struktur. I kapitel tre redogörs för uppsatsens resultat 

och tolkning av den empiriska undersökningen. I uppsatsen sista kapitel förs 

först en diskussion av det visade resultatet kopplat till den övergripande 

problemformuleringen. Därefter följer en metoddiskussion. Kapitlet avslutas 

med eftertankar från författaren samt idéer till framtida forskning inom 

området. 
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 Bakgrund  
Avsnittet börjar med en beskrivning av uppsatsens teoretiska utgångspunkter. 

Efter det redogörs för i vilken historisk kontext specialpedagogiken har växt 

fram i Sverige och som avslutning följer en forskningsöversikt över specialpe-

dagogiskt område både nationellt och internationellt som i den här uppsatsen 

sorterats in under tre dilemman. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Det här avsnittet kommer att presentera uppsatsens teoretiska utgångspunkter 

vilket förklarar olika perspektiv som kan användas som ett sätt att försöka 

beskriva och förklara olika sätt att se på delar inom det specialpedagogiska 

kunskapsområdet. Det här avsnittet kommer alltså både att belysa de olika 

perspektiven samt positionera uppsatsen i förhållande till tidigare forskning. 

Det går att uttyda framförallt två överordnade perspektiv och det är i spän-

ningen dem emellan uppsatsen har sin utgångspunkt.  

 

Det kompensatoriska perspektivet  
Det här perspektivet har andra liknande namn i tidigare forskning, så som det 

kategoriska perspektivet (Persson, 2001), bristmodellen (Atterström & Persson, 

2000), eller i lite nyare forskning exempelvis det individuella (medicinska) 

perspektivet (Isaksson, 2009). I den här uppsatsen kommer perspektivet i 

fortsättningen att kallas för det kompensatoriska (Nilholm, 2003), även om det 

hade varit möjligt att beskriva samma fenomen med någon av de andra 

benämningarna. Vissa skiftningar i fokus finns mellan benämningarna men 

gemensamt för dessa är att de fokuserar på eleven som bärare av problemet. 

Man utgår från att försöka hitta brister hos eleven som en förklaring till 

skolsvårigheter för att sedan kunna kompensera dessa (Nilholm, 2003). 

Nilholm (2003) beskriver vidare att det här perspektivet har sin bakgrund i en 

medicinsk/psykologisk tradition där diagnosticering är av stor betydelse. Efter 

att dessa brister upptäckts och diagnosticerats så blir specialundervisningen ett 

sätt att ”normalisera” eleven (Isaksson, 2009). Det vill säga att försöka få eleven 

att forma sig efter vad som är normen i skolan och även i förlängningen i 

samhället. Att ”komma ikapp” de andra kan enligt Persson (2001) vara ett sätt 

att försöka normalisera elever som inte följer den normalfart som uttrycks i 

exempelvis kursplaner och läroplanens olika mål.  
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Ahlberg (2007) beskriver också det här perspektivet som det historiskt sett 

första.  Det är också något Persson (2001) menar att man kan se i utvecklandet 

av styrdokument genom tiderna då man exempelvis innan år 2000 angående 

särskilt stöd kunde läsa formuleringen ”… elever med särskilda behov…” i 

skollagen (SFS 1985:1100), vilket då kan antyda att problemet ligger hos eleven. 

Fokuset på individen i det kompensatoriska perspektivet beskrivs också av 

både Ahlberg (2007) och Isaksson (2009) vara sammankopplat med hur det 

specialpedagogiska stödet är utformat. Eftersom problemet antas ligga hos 

individen så är det individen som placeras i någon form av pedagogisk 

lösning. Ofta som en segregerande åtgärd där eleven placeras i en separat 

grupp. 

 

Det relationella perspektivet  

Persson (2001) och Nilholm (2003) beskriver hur detta perspektiv på ett sätt 

växte fram som kritik mot det kompensatoriska. Exempelvis ändrades formu-

leringen ”… elever med särskilda behov” år 2000 till ”elever i behov av särskilt 

stöd” i skollagen (SFS 1985:1100). Detta skulle kunna förstås som att man nu 

ska försöka åtgärda skolproblem genom att vända blicken från eleven och till 

skolan istället (Persson, 2001).  

 

Även detta perspektiv med lite olika skiftningar har olika benämningar så som 

det kritiska perspektivet (Nilholm, 2003) eller det strukturella/materiella perspek-

tivet (Isaksson, 2009). I den här uppsatsen kommer benämningen det relatio-

nella perspektivet att användas. Gemensamt för dessa benämningar är att 

istället för att se barnet som bärare av problemet så kan man istället hitta 

orsakerna i samhället, eller i det här fallet skolan. Det relationella perspektivet 

kritiserar alltså utbildningssystemet som inte klarar av att möta alla elever 

(Isaksson, 2009). Nilholm beskriver utgångsläget i detta perspektiv som att: 

 
… orsaken till skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven, eftersom skolans upp-

gift, utifrån demokratiska värderingar, är att vara en god miljö för den mångfald av 

olikheter som barn representerar. Sålunda kan man inte lokalisera problem till 

eleven. (Nilholm: 2003, s. 39). 

 

Eftersom det kompensatoriska perspektivet ofta anses leda till exkluderande 

insatser för elever med träning hos specialpedagogen till exempel, vilket 

beskrevs ovan, antingen enskilt eller i mindre grupper, så riskerar eleverna att 

stämplas som problemet. Ljusberg sammanfattar i sin avhandling att risk då 

kan föreligga att: 
 

 …the pupils become bearers of the school’s perspective and blame the referral to 

remedial class on shortcomings in themselves (Ljusberg: 2009, s. V). 

 

Vilket i förlängningen också kan betyda att: 

 
Factors that reinforce this construction are the structured teaching 

and organisation of the classroom. These may hinder the pupils both in terms 
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of friendship and of learning of subject knowledge. The main result is, however, 

that what the pupils in remedial classes primarily learn is to be pupils 

in remedial classes (a. a., s. V). 

 

De exkluderade eleverna riskerar alltså att skuldbelägga sig själv för de 

skolproblem som uppstår och istället för att öka sin kunskap inom olika ämnen 

främst lära sig att de är exkluderade från den övriga gemenskapen. Ett mer 

relationellt perspektiv skulle alltså minska risken för att individer blir lidande 

och att det vid skolproblem istället är skolan som organisation som måste 

ändras. Enligt Ahlberg (2007) så mynnar det här perspektivet ofta ut i mer 

inkluderande lösningar i skolans praktik med exempelvis hjälp till lärare att 

utveckla strategier i klassrummet för att stödja den vanliga undervisningen. 

 

Värt att nämna kan också vara att liksom det relationella perspektivet växte 

fram som kritik mot det kompensatoriska så finns det också kritik mot det 

relationella.  Det relationella perspektivet har bland annat enligt Persson (2001) 

kritiserats för att vara alltför ideologiskt och Nilholm (2003) för fram 

ytterligare ett perspektiv, dilemmaperspektivet. Persson (2007) betonar dock 

att trots de fördelar dilemmaperspektivet för med sig så fjärmas 

specialpedagogiken ”från det praktiknära och för att istället bli en arena för 

etiska diskussioner” (s. 55). Detta är också anledningen till att detta perspektiv 

inte kommer att beröras närmare i denna uppsats.  

 

Avslutningsvis kan det också sägas att det kanske framstår som, vilket Ahlberg 

(2007) också poängterar att dessa perspektiv kan te sig som olika paradigm, 

där ett paradigmskifte i så fall har eller skulle kunna inträffa. Ahlberg menar 

dock vidare att båda perspektiven fortfarande existerar inom exempelvis 

forskning där den största delen av forskningen innehåller delar av båda 

perspektiven.  
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Historik 

Avsnittet om historiken bakom specialpedagogikens framväxt i Sverige har 

som syfte att visa hur synen på specialpedagogiken har gått från ett mer 

kompensatoriskt perspektiv till ett mer relationellt. Detta avsnitt beskriver hur 

synen på specialpedagogik ändrats på formuleringsarenan, d.v.s. den arena 

där skolpolitiska målsättningar och diskurser om skola och undervisning 

konstrueras, och inte på realiseringsarenan med vilket menas den arena där de 

olika diskurserna fylls med mening i praktiken (Lindensjö & Lundgren, 1986).   

För att bättre förstå historiken om specialpedagogikens framväxt så kan den 

ses i ljuset av en demokratiseringsprocess, eller kanske snarare en 

rättviseprocess. Enligt Assarson (2007) så kan skolan ses som en politisk arena, 

där skolan å ena sidan speglar samhället, samtidigt som olika strömningar i 

samhället formar skolan. Olika ideologier färgar bland annat läroplaner och på 

vilket sätt skolans verksamhet ska organiseras. Hjörne och Säljö (2008) 

beskriver hur denna rättviseprocess redan från slutet av 1800 – talet handlar 

om att ge fler och fler individer samma rättigheter. Så i 1800 – talets anda 

handlade exempelvis ”en skola för alla” om att alla barn oavsett samhällsklass 

skulle ha rätt till utbildning. På den tiden handlade inte diskussionen om barn 

med olika mentala och fysiska funktionshinder.  

I och med folkskolestadgan 1842, det vill säga skolpliktens införande i Sverige, 

så togs det första steget mot en skola där alla skulle delta (Richardsson, 2004). 

För att lösa problemet med de elever som inte hängde med i den vanliga 

undervisningen så utvecklades bland annat intelligenstester, där de med för 

lågt IQ, ”idioterna”, ”imbecillerna” och ”de sinneslöa” till exempel, kunde 

sorteras ut till olika specialklasser eller helt enkelt inte få någon undervisning 

alls (Hjörne & Säljö, 2008).  

Persson (2001) beskriver hur man i och med 1946 års skolkommission kunde 

börja skönja en inledande tanke mot en skola för alla i och med att ett 

undervisningssätt där en mer individualiserad skolgång inom klassens ram 

utan segregerande åtgärder förespråkades.  Under 40- och 50-talet pågick flera 

politiska diskussioner om svenska skolans organisering och många 

skolutredningar gjordes (Richardsson, 2004). Detta mynnade så småningom ut 

i avvecklandet av folkskolan, realskolan och flickskolan och en obligatorisk 

skola, så kallad grundskolan, som var 9-årig skapades 1962. Assarson (2007) 

skriver hur elever med diagnosen utvecklingsstörning gavs rätt att gå i skolan 

1967, så från och med detta började skolplikten gälla alla barn i Sverige. Detta 

beslut medförde att det var många barn som plötsligt skulle gå i skolan och 

den lokalbrist som uppstod kan ha bidragit till ett begynnande samarbete 

mellan särskolan och grundskolan. Vidare beskriver Persson (2001) hur främst 

specialundervisningen med speciallärare växte kraftigt under 60-talet och 

fokus på insatserna var att det var eleverna som hade skolsvårigheter och 

därför fick extra hjälp. 
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 När 1969 års läroplan för grundskolan kom ut trycktes det på att elever med 

olika funktionshinder skulle integreras i vanliga klasser (Persson, 2001) och 

(Assarson, 2007). Trots ökade resurser för specialundervisning så lyckades inte 

skolan på ett för statsmakten tillräckligt bra sätt att inom klassens ram 

individualisera undervisningen (Richardsson, 2004) och (Persson, 2001). En 

utredning om ”skolans inre arbete” (SIA) tillsattes därför 1970 för att föreslå 

åtgärder. SIA-utredningen kom fram till att hela skolans verksamhet måste ses 

över gällande organisation, mål och också arbetsformer (Persson, 2001). 

Detta ledde fram till att i och med 1980 års läroplan så lanserades också 

begreppet ”en skola för alla” (Hjörne & Säljö, 2008). Skillnaden mellan 

specialundervisningen och den vanliga undervisningen skulle inte vara lika 

tydlig och det handlade nu mer om att förebygga svårigheter än att behandla 

de redan uppstådda (Persson, 2001). 1982 tillsatte också regeringen en 

arbetsgrupp för att vidare utreda varför en stor och växande grupp elever 

lämnade grundskolan utan att ha uppnått skolans mål. Utredningen kallades 

”Utslagningen i grundskolan” (Persson, 2007). Det här ledde i sin tur till att 

Skolöverstyrelsen skrev en rapport ”Elever med svårigheter” med allvarlig 

kritik mot skolans sätt att hantera elever med svårigheter. Persson (2007) 

beskriver vidare hur detta ledde till att speciallärarens roll, alltså att 

kompensera för elevers brister, byttes ut mot specialpedagogens roll, vilken 

skulle fungera på en större arena och hjälpa pedagogerna att differentiera den 

vanliga undervisningen för att bland annat förhindra segregering. 

 

I slutet av 90-talet konstaterade utredningen FUNKIS att en skola för alla borde 

innebära att alla barn och ungdomar går i en gemensam skola inklusive de 

barn som blivit diagnosticerade som utvecklingsstörda (Assarson, 2007). 

Demokratiska principer och risk för utanförskap var några av argumenten. 

Även internationella påtryckningar för en inkluderande skola fortsatte enligt 

Assarson (2007) att öka och i och med undertecknandet av Salamancadeklara-

tionen 1994 så antogs begreppet ”inclusive education” av de flesta länderna 

som deltog. Detta innebar att man skulle jobba för att förhindra segregerande 

lösningar och för att effektivt bekämpa diskriminerande attityder. 

 

Persson (2001) beskriver hur en djup lågkonjunktur inföll samtidigt som 

kommunerna tog över ansvaret för skolan under 90-talet. Detta innebar enligt 

Isakson (2009) att kurs – och läroplaner nu istället för de tidigare regel – och 

resursstyrningen, avlöstes med mål – och resultatstyrning i och med införan-

det av 1994 års läroplan. Han menar vidare att detta bland annat resulterade i 

en tydligare gräns mellan de som uppnår målen och de som inte gör det. Det 

som inte uppnår målen blir därför de elever som är i behov av särskilt stöd. 

 

 

 
 



  

 

8 

 

 

Forskningsöversikt 

 

I det här avsnittet görs en forskningsöversikt över relativt ny forskning inom 

det specialpedagogiska området. Forskningen har sorterats in under tre 

problemområden som skolor och dess aktörer har att konfronteras med i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Dessa dilemman kan anses ha 

inbyggda motsättningar som i praktiken riskerar att röra sig mot mer 

kompensatorisk undervisning, vilket då rör sig ifrån en inkluderande 

undervisning.   

 

Dilemmat med måluppfyllelse 

Persson (2001) beskriver hur en ”normalfart” kan sägas var uttryckt i skolans 

uppnåendemål som går att läsa i kursplaner och läroplan. Med andra ord är 

det ”de normala” som klarar dessa mål och ”de avvikande” som behöver 

särskilt stöd. Han skriver vidare att om en skola för alla betyder att alla ska 

känna sig delaktiga och inkluderade och ges möjlighet till utveckling utifrån 

sina förutsättningar, samtidigt som dessa mål ska uppnås, då är själva skolans 

uppdrag motsägelsefullt. Persson (2003) beskriver vidare att det ofta är lärarna 

och skolan som får bära ansvaret om detta inte lyckas. 

 

Det är inte bara elever som inte når upp till skolans kunskapsmål som är i 

behov av särskilt stöd men det är oftast de som det särskilda stödet relateras 

till (Isaksson, 2009). Isaksson (2009) skriver:  

 
Om skolsvårigheter relateras till brister/tillkortakommanden hos individen blir det 

naturliga att åtgärderna riktar in sig på individen, d.v.s. det är individen som ska 

korrigeras eller ”normaliseras” i förhållande till de uppsatta kunskapsmålen (s. 74). 

 

Detta menar Isaksson (2009) medförde att för att nå upp till de mål som finns 

uppsatta var den vanligaste insatsen enligt Isakssons rapport (2009) att 

färdighetsträna elever utanför klassrummet, enskilt eller i mindre grupper. 

Detta utfördes då av specialpedagoger eller av lärare/föräldrar efter 

instruktioner av specialpedagogen. Assarson (2007) framhåller också ”risken 

för att särskilda åtgärder blir ett sublimt medel för exklusion” (s. 42) 
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Dilemmat med diagnoser och kategoriseringar 

Enligt skolverket (2008) så utgår skolans styrdokument utifrån ett relationellt 

perspektiv när skolsvårigheter ska behandlas. Trots detta hävdas att skolor 

fortfarande ofta utgår från att skolproblem går att förklara utifrån 

individbaserande bedömningar. Diagnoser beskrivs också i skolverkets 

rapport (2008) utifrån vilka fördelar och nackdelar som kan följa. En fördel 

beskrivs bland annat som att en diagnos så som exempelvis ADHD beskriver 

en möjlig orsak till att en elev exempelvis har svårt för att lära sig läsa. Detta är 

något som har drabbat eleven, alltså en form av sjukdomstillstånd. Det är inte 

eleven som är mindre begåvad och svårigheterna kan därför skyllas på något 

som ingen har orsakat. Varken eleven själv, föräldrarna eller skolan. En annan 

fördel kan vara att det är lättare att få tillgång till särskilt stöd i skolan. Till 

nackdelarna beskrivs dock att skolproblem enbart tillförs individen och inga 

andra faktorer tas med i någon aspekt. Förväntningarna på att eleven kommer 

att fortsätta uppträda så som diagnosen är beskriven riskerar att konsolideras 

och avvikarrollen riskeras också att pekas ut som något icke önskvärt, vilket i 

sin tur kan leda till ett samhälle som inte tolererar olikheter. 
 

Isaksson (2009) beskriver också att skolan för att kunna sortera vilka som är i 

behov av särskilt stöd konstruerar och identifierar elever genom att 

kategorisera dem. Detta görs dels utifrån en normativ bedömning som jämförs 

med något avvikande men också om en diagnos kan leda till extra resurser för 

skolan. Assarson (2007) belyser hur diagnosens betydelse ökat under det 

senaste decenniet. Förfinade mätmetoder och uppkomsten av nya diagnoser 

samtidigt som det blivit en laglig rättighet med särskilt stöd till elever som är i 

behov av det, gör diagnoser och kategoriseringar allt vanligare. En konsekvens 

av detta beskrivs bland annat som att det ofta krävs en diagnos för att en elev 

ska få särskilt stöd, vilket också förstärks av de senaste årens nedskärningar i 

skolan. Hjörne och Säljö (2008) menar också att olika kategorier och diagnoser, 

så som Aspbergers eller ”svagbegåvade” löser skolans problem med att det 

anses att det finns barn som inte passar i en skola för alla. Kategorier och 

diagnoser ”fyller funktionen att benämna problem i syfte att matcha relevanta 

resurser och åtgärder” (Hjörne & Säljö, 2008, s. 117). Med andra ord löser 

diagnoser och kategoriseringar skolans problem med att inte klara av att 

anpassa sig efter varje individ med att exempelvis placera elever i 

aspergerklasser eller särskilda undervisningsgrupper. 

 

Isaksson (2009) problematiserar diagnosernas varande i skolan och skriver: 

 
Det ter sig därför problematiskt att diagnostiserade medicinska 

svårigheter (till skillnad mot en pedagogisk utredning som fastställer 

att ”särskilda behov” föreligger) synes värderas högre inom skolan. Detta 

kan tolkas i termer av att den vida välfärdsstatliga kategorin ”elev i behov av 

särskilt stöd” inte förefaller ha samma legitimitet som en medicinsk kategori 

för resursfördelningen inom skolan (s. 76).  
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Isaksson (2009) skriver också att det alltså skulle innebära att det läggs en 

tyngre vikt vid en diagnos som exempelvis dyslexi, än en pedagogisk 

klassificering som läs – och skrivsvårigheter, trots att det inte står att läsa i 

skollagen att det krävs diagnoser för särskilt stöd.  

 

Dilemmat med vad begreppet inkludering innebär? 

Skolverket (2008) hävdar att det finns en vision om en skola för alla ute i 

skolorna men att det finns en skillnad mellan retorik och praktik i och med att 

många elever ändå exkluderas från den gemensamma undervisningen med 

olika segregerande åtgärder.  

 

Assarson (2007) skriver att det i nuläget finns en tendens till att staten och den 

allmänna diskursen i samhället tar avstånd från uttryck som ”vi och dem” 

kring avvikelser från det normala. Mer politiskt korrekta uttryck är till 

exempel delaktighet och gemenskap. Trots detta finns enligt Assarson (2007) 

de outtalade uttrycken och sättet att tänka kvar, vilket färgar både tankesättet 

hos människor och i olika strukturer och meningsskapande organisationer som 

exempelvis skolan.  

 

Assarson (2007) skriver också vidare att ”Det kan i kampen om inkludering 

synas som om det didaktiska perspektivet kommit i skymundan för det 

ideologiska” (s. 55). Alltså finns risk för att talet om inkludering blir viktigare 

än hur det ser ut i praktiken ute på skolorna. Assarson menar också att lite 

fokus riktas mot vad som händer när inkludering som begrepp ska fyllas med 

mening av pedagoger i deras arbete. Visioner om en skola för alla och 

inkludering riskerar att stanna vid just visioner och bli ett vad Assarson (2007) 

kallar en ”nodalpunkt” (s. 208), alltså ett tomt begrepp utan egentlig innebörd. 

Detta tomma tecken är det senare upp till, i det här fallet skolans aktörer, att 

fylla med den mening som passar just en specifik skola, arbetslag, eller enskild 

pedagog med ett mer vardagsnära språk.  Innebörden av begreppet kommer 

också alltså att skifta med tid, plats och med vilka aktörer som för tillfället har 

tolkningsföreträde. 

 

Blandford och Palikosta (2010) fann i sin studie över hur inkludering 

implementerades i tre skolor att det fanns många hinder att överstiga för att 

någon egentlig inkludering skulle ske. För det första blandades begreppet 

inkludering ibland ihop med integrering. Om en elev antas integreras istället 

för att inkluderas så beskriver artikeln att det är frågan om eleven som bärare 

av problemet och som fysiskt får vara med så ofta det går i den vanliga 

klassens undervisning. För det andra så visade det sig att när särskilt stöd i 

form av extra vuxna behövdes, så kunde det skilja sig mellan om vad den här 

personen skulle göra. Här skiljde det sig kring uppfattningar om det var barnet 

som behövde extra hjälp för att lösa skolsvårigheter, eller om det var läraren. 

Ett mer inkluderande arbetsätt skulle då vara att hjälpa läraren i sitt uppdrag. 
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 Blandford och Palikosta (2010) fann också, i likhet med Assarson (2009) vilket 

beskrevs ovan, att det finns en medvetenhet på skolorna att det inte är politiskt 

korrekt att ogilla inkludering men att det ändå gick att uttyda vissa fall där så 

ändå var fallet. Slutligen fann de också i kongruens med Assarson (2009) att 

det fanns stora praktiska komplikationer, eller ett glapp mellan retoriken om 

inkludering och verklighetens inkludering ute på skolorna. 
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 Syfte och Metod 
Syfte 

Syftet i den här uppsatsen är att undersöka och tolka några pedagogers 

uppfattningar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd i tre olika skolor. 

För att precisera, avgränsa och besvara mitt syfte har jag formulerat följande 

frågeställningar:  

 

Vilka uppfattningar har pedagoger om måluppfyllelse?  

Vilka uppfattningar har pedagoger om diagnoser? 

Vilka uppfattningar har pedagoger om begreppet inkludering? 

 

Metod 

Eftersom syftet med den här uppsatsen är att undersöka pedagogers uppfatt-

ningar, så måste metoden anpassas till det. Kvale (1997) beskriver kvantitativa 

och kvalitativa forskningsmetoder som olika verktyg som bör anpassas efter 

vilka forskningsfrågor man önskar undersöka.  Traditionellt och generellt 

brukar kvantitativ forskning handla om storskaliga undersökningar som ofta 

rör siffror. Kvale (1997) skriver att kvantitet syftar på ”hur mycket, hur stort, 

mängden av något.” (s. 67). Kvalitativa undersökningar däremot kan generali-

seras till att användas i mindre undersökningar och gå in mer på djupet av det 

man vill undersöka. Hartman definierar en kvalitativ undersökning med 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för 

livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (s.273). För att söka insikter om 

pedagogernas uppfattningar bestämdes att intervjuer var den lämpligaste 

metoden. Enligt Denscombe (2009) är intervjuer lämpliga för att få fram 

detaljerad och djupgående information genom att olika ämnesområden kan 

undersökas och det finns chans att ställa följdfrågor för att få mer djupgående 

information.  

 

Denscombe (2009) beskriver fenomenologin som positivismens motsats. Som 

fenomenologisk forskare är man alltså inte intresserad av att som inom 

positivismen upptäcka hur världen är, utan hur den tolkas av andra 

människor. Inom positivismen beskrivs man enligt Hartman (2004) som 

forskare söka efter att förklara olika skeenden utifrån teorier med mätbara 

företeelser och samband. Fenomenologisk forskning å andra sidan beskrivs t 

ex vilja undersöka och söka förståelse för olika uppfattningar och åsikter. 

Dessutom kännetecknas fenomenologin som subjektiv istället för objektiv samt 

beskrivande och tolkande.  

Denscombe (2009) säger vidare att en fenomenologisk utgångspunkt är 

lämplig för forskning i småskaliga undersökningar och intervjuer, samt kan 

göra det möjligt att undersöka delar av den komplexa sociala världen. 
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Förutom detta så menar Denscombe (2009)också att fenomenologiska 

undersökningar har stor nytta av intervju som undersökningsmetod.  

 

Detta för att man då får en möjlighet att gå på djupet av människors 

erfarenheter och resonemang vilket kan ge inblickar ur deras sätt att se på 

saker. I fenomenologiska undersökningar förklaras också att för att verkligen 

komma åt de intervjuades tankar så brukar en relativt ostrukturerad 

intervjuform användas. På det sättet kan de intervjuade med sina egna ord 

beskriva vad de menar samt att forskaren inte färgar svaren med exempelvis 

styrda frågor och därmed förutfattade meningar. Med detta som bakgrund så 

kan denna undersökning sägas vara inspirerad av fenomenologin i den 

bemärkelsen att den söker tolka pedagogers uppfattningar för att försöka 

erhålla en förståelse för hur man kan betrakta dessa. 

 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver en abduktiv förklaring och - förståel-

seansats som ett sätt att både utgå från empiriska fakta och teoretiska förföres-

tällningar. Förutom detta inbegriper också abduktion förståelse på så vis att 

analysen både utgår från empirin men också inspireras av teorin för att 

upptäcka olika mönster.  Undersökningen i det här fallet har genomgått tre 

faser i den ordning som tas upp här, nämligen planerings-, insamlings-, och 

analysfasen. Först formulerades en fråga, därefter samlades data in via 

intervjuer för att tills sist analyseras. Själva analysdelen bestod av att minska 

ned det insamlade materialet till sammanhörande kategorier för att till sist 

tolkas. Tolkningen innebar att med en abduktiv förståelseansats söka efter 

förståelse i undersökningen.  

 

Metoden som använts i den här uppsatsen kan därför sägas vara en kvalitativ 

intervjustudie som genomförts med en abduktiv förståelseansats med inspira-

tion från fenomenologin.  

 

Urval 
För att få en variation av olika pedagogers uppfattningar så valdes tre olika 

skolor ut. Alla skolor hör till en kommun i en mellanstor stad och hade klasser 

från förskoleklass till sjätte klass. Den första skolan var en central skola med ca 

400 elever. Den andra skolan var en förortsskola med ca 240 elever och den 

tredje skolan hade ett stort inslag av barn med utländsk bakgrund med ca 340 

elever. Från den första skolan intervjuades en lärare och från de andra två så 

intervjuades två lärare från varje. Tanken var att intervjua två lärare även från 

den första skolan men en föll bort på grund av yttre omständigheter och det 

fanns inte tid att boka om en ny tid. De var mellan 30-62 år och hade 

undervisat i mellan 8-39 år. Lärarna undervisade just nu på låg – och 

mellanstadiet. 



  

 

14 

 

 

Skolorna valdes utifrån att jag inte hade någon relation till skolorna eller de 

som arbetade där eftersom jag ville undvika att eventuella förutfattade 

meningar från mig skulle spela in under intervjuerna eller på resultatet. 

Pedagogerna valdes ut efter vilken årskurs de undervisade för tillfället för en 

så god spridning som möjligt. De kontaktades via e-post och efter en 

presentation av mig själv gjordes en förfrågan om de ville och hade möjlighet 

att intervjuas angående arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Redan i e-posten beskrevs att de fick avbryta intervjun när som helst, att både 

personerna själva och skolan var anonyma, samt att det som sades under 

intervjun bara skulle användas till denna uppsats. Tiderna för intervjuerna var 

upp till pedagogerna att bestämma under några utvalda dagar. 

Det faktum att alla skolor låg i samma stad och kommun var ett 

bekvämlighetsurval baserat på den tidspress som rådde för arbetet. 

 

Forskningsetik 
I denna undersökning har Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) använts. Där finns fyra 

huvudkrav vilket denna undersökning har följt. De fyra kraven är; 

informationskravet, samtyckandekravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

 

Det första kravet dvs. informationskravet innebär att de som deltar i 

undersökningen ska informeras om syftet med undersökningen samt att det är 

frivilligt. Pedagogerna som blev intervjuade fick redan i det initiala 

förfrågandet via e-post veta syftat med intervjun samt att det var frivilligt att 

tacka ja och att de när som helst under intervjun själva fick avbryta sin 

medverkan. 

 

Det andra kravet dvs. samtyckandekravet innebär att deltagarna i en 

undersökning ska samtycka till att ställa upp i undersökningen. Förfrågan om 

att bli intervjuad ställdes till personerna individuellt och alla tackade ja. 

 

Konfidentialitetskravet betyder att uppgifter om personer skall förvaras så 

ingen obehörig kommer åt dem. Alla personer i den här undersökningen är 

anonyma, liksom vilka skolor det handlar om. 

 

Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att de uppgifter som samlats in bara 

får användas för forskningsändamål. Detta informerades de som blev 

intervjuade om och materialet användes bara till den här uppsatsen. 

 

 
 
 
 
 



  

 

15 

 

 

Intervjugenomförande 
Alla intervjuer genomfördes ostörda i pedagogernas hemklassrum, en plats de 

valde själva. Pedagogerna fick veta redan i den initiala kontakten via e-posten 

att intervjuerna skulle ta ca 30 min, vilket de också gjorde. 

  
Intervjuerna hade en semistrukturerad som tangerar till ostrukturerad form. 

Denscombe (2009) skriver att ”Semistrukturerade och ostrukturerade intervju-

er befinner sig på en glidande skala – och det är i själva verket sannolikt att 

intervjun rör sig fram och tillbaka längs skalan” (s.235). Ett antal frågor fanns 

därför förberedda men intervjun fick främst följa den intervjuades tankegång-

ar. Fokuset på temat, alltså pedagogers uppfattningar om arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd och mer precist de tre frågeställningarna var dock en 

ledstjärna som intervjun hela tiden rörde sig kring. För att som tidigare nämnt 

låta de intervjuade med sina egna ord beskriva vad de menar samt att forska-

ren inte färgar svaren med styrda frågor och förutfattade meningar så valdes 

en relativt ostrukturerad intervjumetod. Detta balanserades dock mot det 

faktum att uppsatsen hade som syfte att besvara tre frågeställningar. I inter-

vjumallen konstruerades därför frågor som tangerar problemområdet runt 

måluppfyllelse, diagnoser och begreppsinnebörden av inkludering. Endast i 

fallet med den sista frågan angående inkludering ställdes en direkt fråga och 

denna ställdes i slutet av intervjun så att begreppet skulle få en chans att 

utvecklas redan innan om ämnet dök upp.  

 

 En diktafon användes och intervjuerna transkriberades sedan för att minimera 

risken av felaktigt tolkande i situationen. Enligt Denscombe (2009) är en av 

fördelarna med intervjuer att ” de ger forskaren möjlighet att kontrollera att 

hon eller han har förstått informanten korrekt” (s. 254). Som kontroll över att 

informationen som framkom under intervjuerna var det som respondenterna 

avsett gjordes korta sammanfattningar löpande under intervjun. Responden-

terna fick då en chans att bekräfta eller förtydliga vad denne menat.  

 

Hantering av det empiriska materialet 
Intervjuerna blev cirka två och en halv timmes långt material som sedan 

transkriberades till 39 sidor. Transkriptionen gjordes ordagrant och suckar och 

skratt inflikades som kommentarer. Vid pauser markerades detta med flera 

punkter och vid särskilt långa pauser så skrevs också det ut som en kommen-

tar. Ord som betonades markerades med kursiv text.  

 

Dels under själva intervjuerna men främst under genomläsningen av materia-

let började delar från de olika uppfattningarna som rörde pedagogernas 

uppfattningar kring arbetet med barn i behov av särskilt stöd att utkristallisera 

sig. Dessa markerades var för sig och olika kategorier skapades. 
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 Resultat  
Syftet i den här uppsatsen är som tidigare nämnt att tolka några pedagogers 

uppfattningar om arbetet med barn i behov av särskilt stöd och mer precist 

vilka uppfattningar pedagoger har om måluppfyllelse, diagnoser samt vilka 

uppfattningar pedagoger har om begreppet inkludering? Här redogörs för 

dessa uppfattningar utifrån olika kategorier som skapats ur intervjumaterialet. 

 

Pedagogers uppfattningar om måluppfyllelse:  

Uppfattningarna som handlar om måluppfyllelse kan sägas utfalla i följande 

kategorier:   

 

Måluppfyllelse leder till sortering av elever 

Måluppfyllelse innebär ett motsägelsefullt uppdrag 

Måluppfyllelse riskerar att blandas ihop med normalitet och normalfart 

Måluppfyllelse leder ofta till färdighetsträning på annan plats än klassrummet 

 

Sortering av elever 

Uppfattningar uttrycks om att måluppfyllelsen i skolan innebär att pedago-

gerna får sortera elever efter vilka som antas kommer att nå målen och vilka 

som riskerar att inte göra det. De som riskerar att inte nå målen är de som 

anses behöva särskilt stöd vilket citatet nedan visar: 

 
Det handlar ju om jag som deras lärare tror att om han utvecklas som han gör nu, 

kommer han att nå målen? Kommer han att klara de nationella proven i femman? 

Eller ser jag redan i fyran att det här kommer inte att gå om inte vi sätter in extra 

resurser. Och då slår jag larm och säger till rektor att jag har en elev som inte kom-

mer att nå målen (P1, s. 2). 

 

Pedagogen beskriver här hur det uppfattas höra till uppdraget att sortera 

elever efter vilka som kommer att klara målen i styrdokumenten. De som inte 

anses kommer kunna klara sig är de som kommer behöva extra resurser.  

 

Motsägelsefullt uppdrag 

Det fanns uppfattningar om att uppdraget om måluppfyllelse var motsägelse-

fullt eftersom det också ingår i uppdraget att differentiera undervisningen 

efter varje individ så den får utvecklas i sin egen takt. En pedagog säger: 

 
Vi ska lära i egen takt man ska mogna i egen takt men när de är i femman då ska de 

banne mig ha nått målen, så funkar ju inte verkligheten [.] men vad är sanningen, är 

det vi som är dåliga eller kämpar vi på för att nå målen i den här flummiga läropla-

nen, Lpo94? (P1, s.5). 
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Visionen om en skola för alla och därmed en inkluderande undervisning där 

alla elever får vara med i gemenskapandet utan att exkluderas på grund av att 

inte nå målen i ”rätt” tid beskrivs nästan i former av en utopi:  

 
*…+ utopi… (suck)… ja… det är ju väldigt uttalade mål va. I varje ämne, ska du nå 

de här målen. Alla ska helst nå alla mål i alla ämnen… men om man då har så stora 

svårigheter, att man inte ens är i närheten av dessa mål, då kan det ju inte vara en 

skola för alla. Då måste det ju finnas en skola där målen är skrivna på ett annat sätt. 

Där man har en chans att nå dem… som jag ser det (P2, s.7).  

Ytterligare en pedagog säger 

*…+ ja alla ska klara målen… alla ska klara matte, svenska, engelska. En del elever 

är mer praktiker och kanske har lika bra kunskaper, fast de kanske måste vara nere 

på träslöjden för att visa det. Tanken är ju god, att alla ska liksom kunna… klara 

alla målen, att få betyg i alla ämnen men… det är ju faktiskt inte alla som gör det 

(P4, s.5). 

 

Att skapa en skola för alla uppfattas inte som möjligt med tanke på de mål som 

finns uppsatta och att det konstateras att vissa faktiskt inte når målen. Det 

uttrycks också tankar om att en skola för alla skulle kunna existera om målen 

var ”skrivna på ett annat sätt” då skulle man ha chans att ”nå dem” alltså 

gällande de som inte platsar i den vanliga skolan. 

 

Normal och normalfart 

Uppfattningar om att elever ska nå och sträva efter att nå vissa mål uttrycks 

hos pedagogerna. Förutom det så uttrycks också vissa sammanblandningar 

med måluppfyllelse och uppfattningar om att inte följa en viss normalfart eller 

att vara som majoriteten, de ”normala”: 

 
Och det är ju när man märker att de inte klarar av att följa samma utvecklingskurva 

som de andra barnen. Att de sackar efter, inte kommer igång med läsningen… ja att 

det är stora problem alltså med och lära sig läsa till exempel [.] och det där går fort, 

att sacka efter så att säga, att komma efter sina kamrater, för de som kommer igång 

på ett vanligt sätt, de går ju hela tiden vidare (P2, s.1). 

 

Eleverna ”sackar efter” sina kamrater. Detta skulle kunna tolkas som att 

kamraterna är ”normen” som följer en ”normalfart” och de som ”sackar efter” 

är de avvikande. Det handlar alltså inte bara om att uppnå målen, utan också 

att göra det på ett speciellt sätt och med en viss fart. 

 

Färdighetsträning 

När målen riskerar att inte nås, då uttrycker pedagogerna att åtgärder för detta 

måste sättas in. Dessa åtgärder beskrivs främst som någon form av 

färdighetsträning dvs. att under en period träna väldigt intensivt på det som 

krävs. Hur denna färdighetsträning bäst ska förverkligast uttrycks exempelvis 

på följande sätt: 
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*…+ när det inte är så gravt… då är det ju träna, träna, träna som gäller och då har 

vi våra specialpedagoger till hjälp också [.] endera så är man med i klassen men 

oftast så får ju eleven gå ifrån då och träna visst mycket (P2, s.2). 

 

Uttrycket ”oftast” signalerar att den här typen av färdighetsträning vanligast 

sker på annan plats än i klassrummet. En annan pedagog beskriver att visst 

särskilt stöd för att nå upp till målen kräver hjälp av specialpedagog: 

 
Ja men då måste man ju se till att den eleven behöver hjälp av en specialpedagog, 

kanske måste man sitta med en andraspråkslärare och träna böjningar eller vad det 

nu är man har besvär med. Å, ibland så är det ju specialpedagogen som kommer 

upp hit. Ibland har man speciella tillfällen i veckan då eleven går och tränar någon-

ting som den behöver. Å då pratar ju jag, alltså när man går iväg och får specialpe-

dagoghjälp, då är det ju oftast, ja, läs och skrivproblem, dyslektiska problem, det 

kan också vara det här med ett annat modersmål (P1, s.2). 

 

Vissa läs- och skrivproblem kräver alltså hjälp av en specialpedagog eller 

andraspråkslärare. Det händer att specialpedagogen kommer till klassrummet 

men ofta uppfattas att denna typ av färdighetsträning sker på annan plats. 

 

Pedagogers uppfattningar om diagnoser och  

kategoriseringar 
Uppfattningarna som handlar diagnoser kan sägas utfalla i följande kategorier:   

 

Diagnoser riskerar att leda till ett synsätt där elever är problembärare 

Diagnoser och dess kopplingar till rätten att få stöd 

Diagnoser som förklaring av skolans problem 

 

Elever som problembärare 

Som tidigare beskrivits så kan skolproblem betraktas ur olika perspektiv 

exempelvis ur ett relationellt eller kompensatoriskt. Det som främst skiljer 

dessa åt är vart problemen har sin grund, hos individen eller individens möte 

med skolan. En pedagog säger: 

 
Ja, man har ju haft både så kallade bokstavsbarn, ADHD-barn och Tourettes.. Sedan 

har man ju de som behöver extra stöd i läsning och skrivning, därför att de har 

långsam inlärning eller dyslektiska drag, eller de är dyslektiskt, dyslektiker.. (P1, s. 

1). 

 

Här följer ytterligare ett exempel: 

 
Då tänker jag på de elever som jag har haft, som har haft assistenter knutna till sig, 

till exempel... och det har varit ADHD-diagnoser då på de eleverna (P5, s.1). 

 

Det är eleverna som har Tourettes, dyslexi, långsam inlärning eller är ADHD-

barn. Skolsvårigheter kan således sägas bero på brister hos individen.  
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Även i nästa citat kan man se att diagnosen är något statiskt som finns inbyggt 

hos individen. Intervjun rörde sig här runt om det är möjligt att förebygga att 

hamna i en situation där att man behöver särskilt stöd? 
 

Nä, det tror jag inte att det går att förebygga. Det är ju… har man det arvet eller den 

skadan med sig så har man ju. Det är ju svårt att förebygga (P4, s. 4). 

 

En ”skada” eller ett ”arv” kan tyda på att detta är något individen har och 

kommer att få leva med resten av sitt liv. 

 

Diagnoser och rätten till stöd 

I de uppfattningar som pedagogerna gjorde uttryck för framgick det att 

medicinska diagnoser och rätten till särskilt stöd var tätt knutna till varandra. 

Exempel på det är följande citat: 

 
Ja, för är det konstaterat att det är dyslexi, då har du rätt till vissa hjälpmedel, tal-

böcker, inlästa saker. Då har du mera rätt till ett större utbud av hjälpmedel (P2, s. 

2). 

 

En medicinsk diagnos, i det här fallet dyslexi, uppfattas inte bara vara en 

grund på vilken man har större rätt till en viss sorts hjälpmedel men också 

rätten till ett större utbud av olika hjälpmedel. Medicinska diagnoser uppfattas 

inte som helt bekymmerslösa vilket uttrycks på det här viset: 

 
Det behövs för mycket diagnoser och det behövs för allvarliga saker, tycker jag, för 

att man ska sätta in en extra vuxen (P5, s.1). 

 

Pedagogen uttrycker kritik mot att det krävs just diagnoser för att som i det 

här fallet sätta in en extra vuxen. En annan pedagog uttrycker känslan av att 

känna sig låst av att inte kunna hjälpa elever på olika sätt innan de fått en 

medicinsk diagnos och att sådana utredningar brukar ta lång tid. Dessutom 

beskriver pedagogen att under samtal med kolleger så använder de sig av 

olika diagnoser som en del av förklaringen till olika skolproblem, även om så 

inte är konstaterat:  

 
(P4) Ja, för det första är man ju lite låst när man inte får diagnosticera själv, utan 

man måste alltid ha en diagnos på barnet som någon annan gör, alltså en psykolog 

eller så remitteras det vidare till BUP då. 

(EH) Mmm 

(P4) Men man svänger sig ju med liksom diagnoser… ehh kolleger emellan. Vi kan 

ju, kan ju tro att en elev har ADHD till exempel. Eller koncentrationssvårigheter 

eller… ja det kan vi ju tro fast vi får ju inte diagnosticera nåt barn utan att det har 

skett rätt väg, så att säga. Man börjar ju med och lyfta det i arbetslaget och så lyfter 

man det hos spec. och så lyfter man det i EHP och så tas det vidare. 

(EH) Mmm 

(P4) Hela vägen. Ja… 

(EH) Hur menar du när du säger att du känner dig låst av det? 

(P4) Ja, alltså, ibland så skulle man vilja säga att den här eleven har det här behovet, 

där skulle jag behöva hjälp… med någonting. Men det kanske man inte får… det 
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kan ju finnas elever som behöver medicinering, till exempel. Men som, det kan ju 

inte vi föregå hela utredningen och det brukar ta tid (P4, s.1). 

 

Uppfattningarna om nyttan av diagnoser förefaller dock inte vara enbart 

negativa, vilket följande citat visar: 

 
Det kan vara föräldrar som avgör så att de inte går med på en utredning [.] Det kan 

ju hända att det faller mellan stolarna i högstadiet för att man byter lärare. Jag tror 

att… då ska diagnosen följa med. [.] Om inte utredningen börjas i tidig ålder. Jag 

tror det är väldigt viktigt att börja på utredningar tidigt. [.] Ja, det beror ju på vilken 

diagnos man… det är väldigt individuellt från barn till barn. Det finns ju inte en 

människa som är likadan och stöpt i samma form (P4, s.2).  

 

Också här beskrivs uppfattningen om att särskilt stöd och diagnoser hör ihop. 

Utredningar som kommer fram till olika diagnoser ska börja tidigt. För elevens 

rätt till särskilt stöd uppfattas det också som viktigt att diagnoser följer med 

elever under skolgången. Formen av särskilt stöd uppfattas dels bero på vilken 

diagnos en elev har men också beroende på hur eleven är som individ. 

 

Diagnoser förklarar skolans problem 

Tidigare togs kategorin ”elever som problembärare” upp, där elever med 

diagnoser kunde uppfattas som enskilda problembärare vid skolsvårigheter. 

Vad detta i förlängningen kan leda till är uppfattningar om att åtgärder som 

sätts in i undervisningen inte fungerar på grund av enbart elever. Nästa 

exempel på citat rör sig runt ett exempel hämtat från verksamheten rörande tre 

pojkar i behov av särskilt stöd i läsning. Pedagogen förklarar varför det 

särskilda stödet rörande läsundervisning som bestod av att läsa fem minuter 

hemma varje dag fungerade bra för en pojke men sämre för de andra två och 

inte alls för en av de tre pojkarna; 

 
(P2) … De andra två fungerade det inte på.. 

(EH) Mhm 

(P2) och där visade det ju sig senare att en av dem hade ju nån form av dyslexi, att 

det var flera faktorer som spelade in… ja du vet det finns bokstäver för allting nu, 

höll jag på att säga. Men det var andra faktorer som gjorde att han inte tog in det 

här (P2, s. 3). 

 

Förklaringen till att pojken inte ”tog in” det stöd som erbjöds, alltså extra 

läsning, berodde alltså på någon slags ”faktorer” som finns hos eleven. Även 

om det inte framgår tydligt, så är det möjligt att ana sig till att det handlar om 

någon slags diagnos. Intervjun fortsatte att handla om detta exempel: 
 

(EH) Mmm, vad blev det för lösningar för de andra då? 

(P2) De fick stöd av speciallärare… 

(EH) Tycker du att det gav resultat då? 

(P2) Jaa ehh, i… det gjorde det delvis naturligtvis. De gick ju framåt.. men som jag 

sa så i ett av fallen så var det svårare… och jag ser nu har jag ju en trea igen.. och 

här har vi ju också ett par stycken som varit lite ”slow learners” vad det gäller 

läsning då (P2, s. 3). 
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Eftersom hemmaläsningen inte fungerade för två av pojkarna blev lösningen 

en exkluderande åtgärd bestående av besök hos specialläraren. När skolpro-

blem uppstod som inte gick att ordna i den vanliga undervisningen förklara-

des detta genom den diagnos pojken sedermera fick. Inte heller undervisning-

en hos specialläraren uppfattades som särskilt givande och återigen förklaras 

detta med att eleven har några slags inbyggda faktorer som förklarar detta. Det 

här partiet av citatet avslutas med att pedagogen beskriver att i den nuvarande 

klassen finns det återigen några elever som kategoriseras av pedagogen som 

”slow learners”.  Det uttrycks en uppfattning om att en liknande situation 

skulle kunna uppträda igen. 

 

Pedagogers uppfattningar om vad inkludering innebär. 
Uppfattningarna som handlar om vad inkludering innebär kan sägas utfalla i 

följande kategorier:   

 

Begreppen inkludering och integrering riskerar att sammanblandas 

Uppfattningar om inkludering alltid är önskvärt 

Begreppsinnebörden av inkludering varierar  

 

Sammanblandningen av inkludering/integrering 

Inkludering med dess vikt på delaktighet, gemenskap och tanken om att 

utbildningsväsendet ska anpassa sig efter individen skiljer sig mot begreppet 

integrering eller integration, vilket tidigare redogjorts för. I uppfattningarna 

hos pedagogerna var inte den här skillnaden alltid klar. Här följer ett exempel 

på en uppfattning om vad inkludering innebär: 

 
Det är ju det här att man inte lyfter ut elever. Utan de ska vara en del av gemenska-

pen. De ska integreras i gruppen (P1, s.4).  

 

Här följer ytterligare ett exempel: 

 
Men vi försöker ju i möjligaste mån integrera, att ta med alla barn i vanliga klasser. 

(P2, s.6) 

 

I båda exemplen uppfattas inkludering vara samma sak som integrering i val 

av ord. Beskrivningen av inkludering i de här citaten beskriver också snarare 

innebörden av vad integrering innebär, dvs. elever med särskilda behov ska 

rent fysiskt vara med i klassrummen, än innebörden av inkludering. I första 

citatet finns visserligen ordet gemenskap med vilket skulle kunna uttrycka en 

mer inkluderande tanke men samtidigt uttrycks att de ska integreras i gruppen 

vilket tyder på en mer integrerande tanke.   

  

Ett annat citat visar att ordet inkludering inte var känt sedan tidigare men väl 

problematiken med hur arbetet med särskilt stöd ska ske: 

 
(P2) Jaa… hur tänker man… vad menas med inkludering då? Nu är jag borta.. 
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(EH) Ja, inkludering handlar om mer än att bara vara kvar i klassrummet och… 

(P2) Ja, det tycker jag… ja… det där är ett litet dilemma faktiskt… 

(EH) Mhm 

(P2) Det tycker jag nog för att… det är inte alltid så lyckat att plocka ut barnen. De 

känner sig ju särbehandlade… de kan göra det. Många kan uppleva det fantastiskt 

skönt att få gå ifrån och sitta i lugn och ro och träna men samtidigt… ja… de syns ju 

när de går ut. De andra barnen ser ju det. Nu har ju barn stenkoll. De vet precis vad 

alla kan och var de är i matteboken och det spelar ingen roll hur man tror att man 

inte bryr sig som vuxen och inte lägger någon vikt vid det men barn vet ju… 

(EH) De jämför sig menar du? 

(P2) Oh, ja… men många gånger är det ju nödvändigt men det jag var inne på med 

att träna, träna och träna och det är svårt att genomföra med 22 till… 

(EH) Mmm 

(P2) Men så är det, det är fördelar och nackdelar med allting. 

(EH) Man måste alltså överväga menar du? 

(P2) Ja och man måste vara otroligt lyhörd, för jag har ju stött på barn under de år 

jag har jobbat som absolut inte ville gå ut ur klassrummet. Totalvägra! Och vad gör 

man då? Då ger det ju ingenting, då känner de sig ju bara misslyckad. För det gäller 

ju det också, att inte få dem att känna det ”jag är så dålig, jag måste gå här-

ifrån”…(P2, s. 4-5). 

 

Inkludering som begrepp var inte något som var känt sedan innan men 

uppfattningar runt dilemmat om att exkludera och dess konsekvenser var 

dock högst påtagliga. Pedagogen menar att elever ”kan” känna sig särbehand-

lade av att segregeras från klassen men samtidigt uppfattas det som ”många 

gånger är det ju nödvändigt”. Pedagogen uppfattar också att det är svårt att ge 

extra färdighetsträning i klassen samtidigt som man har alla andra elever där. 

Lösningen blir då att den elev som är i behov av särskilt stöd får ”gå ifrån”. I 

fall där elever uttryckligen inte vill gå ifrån klassrummet, de som ”absolut” inte 

vill, uppfattas exkludering inte leda till något gott utan snarare till att de bara 

känner sig ”misslyckad”. 

 

Alltid inkludering? 

I de flesta fall uttrycktes en förståelse för tanken med inkludering men samti-

digt uttrycktes en skepsis mot att inkludering alltid är rätt väg att gå som i 

följande citat: 

 
De ska integreras i gruppen, för då blir det kanske en bättre inlärning men det finns 

ju även vissa problem som inte går att lösa den vägen. Men på det stora hela så 

visst lär de av varandra, att man lär elever att samarbeta, att få ett bra klimat så att 

man kan undervisa och de är på olika nivåer (P1, s.4). 

 

Uppfattningen uttrycker att elever ska vara en del av gemenskapen vilket kan 

tolkas som en inkluderingsbaserad uppfattning. En viss skepsis uttrycks dock 

mot att ”integrera” elever med att inlärningen ”kanske” blir bättre och att vissa 

problem inte går att lösa den vägen. Det är alltså inte säkert att inklude-

ring/integrering alltid är det bästa. 

En annan uppfattning om inkluderingens vara eller inte vara: 
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*…+ min utgångspunkt är ju att man är i klassen men ibland så kan det hända att 

det är bättre att man är utanför. Men det är ju en avvägningsfråga (P3 s.1) *…+ 

gruppens betydelse är väldigt stor, alltså vara med kompisarna och göra som alla 

andra, det är väldigt viktigt för alla barn. Man kan tänka sig att det är utgångs-

punkten, det är min erfarenhet. *…+ Så att man kan lösa inom klassens ram då, det 

är liksom det första (P3, s.3-4). 

 

Pedagogen problematiserar dilemmat mellan att ge särskilt stöd i eller utanför 

klassrummet och uppfattar att elever tycker att vara inkluderad i gruppen är 

viktigt. Samtidigt är detta en ”avvägningsfråga”, alltså inte något som alltid är 

självklart ur ett pedagogiskt perspektiv.  

 

Här följer ytterligare ett exempel som skildrar en uppfattning om hur effektiv 

träning utanför klassrummet är kontra en mer inkluderande variant; 

 
Svårt och säga faktiskt…(lång paus) Jag tror ju att det är effektivare att få den där 

stunden för sig själv faktiskt. Det ger mer, det gör det. Men i slutändan… nä jag kan 

inte… det är svårt. För de här som har vägrat, de har varit ganska få faktiskt…(P2, 

s.5). 

 

Det verkar inte finnas en klar generell uppfattning om det skiljer sig i effektivi-

teten av färdighetsträningen om den sker inom eller utanför klassrummet.  

 

En annan pedagog om talet för en skola för alla; 

 
Ja men visst är det bra att vi ska ha en skola för alla, att alla är välkommen i skolan 

men känner sig alla välkommen i skolan då? (P4, s.5). 

 

Här verkar uppfattningen vara att en skola för alla innebär något gott och 

eftersträvansvärt, samtidigt som uttrycket ”ska ha” kan tolkas som om det inte 

är något som existerar i verkligheten. Dessutom uttrycker pedagogen en 

undran över om alla eleverna känner sig välkomna i skolan. Här kan man 

tolka det som att skolan idag inte är tillräckligt kvalificerad att möta alla elever 

på ett sådant sätt att de har möjlighet att känna gemenskap och delaktighet. 

 

En annan pedagogs uppfattningar om inkluderande undervisning; 

 
*…+ däri ligger mitt dilemma just nu att… att jag har jättesvårt för att säga att det 

här funkar inte för den här eleven. Utan för min liksom grundinställning är att jag 

måste få det att funka för eleven! Å funkar inte en uppgift, jamen då är det fel på… 

alltså det är så, det är fel på uppgiften då, för den eleven liksom. 

(EH) Mmm 

(P5) Den här uppgiften som jag har gjort kan vara jättebra för någon annan men om 

inte uppgiften passar eleven, jamen då måste ju jag anpassa den. Å det är det här 

som gör att det blir så svårt för mig att söka hjälp för… och egentligen borde jag då 

ha… egentligen borde jag ju söka hjälp, fast jag borde ju söka hjälp själv liksom, 

förstår du att… 

(EH) Ja 
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(P5) Jag borde söka hjälp för att anpassa uppgifter och sådant där. Men än så länge 

så funkar det… liksom… att… och sen är det ju det här med att… jag menar att… 

särskilt stöd för mig handlar det jättemycket om att man peppar i alla väder och det 

gör man ju med alla elever (P5, s. 5). 

 

Här ger en pedagog uttryck för att skolproblem uppfattas vara pedagogens 

och skolans problem att lösa som utgångspunkt, att det är i mötet mellan 

eleven och skolans organisation problem uppstår. Det är uppgifterna som 

måste anpassas och pedagogen som behöver hjälp och stöd i sitt arbete. På så vis 

är det inte heller en fråga om att exkludera någon ur klassen utan snarare att 

hitta vägar i klassrummet som en tänkbar lösning. 

I nästa exempel beskrivs en motsatt uppfattning om att det inte är skolans 

problem att det inte fungerar så bra med inkluderande undervisning: 

 
Men alltså blir det så intensivt att jag ensam, om jag är lärare, får ägna största delen 

av min tid till att försöka och hålla lugnt, för att ett barn inte kan vara lugnt. Då kan 

man ju fråga vad är en skola för alla, var är den skolan för de andra då då? (P3, s.9). 

 

Man får ju inte stånga sig blodig bara för att alla ska vara i klassrummet. Det kan ju 

bli fel det också (P3, s.8).  

 

Här blir de andra elevernas bästa en förklaring till att en enskild elev bör 

åtgärdas. Det är inte skolans kompetens med exempelvis extra resurser som 

hjälp till pedagogen för att hantera en situation liknande denna som ifrågasätts 

utan det är eleven som bör exkluderas för att skapa lugn för resten av eleverna. 

Inkludering uppfattas inte alltid vara det rätta eftersom man inte ska ”stånga 

sig blodig” över det.  

 

 

Vad menas med inkludering? 

Inkludering som begrepp uttrycktes inte på samma sätt, utan skillnader 

framkom runt vad inkludering egentligen har för innebörd. 

 

En pedagog problematiserar vad inkludering innebär; 

 
Man ska ju känna att man hör till sin grupp. Det är ju väldigt olyckligt om man 

skulle hamna så att ett barn fick gå ifrån flera gånger om dan. Då känner man sig ju 

inte inkluderad. Jag tror att det viktigaste är känslan av inkludering. Om jag känner 

att, jamen det här är min klass, det är bara det att jag går till (namn på specialpeda-

gog) och jobbar med tal två gånger i veckan… men det är ju för att jag behöver det. 

Jag vill det. Då kan man ändå känna sig inkluderad i gruppen. Det är bra för mig 

att jag gör det där… [.] Men det är klart att det funnits, under de år jag har jobbat, 

barn som tycker det känts tungt och gå iväg och träffa… och gå bort från grup-

pen… (P3, s.7) 

 

Pedagogen beskriver inkludering som en känsla av gemenskap i den grupp 

man tillhör. Det uppfattas också som möjligt att om en elev känner sig inklu-

derad, då är det också möjligt att genomföra diverse exkluderande åtgärder. 
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Det uppfattas också finnas någon slags gräns för hur mycket en elev kan vara 

segregerad från klassen och ändå känna sig inkluderad. Även om gränsen inte 

uttrycks klart så uttrycks flera gånger om dagen som för mycket men två 

gånger i veckan upplevs vara möjligt. Uppfattningen verkar också finnas att 

det i vissa fall inte finns någon annan lösning på skolproblem än att exkludera 

elever från klassen, även om eleven tycker det känns ”tungt”.  

 

Här följer en annan uppfattning om inkluderande undervisning och en skola 

för alla: 

 
(P5) Ja, och man måste vilja ha en skola för alla.  

(EH) Mmm. 

(P5) Det måste man sträva… 

(EH) Vad innebär det att vilja ha en skola för alla? 

(P5) Att man… Jag tror att jag är lite för extrem idet här ibland, att, men… ja att 

man som pedagog alltid ser det positiva hos eleverna och att man trycker på det 

som är bra. Och försöker och ha, det här är jättesvårt i verkligheten (skratt), och 

försöker ha mindre fokus på det som är negativt (P5, s.8). 

 

Det uttrycks att det måste finnas en vilja till att ha en skola för alla och att ha 

fokus på det som är positivt hos eleverna. Citatet visar att uppfattningen finns 

att pedagogers förhållningssätt och synsätt är viktig i frågan om inkluderande 

undervisning. 
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 Diskussion 
Avsnittet börjar med en sammanfattning av grundläggande delar av uppsat-

sen. Sedan kommer i tur och ordning de olika utfallna kategorierna i under-

sökningen att diskuteras vad de har givit i förhållande till den övergripande 

frågeställningen. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion, eftertankar av 

författaren samt några idéer om fortsatt forskning. 

 

I den här uppsatsen har en tolkning gjorts av pedagogers uppfattningar kring 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Pedagogerna jobbar i en organisation 

som har styrdokument att följa, det är deras uppdrag. Det blir pedagogernas 

uppgift att i verkligheten omsätta dessa styrdokument med ibland motsägelse-

fulla budskap i verkligheten. Å ena sidan förespråkas inkluderande undervis-

ning, där elever har rätt att utvecklas i sin egen takt, vilket också är det 

politiskt korrekta att sträva efter och vilja nå i både samhället och skolan. 

Samtidigt ska mål nås, helst av alla elever samtidigt, diagnoser ska ställas för 

att få extra resurser, samt att skolan fortfarande sorterar in elever efter olika 

kategorier, där bland annat normalisering – avvikelse är ett högst verkligt 

problem. De negativa effekterna av att bli klassad som en avvikelse och 

därmed exkluderad ur gemenskapen genom segregerande undervisning är 

tydliga.  

 

Visionen om en skola för alla där alla har samma rättigheter i en demokratisk 

anda samt motverkandet av exkluderande undervisning är i högsta grad 

aktuell. Historien bakom specialpedagogikens framväxt visar hur ett mer 

relationellt perspektiv vuxit fram med tiden i den offentliga retoriken. Trots att 

en strävan mot ett mer relationellt perspektiv finns att utläsa både i den 

offentliga retoriken och hos uppfattningar hos pedagoger ute i praktiken så 

leder dagliga situationer och beslut i den komplexa verkligheten i skolorna till 

en undervisning som inte alltid är inkluderande.  

 

Elever i svårigheter eller elever med svårigheter 
 

Måluppfyllelse 
I fallet med måluppfyllelse och de kategoriseringar som där utföll går det att 

skönja tendenser till både ett kompensatoriskt perspektiv och ett relationellt 

perspektiv på arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

 

I den första kategorin uppfattades bland annat måluppfyllelse leda till sorter-

ing av elever. De nationella proven var exempel på en uppfattning om en 

måluppfyllelse som elever riskerade att inte uppnå. Själva sorteringen av 

elever för att finna de som är i behov av särskilt stöd verkar i det här fallet 

bidra till ett mer kompensatoriskt perspektiv genom att det är eleverna som 
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individer som ses som de som är avvikande och som måste åtgärdas. Detta kan 

jämföras med vad Persson (2001) skriver om att sortering istället för att bara 

handla om måluppfyllelse också blir ett sätt att se och sortera vilka som är 

”normala” och ”avvikare”. Detta skulle också kunna ses i ljuset av hur Isaks-

son (2009) beskriver att införandet av 1994 års läroplan med dess mål – och 

resultatstyrning innebar ett större fokus på de elever som riskerar att inte nå 

dessa mål och de naturliga åtgärderna blir då att rikta in sig på individen.  

 

I den andra kategorin som beskrev att måluppfyllelse uppfattades innebära ett 

motsägelsefullt uppdrag uttrycktes svårigheterna i det faktum att lärarupp-

draget både innebär att differentiera undervisningen så varje elev får utvecklas 

i egen takt samtidigt som mål ska nås samtidigt av alla. På det viset som målen 

är skrivna uppfattades en skola för alla d.v.s. en skola där alla är inkluderad i 

princip vara en utopi. Resultatet visade också på uppfattningar om att för att 

skolan ska kunna inkludera alla måste dels målen vara formulerade på ett 

annat sätt och att också andra saker än de som premieras, d.v.s. rent akade-

miska, bör uppmuntras. Här kan uppfattningarna betraktas som ett mer 

relationellt perspektiv på särskilt stöd. Det är skolan som organisation som bör 

ändra på sig för att kunna inkludera alla elever och inte eleverna som ska 

åtgärdas för att passa in i skolan. Det kom också fram uppfattningar om att 

pedagogerna i och med detta motsägelsefulla uppdrag kunde känna sig 

oförättade när de upplevde sig få bära skulden för svårigheterna som uppstår 

med detta dilemma vilket också Persson (2003) beskriver. 

 

Den tredje kategorin beskrev hur måluppfyllelse riskerar att sammanblandas 

med normalitet och normalfart. Det uttrycktes uppfattningar om att elever som 

inte hängde med sina klasskamraters utveckling och sackade efter riskerade att 

inte uppnå målen. Det handlade med andra ord inte bara om att uppnå målen, 

utan också att göra det på ett speciellt sätt och med en viss fart. Här riskerar 

återigen ett mer kompensatorisk perspektiv att göra sig gällande. Det är 

individen som inte når upp till målen, som sackar efter och som blir en 

avvikelse från normen.  

 

I den fjärde kategorin uttrycktes uppfattningar om för att nå måluppfyllelsen 

så tenderar åtgärden att innebära färdighetsträning för individen inom 

specifika områden. För det första kan själva färdighetsträningen utpeka 

individen till orsaken till skolproblem vilket tyder på ett kompensatoriskt 

perspektiv med individen i fokus. Det kompensatoriska perspektivet blir ännu 

tydligare när det för det andra uttrycktes uppfattningar om att 

färdighetsträningen ofta utfördes på annan plats än i klassrummet, i likhet 

med de fynd Isaksson (2009) gjorde i sin studie. I det här fallet riskerar elever 

att börja identifiera sig med rollen som avvikare och få en stämpel som riskerar 

att konsolideras. 
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Diagnoser och kategorier 

I fallet med kategoriseringar, diagnoser och de kategorier som där utföll är det 

kompensatoriska perspektivet det mest framträdande i uppfattningarna runt 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det finns dock också tillfällen där 

ett mer relationellt perspektiv är synligt.  

 

I den första kategorin uppfattades diagnoser leda till ett synsätt där elever blir 

problembärare. I uppfattningarna uttrycktes det att det var eleverna som hade 

ADHD, en långsam inlärning eller var bokstavsbarn. Ett kompensatoriskt 

perspektiv blir därför tydligt där skolproblem skylls på individen och inte på 

skolans tillkortakommanden. Skolans aktiva anpassning utifrån olika individer 

med eller utan diagnoser riskerar också att komma i skymundan. Skolverket 

(2008) beskriver att en nackdel med diagnoser blir att skolproblem tillförs 

individen utan att andra aspekter tas med i beaktning. Individen får en roll 

som avvikare som riskerar att konsolideras och pekas ut som något icke 

önskvärt. Om förklaringen till skolproblem ligger hos eleven i form av en 

diagnos riskerar också uppfattningen bli att det är svårt att förebygga olika 

skolproblem vilket citatet nedan visar: 

 
Nä, det tror jag inte att det går att förebygga. Det är ju... har man det arvet eller den 

skadan med sig så har man ju. Det är ju svårt att förebygga (se ovan s. 21). 

 

I den andra kategorin som utföll uttrycktes uppfattningar om sambandet 

mellan diagnoser och dess kopplingar till rätten att få särskilt stöd. I uppfatt-

ningarna uttrycktes dels det tydliga sambandet mellan medicinska diagnoser 

och rätten till olika extra resurser så som material eller extra personal. Här blir 

återigen ett kompensatoriskt perspektiv tydligt där individen och dess tillkor-

takommande hamnar i fokus för rätten till särskilt stöd och inte skolans 

otillräcklighet att möta alla barn där de befinner sig i sin utveckling. I uppfatt-

ningarna uttrycktes dock kritik mot detta samband med att exempelvis 

diagnosernas fastställande tog för lång tid, att det krävdes en diagnos för visst 

stöd samt en känsla av att känna sig låst av att inte få sätta in rätt stöd utan 

diagnoser. Här uttrycks ett mera relationellt perspektiv i och med att det är 

skolans organisation och problem med att anpassa sig som är orsaken till att 

skolproblem blir svåra att lösa. Isaksson (2009) problematiserade och ifrågasat-

te att diagnoser har så stor betydelse på skolans område för att få rätt till 

särskilt stöd. Å ena sidan kan diagnoser ha ett existensberättigande som 

förklaring till vissa orsaker för individens svårigheter, där individen inte 

skulbeläggs och svårigheter förklaras som personlighetsdrag vilket Skolverket 

(2008) beskriver. Å andra sidan är det problematiskt att lärares kompetens 

förminskas i sitt eget professionella uppdrag där de kan se varje individs 

behov och direkt skulle kunna sätta in det stöd som krävs utifrån behov och 

inte utifrån diagnoser. 

 

Den tredje och sista kategorin som kan sägas utföll var diagnoser som förklar-

ing av skolans problem. I uppsatsen undersökning uttrycktes uppfattningar 

om att vissa pedagogiska lösningar i klassrummet inte fungerade för vissa 
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elever. När det senare blev klart med någon form av diagnos, så beskrevs det 

som en förklaring till att undervisningen inte hade fungerat och en segrege-

rande lösningen blev åtgärden i form av besök hos speciallärare. Istället för ett 

relationellt perspektiv där skolan aktivt försöker anpassa sig efter eleverna 

lutar det åt ett kompensatoriskt perspektiv med individer som orsaker till olika 

skolproblem. Detta är i kongruens med vad Hjörne och Säljö (2008) beskrev 

med att exempelvis diagnoser löser skolans problem eftersom det anses att det 

finns barn som inte passar i en skola för alla. 

 

Inkludering 
I fallet med inkludering och de kategoriseringar som där utföll går det att 

skönja tendenser till både ett kompensatoriskt perspektiv och ett relationellt 

perspektiv på arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 

 

I den första kategorin uttrycktes uppfattningar där begreppen inkludering och 

integrering riskerade att sammanblandas. I uppfattningarna i uppsatsens 

undersökning blandades begreppen både bokstavligt och bildligt, dessutom 

verkade inte förståelsen för begreppet inkludering vara känt alls i vissa fall. 

Eftersom inkludering kan sägas handla om att aktivt anpassa undervisningen 

på ett sådant sätt att elever upplever gemenskap och delaktighet framstår 

därför ett relationellt perspektiv som naturligt. I fallet med integrering vilket 

mer kan sägas handla om hur man organiserar undervisning runt elever som 

fortfarande ses som avvikande riskerar ett mer kompensatoriskt perspektiv att 

göra sig gällande. Om inte begreppen med dess korrekta innebörd är kända 

riskerar också problematiken med en undervisning som inte är inkluderande 

att bli stor. Detta går att jämföra med hur Blandford och Palikosta (2010) 

beskrev i sin undersökning att en sammanblandning av begreppen 

inkludering och integrering riskerar att leda till en undervisning som inte i 

egentlig mening är inkluderande. 

 

I resultatets andra kategori under inkludering uttrycktes uppfattningar om 

inkludering alltid är önskvärt eller inte. I uppfattningarna gick det att utläsa att 

det fanns en medvetenhet om att inkludering i den offentliga retoriken är 

något önskvärt. Inkludering uttrycktes också som en slags utgångspunkt i 

undervisning i praktiken och uppfattningar om att det är pedagogen som 

upplever sig behöva stöd och hjälp istället för elever tyder på ett mer relatio-

nellt perspektiv på undervisning. Det uttrycktes också uppfattningar om att en 

skola för alla med inkluderande undervisning inte alltid fungerar eftersom 

skolan inte är utformad så att alla känner sig välkommen. Med den kritiken av 

skolan som organisation går det också att betrakta dessa uppfattningar ur ett 

mer relationellt perspektiv. Samtidigt uttrycktes uppfattningar som att det 

”kanske blir en bättre inlärning” (se ovan, s. 24) och att man inte ska ”stånga 

sig blodig” (se ovan, s. 26) för att åstadkomma en inkluderande undervisning. 

Barn i behov av särskilt stöd uttrycktes också ofta som ”de” och i vissa fall där 

det var svårt att behålla lugnet i en klass ansågs lösningen för de andra 

elevernas bästa vara exkluderande åtgärder för enskilda individer. Här lutar 
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det å andra sidan mer mot ett kompensatoriskt perspektiv med elever som 

orsak till skolproblem. 

 

Detta resultat kan ses i ljuset av vad både Assarson (2007) och Blandford och 

Palikosta (2010) funnit i sina studier, för vilka redogjorts tidigare, att ett hinder 

till inkluderande undervisning var att det fanns en medvetenhet på skolorna 

att det inte är politiskt korrekt att ogilla inkludering men att dessa värderingar 

ändå stod att finna. Assarson (2007) beskrev också att den offentliga retoriken 

tar avstånd från uttryck som ”vi” och ”dem” som en beskrivning av avvikelser 

från det ”normala” men att dessa uttryck och sätt att tänka ändå lever kvar hos 

människor i viss utsträckning. Det kan vara så att om inte inkludering genuint 

uppfattas vara av största vikt så riskerar också undervisningen att inte bli så 

inkluderande som möjligt. Å andra sidan kan det i glappet mellan den offent-

liga retoriken med dess fokus på inkludering för demokratisering och allas lika 

rättigheter och verklighetens praktiska komplikationer upplevas som inklude-

ring är ett ibland oöverstigligt hinder i likhet med vad Assarson (2007) och 

Blandford och Palikosta (2010) beskrev.  

 

I den tredje och sista kategorin utföll uppfattningar om hur 

begreppsinnebörden av inkludering varierar. I undersökningen uttrycktes 

olika uppfattningar om vad inkludering egentligen betyder och innebär. Vissa 

uppfattningar uttryckte innebörden av inkludering mer i likhet med vad 

integrering innebär, vilket kan betraktas ur ett mer kompensatoriskt 

perspektiv. Andra uppfattningar uttryckte att inkludering handlar om en 

känsla hos eleven mer än om en elev fysiskt är med i klassrummet eller inte. 

Detta kan å ena sidan betraktas som ett relationellt perspektiv i den mening att 

det handlar om elevers känsla av gemenskap och delaktighet. Å andra sidan 

kan den exkluderande åtgärden i sig ses ur ett mer kompensatoriskt 

perspektiv. Inkludering uttrycktes i vissa uppfattningar att ha att göra med 

hur ofta elever var utsatta för exkluderande åtgärder och återigen andra 

uppfattningar uttryckte att inkludering handlar om att pedagogen var den som 

behövde stöd och resurser för att klara av att genomföra en inkluderande 

undervisning. I det första fallet kan man betrakta uppfattningen om 

inkludering ur ett mer kompensatoriskt perspektiv på så vis att det fortfarande 

handlar om exkluderande åtgärder oavsett hur ofta de inträffar. I det andra 

fallet uttrycks ett mer relationellt perspektiv där det var pedagogen själv som 

upplevde sig behöva stöd och resurser för att kunna genomföra en 

inkluderande undervisning. Pedagogens vilja, alltså förhållningssätt, till 

inkludering fanns också med som en uppfattning om hur arbetet med 

inkludering kommer till stånd i praktiken. I det här fallet kommer perspektivet 

med vilket man kan betrakta undervisning av elever i behov av särskilt stöd att 

variera mellan ett relationellt eller kompensatoriskt beroende på vilket 

förhållningssätt pedagogen har. 
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Assarson (2007) fann i sin studie att talet om en skola för alla med fokus på 

bland annat inkludering riskerar att bli ett tomt tecken som fylls med mening 

av enskilda pedagoger, arbetslag etc. med ett mer vardagligt språk. Vad 

inkludering som begrepp då innebär kommer att skifta med tid, plats och med 

vilka aktörer som för tillfället har tolkningsföreträde. Risken som föreligger 

med att skolor, arbetslag och enskilda pedagoger själva fyller begrepp från 

formuleringsarenan med mening kan vara att inkluderande undervisning 

kommer att se väldigt olika ut för elever. Det blir så att säga ett lotteri för 

individen om just den hamnar i en skolkultur där synen på barn i behov av 

särskilt stöd har ett kompensatoriskt eller relationellt perspektiv. 

 

Metoddiskussion 
Intervjuerna varade i 30 min, samt att ett bortfall av en tänkt intervjuperson 

uppstod. 30 min skulle kunna anses var en för kort tid för att komma tillräck-

ligt djupt in på ämnet. Trots detta upplevdes den insamlade informationen 

vara tillräcklig för att på ett givande sätt kunna tolka pedagogernas uppfatt-

ningar. Bortfallet av en person anses inte heller påverkat resultatet i någon 

större grad eftersom ett relativt stort material ändå skapades. 

 

I och med användandet av diktafon så finns en risk att respondenten känner 

sig nervös och att detta inverkar på intervjun men i likhet med vad Denscombe 

(2009)  skriver så var detta inte något problem efter en kort stund in i intervjun 

och anses därför inte vara av något stor betydelse. 

 

Validitet, reliabilitet och generalisering  
Validitet innebär enligt Kvale (2009) om ”en metod undersöker vad den påstås 

undersöka” (s. 264). Denscombe (2009) skriver att man aldrig kan vara helt 

säker på att den egentliga sanningen kommer fram eftersom det finns ”inget 

absolut sätt att verifiera vad någon berättar för dig om sina tankar” (s. 265). 

Denscombe (2009) tar dock upp ett tillvägagångssätt med olika punkter som 

kan användas för att höja trovärdigheten till de data som intervjuer ger, vilken 

den här studien har följt och som presenteras nedan.  

 

Först och främst har den intervjudata som framkom jämförts med andra källor 

och i det här fallet med den forskning som använts som teoribakgrund. I den 

forskning som finns med i bakgrunden har betydligt grundligare studier än 

denna genomförts och dess innehåll ger stöd till den information som fram-

kommit i intervjuerna. För det andra kontrollerades om det som sades under 

intervjun uppfattades korrekt genom att göra sammanfattningar som respon-

denten fick bekräfta eller förtydliga som beskrivet ovan. Urvalet av intervju-

personer valdes ut därför att de med stor sannolikhet har kunskap om det som 

uppsatsen ville undersöka. De har arbetat och arbetar kontinuerligt med 

särskilt stöd i skolan. Slutligen baserades kategorierna i resultatet på alla 

intervjuer. Detta beskrivs som viktigt för att informationen då baseras på flera 

separata källor och inte bara en enskild persons åsikter. 
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Reliabilitet beskriver Kvale (2009) exempelvis som frågan om hur tillförlitliga 

forskningsresultat är och om de kan reproduceras. Dessutom beskrivs frågan 

om forskningsresultatens reliabilitet som viktig i de olika stegen av insamlan-

det av forskningsresultat. Detta kan beröra områden som att den som intervju-

ar inte ska använda ledande frågor och hur noggrant exempelvis intervjuer 

transkriberas. Kvale menar också att en alltför stark tonvikt på reliabilitet i 

intervjuundersökningar kan motverka hur kreativ man som intervjuare törs 

vara. I den här uppsatsen beskrivs tillvägagångssättet av insamlandet av 

intervjumaterialet utförligt. Intervjufrågorna var öppna och intervjun försökte 

följa respondentens tankegångar genom följdfrågor som bad respondenten 

utveckla sina uppfattningar. Transkriberingen utfördes också ordagrant för att 

minska risken av att grundmaterialet blir färgat av förutfattade meningar.  

 

Eftersom det tillvägagångssätt som använts i denna uppsats innebär att 

forskaren först tolkar den intervjuades förståelse av sin erfarenhet och upp-

fattningar kring ämnet och sedan analyserar detta så kommer analysen att 

innebära att tolka något som redan är tolkat (Denscombe, 2009). En risk som 

föreligger här är att resultatet kan bli väl subjektivistiskt. Det vill säga att 

forskaren färgar resultatet med sin egen förförståelse och erfarenheter. Tolk-

ningarnas giltighet i det här fallet måste därför argumenteras för vilket också 

gjorts. Det resultat som då framkommer genom uppsatsens tolkning kan 

därför inte ses som något odiskutabelt men det är heller inget som det görs 

något anspråk på. 

 

Generalisering beskrivs av Kvale (2009) som hur resultaten av en 

intervjustudie kan överföras till andra situationer och intervjupersoner. 

Denscombe (2009) menar att man i kvalitativa studier snarare pratar om 

överförbarhet än generalisering vilket sammanfattas med frågan ”I 

vilken utsträckning skulle fynden kunna överföras till andra fall?” (s. 

382). För att öka graden av överförbarhet blir det därför viktigt att 

beskriva relevanta detaljer om undersökningen, i det här fallet t.ex. det 

som beskrivs i urvalet. Med hjälp av den informationen kan det vara 

möjligt att överväga överförbarheten av studiens resultat, dvs. om dessa 

pedagogers uppfattningar skulle kunna överensstämma med andra 

pedagoger under liknande omständigheter. I urvalet har informationen 

beskrivits så utförligt som möjligt utan att röja respondenternas 

identiteter. 
 

Eftertankar 
Vilka uppfattningar pedagoger har kring arbete med barn i behov av särskilt 

stöd påverkas sannolikt av verklighetens komplexitet och synen på specialpe-

dagogik utifrån olika perspektiv är sannolikt inget statiskt utan påverkas hela 

tiden av olika faktorer, både på makro – och mikronivå. Läroplanerna är 

inkluderingspositiva men samtidigt krävs exempelvis diagnoser och målupp-

fyllelse som i pedagogernas meningsskapande av styrmedlen tvingas in på 
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mer kompensatoriska perspektiv. Risken finns att pedagoger ensam får bära 

ansvaret för något som är svårtolkat från formuleringsarenan. Dock har lärare 

fortfarande ett eget val kring sitt förhållningssätt runt arbete med barn i behov 

av särskilt stöd, vilket kan spela en stor roll för elevers självkänsla och akade-

miska resultat. Ett medvetandegörande av de olika perspektiven och ett 

pågående analyserande samtal runt vad inkludering innebär skulle kunna göra 

stor skillnad för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Några idéer om fortsatt forskning 

Eftersom denna undersökning riktat in sig på uppfattningar så kan en bredare 

undersökning eller en liknande undersökning göras på exempelvis förskolor, 

högstadier eller gymnasium för att se om uppfattningar där skiftar. Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att göra fallstudier av olika skolor där intervjuer-

na riktar sig mot fler av skolans aktörer, så som rektorer och specialpedagoger 

för att se om det går att finna mönster i uppfattningarna inom specifika 

skolkulturer och om det därmed går att finna olika faktorer till mer eller 

mindre inkluderande undervisning. 
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BILAGA 1: Förfrågan om intervju via e-post 
till pedagogerna 
 

Hej! 

  

Ellinor Holmvall heter jag och läser min sista termin på lärarprogrammet vid 

Mittuniversitetet. Jag ska skriva mitt examensarbete och då ingår det att göra 

undersökningar ute på "fältet". Jag pratade med er skolledare som sa att hon 

trodde att du kunde tänka dig att bli intervjuad om arbetet med barn i behov 

av särskilt stöd. 

  

Intervjun beräknas ta ca 30 min. Jag följer Vetenskapsrådets etiska regler och 

riktlinjer för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning vilket bland 

annat innebär att: 

  

* Den person som intervjuas väljer själv om den vill tacka ja, samt kan välja att 

avbryta intervjun när som helst. 

  

* Både personen som intervjuas och vilken skola det handlar om är helt 

anonymt. 

  

* Materialet från intervjun kommer endast att användas till forskning (dvs min 

uppsats) och inget annat. 

  

Jag kommer att försöka anpassa mig efter de tider då du har möjlighet. På 

grund av tidsbrist vore det dock väldigt bra om det finns möjlighet på fredag 

den här veckan eller onsdag-fredag nästa vecka. 

  

Mvh 

Ellinor 

  



  

 

 

 

BILAGA 2: Intervjufrågor  
 

Ålder: 

Hur länge har du undervisat? 

 

 Vilka erfarenheter har du av arbete med elever i behov av särskilt stöd? 

 Vad avgör om elever ska få specialpedagogiskt stöd? (”måluppfyllel-

se”, ”diagnoser”)* 

 Vad för slags stöd kan det röra sig om? (”lilla gruppen”, ”gå till speci-

alpedagogen”, ”förändringar av arbetssätt”)* 

 Hur uppfattar du din egen roll i arbetet med barn i behov av särskilt 

stöd? 

 I vilken utsträckning uppfattar du att det är möjligt att förebygga att 

barn behöver särskilt stöd? 

 Vad innebär inkludering för dig? 

 Hur skapar man en skola för alla? 

 

 

 

*Alla frågor ställdes men exemplen innanför parenteserna nämndes 

inte i intervjuerna för att undvika ledande frågor.  De är dock utskrivna 

här för att exemplifiera vilka frågor som konstruerades för att tangera 

problemområdet runt måluppfyllelse, diagnoser och inkluderande un-

dervisning. 


