
Akademin för utbildning och ekonomi

”En skola för alla”

- En undersökning av verksamma pedagogers perspektiv på 
specialpedagogik och specialundervisning på två skolor i en kommun

Sanna Dandanell
Oktober 2010

Examensarbete, 15hp
Ämne

Pedagogik 

Lärarprogrammet
Handledare: Daniel Pettersson

Examinator: Peter Gill 

http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


http://www.pdfonline.com/easypdf/?gad=CLjUiqcCEgjbNejkqKEugRjG27j-AyCw_-AP


Abstract

Syftet med studien är att få en bättre inblick och kunskap om hur specialpedagogiken fungerar 
på två skolor inom en och samma kommun samt hur skolornas specialundervisning i sin tur är 
utformad och strukturerad utifrån skollagar, läroplaner och lokala styrdokument. Studien 
börjar med en teoretisk och historiskt forskningsbaserad bakgrund kring specialpedagogik och 
specialundervisning samt beskriver vidare hur nationella och internationella lagar och 
styrdokument förhåller sig till detta samt dess värdegrundsaspekt med grund i ”en skola för 
alla”. På de två skolor som undersökts har vidare fem personliga intervjuer genomförts med 
två specialpedagoger, en klasslärare samt de båda rektorerna på skolorna. Fokus har legat på 
att ta del av deras åsikter och upplevelser av specialpedagogik, specialundervisning och 
inkludering samt därtill se huruvida klasslärare, specialpedagoger samt rektorer ser lika på 
specialundervisningens funktion samt hur den bör vara utformad. 

Resultatet visade att pedagogerna hade en relativt homogen och likvärdig syn på 
specialundervisningens funktion på de två skolorna och hur den i sin tur bör vara utformad i 
”en skola för alla”. Samtliga informanter betonade vikten av elevfokus och att se till 
individens bästa då en elev är i behov av särskilt stöd. Resultatet visar därmed att 
värdegrunden är av stor vikt i ”en skola för alla” och att organiseringen av elevernas 
undervisning vidare utformas utifrån denna. 

Nyckelord: Specialundervisning, specialpedagogik, resurser, läroplansteorier, inkludering 
och exkludering 
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1. Inledning

Synen på barn och ungdomars rättigheter och värde har minst sagt skiftat genom historien. 
Barnets rättigheter förekom i stort sätt inte förrän i början av 1900-talet vilket gör att 1900-
talet således också har kommit att bli förknippat med Ellen Keys1 uttryck ”barnets 
århundrade”. Det var dock inte förrän i slutet av 1900-talet som begreppet ”barns bästa” kom 
att införas i lagstiftningen, tillika Sverige i sin tur ratificerade barnkonventionens regler 
(Ekelund & Dahlöf, 2005). De nationella och internationella styrdokument som råder idag 
såsom läroplaner, skollagar, Salamancadeklarationen samt barnkonventionen och FN: s 
deklaration om mänskliga rättigheter talar numera samtliga om rätten till en likvärdig 
utbildning för alla barn och ungdomar. Salamancadeklarationen och dess handlingsplan med 
definitioner av principer, policy och behov är ett av de viktigaste internationella dokumenten 
som funnits och ännu finns om specialundervisning idag. I dess handlingsram för 
undervisningen av elever med behov av särskilt stöd framgår budskapet om ”en skola för alla” 
tydligt.

Den grundläggande principen för den integrerande skolan är att alla barn, närhelst så är 
möjligt, skall undervisas tillsammans oberoende av eventuella svårigheter eller inbördes 
skillnader (Svenska Unescorådet, 2006 s.18).  

Den officiella målsättningen för den svenska välfärdsstaten och dess utbildningspolitik går 
således också ut på att verka för ökad inkludering och ”en skola för alla” oavsett de 
individuella olikheter, fysiska eller psykiska funktionshinder samt inlärningssvårigheter 
enskilda elever kan ha (Haug, 1998). Vernersson (2007) menar vidare att denna föresats inte 
minst tydliggörs i de många statliga utredningarna och utvecklingsplaner som gjordes på 
1990-talet. Regeringens utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning (SOU 
1998:66) uttryckte exempelvis följande:

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 
erfarenheter får utrymme och där elever får undervisning som tillgodoser deras behov och 
krav. I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola 
där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras 
förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta 
samhälle (SOU 1998:66, s. 43-44).

Forskning uppvisar dock trots detta många gånger en annan bild av skolans verksamhet i 
Sverige vilket även är min personliga upplevelse. Att organisera en inkluderande verksamhet i 
skolan anses helt enkelt vara alltför komplicerat att genomföra bland många pedagoger. Även 
om integrationsbegreppet sedan länge ersatt segregeringsbegreppet i teorin upplever jag 
därför liksom Haug (1998) att specialundervisningen i svenska skolor tenderar att ske genom 
mer segregerande än inkluderande integrering och att elever i behov av särskilt stöd därmed 
oftast också får det genom exkluderande lösningar via avskild undervisning med speciallärare. 
Börjesson (1997) beskriver även detta ambivalenta förhållandet som råder mellan integration 
och segregation i skolan och lyfter bland annat fram olika motsägelser specialpedagogiken 
står inför. Han menar exempelvis att specialpedagogiken riktar sig mot de elever som avviker 
från andra samtidigt som det betonas att alla elever i grunden är lika alla barn och därför 
också skall behandlas lika. Att dilemmat med detta kluvna synsätt skulle härstamma från att 
någon som arbetar med utbildningsfrågor eller inom skolans verksamhet är emot inkludering 
eller ifrågasätter att skolan ska vara öppen och likvärdig för alla elever menar han dock att 
                                                
1 Key, E. (1996). Barnets århundrade. Stockholm: Informationsförlaget
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inte är särskilt troligt. Som Brodin och Lindstrand (2004) påpekar grundas problemet med stor 
sannolikhet istället på inkluderingens komplexitet samt dess stora krav på förändring och 
resurser i skolans organisation. Vaughn och Schumm (1995) samt Reid (2010) betonar 
exempelvis att inkludering av elever i behov av stöd i den ordinarie klassrumsmiljön måste 
vara både eftertänksamt organiserad och planerad för att få en positiv utgång för eleverna. Att 
det finns en rädsla för att inte lyckas med detta och i med detta riskera ett negativt utfall för 
eleverna kan därmed vara troligt. Nilholm (2003) samt Tideman, Rosenqvist, Lansheim, 
Ranagården och Jacobsson (2005) betonar även att den bärande kompensationstanken som 
råder i skolan idag utgör en stor anledning till varför inkludering inte uppnås. Uppfattningarna 
om vad som egentligen kännetecknar en inkluderande skola och ”en skola för alla” är sedan 
heller inte helt entydiga. Haug (1998) poängterar exempelvis att språket i läroplaner och 
styrdokument många gånger är av segregerande natur och hävdar att det även förekommit 
motsägelser mellan Lpo94 och den tidigare skollagen (1985:1100) vilket i sin tur också kan 
ha gett upphov till olika tolkningar av budskapen.

Mitt intresse för studien härstammar till stor del av tidigare erfarenheter från en 
fältstudieuppgift angående specialpedagogik då det framgick att de lärare jag intervjuade 
kände att de idag har större krav på sig att integrera elever med svårigheter med de andra 
eleverna i klassen och klassrummet eftersom de inte längre finns tid och möjlighet för elever 
med svårigheter att få extra hjälp av en speciallärare. Eftersom specialundervisningens 
utformning idag är en så pass aktuell fråga inom specialpedagogiken samt inom den svenska 
utbildningspolitiken i det stora hela fann jag det därför intressant att ta reda på mer om hur 
detta ser ut i verkligheten och vidare undersöka hur detta förhåller sig i praktiken i två olika 
skolor. Mitt mål är att få en djupare inblick och förståelse för varför synen samt utformningen 
på specialundervisningen ser ut som den gör idag och med hjälp av pedagogerna slutligen 
kunna sätta detta i relation till historien, nutiden och framtiden.

Definition av relevanta begrepp i studien

Eftersom ett flertal betydelsefulla begrepp angående specialundervisningens utformning 
kommer att användas i studien vill jag förtydliga några av dessa begrepp mer ingående nedan.

Inkludering

Inkluderingskonceptet utgår från att all organisering av skolundervisningen ska anpassas efter 
alla elever och därmed se till att alla elever oavsett individuella funktionshinder ska kunna 
delta i klassens gemensamma undervisning. Salamancadeklarationen var först med att lansera 
inkluderingsbegreppet och markerade särskilt vikten av att skapa ”en skola för alla” där alla 
elever ska kunna få det stöd de behöver för att kunna delta och tillgodogöra sig kunskap i en 
gemensam undervisning. Vernersson (2007, s.89) poängterar i sin tur att målet med 
inkludering är att eleven ska få stöd i sin ordinarie klass och därmed berättigas till ”att delta i 
helhet”. Brodin och Lindstrand (2004) framhåller dock att det är pedagogernas uppgift att 
vara anpassningsbara mot eleverna och inte tvärtom, samt vidare se deras individuella 
olikheter som något positivt. Nilholm (2003) menar i sin tur att det främsta skälet till varför 
man talar om inkludering istället för integrering också är att man vill framhäva något nytt och 
därmed sammanföra den tidigare mer uppdelade undervisningen till en helhet och vidare 
betona skolans mångfald och elevers olikheter som något positivt.
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Exkludering

En exkluderad undervisning betyder till skillnad från en inkluderad undervisning att elever 
utesluts från den ordinarie undervisningen och får separat undervisning utanför klassrummet. 

Segregering

En segregerad undervisning innebär likt en exkluderad undervisning att elever i behov av 
särskilt stöd avskiljs från den ordinarie undervisningen och främst får stöd utanför klassens 
ramar. Undervisningen sker därmed vanligtvis enskilt eller i grupp med en speciallärare eller 
pedagog. Vernersson (2007) uttrycker sig exempelvis enligt följande: ”Grupp/elev i behov av 
särskilt stöd avskiljs från en skola/undervisningsgrupp där handikapp/funktionshinder inte kan 
tillgodoses” (Vernersson, 2007 s 89).

Integrering 

Integreringsbegreppet kontrasterar i sin tur segregeringsbegreppet. Till skillnad från att 
undervisas enskilt eller i grupp som i en segregerad stödundervisning undervisas elever i 
behov av särskilt stöd istället främst inom ramen för hans/hennes ordinarie klass. Vernersson 
(2007) poängterar dock att extra stöd i viss mån fortfarande kan ges enskilt eller i mindre 
grupper. Haug (1998) menar vidare att det kan skönjas två inriktningar under begreppet 
integrering vilka han i sin tur benämner som segregerande-, respektive inkluderande 
integrering.

Segregerande integrering

Haug (1998) menar att segregerande integrering sker när en elev/grupp får kompensatorisk 
behandling för att i bästa mån kunna anpassa sig till skolan och samhället. Undervisningen 
kan då antingen ske i klassrummet med de övriga eleverna, exkluderande i mindre grupper 
utanför klassen eller enskilt med speciallärare. 

Inkluderande integrering

Vid inkluderande integrering menar Haug (1998) att undervisningen av en grupp/elev i behov 
av särskilt stöd istället sker uteslutande inom den klass som eleven går i. Inkluderande 
integrering är på så vis ett förtydligande av integreringsbegreppet och Haug (1998) påpekar 
att dess mål i sin tur är att upphäva skillnaden mellan specialundervisning och undervisning 
samt mellan specialpedagogik och pedagogik. 

Alla dessa begrepp används mer eller mindre i studien. Eftersom begreppen segregering och 
integrering varit de största genom vår historiska bakgrund används också dessa främst i 
bakgrunden. Begreppen inkludering och exkludering har dock alltmer kommit att ta över och 
ersätta segregerings- och integreringsbegreppen vilket gör att jag vidare har valt att använda 
mig av dessa begrepp i resultat-, analys- och diskussionsavsnitten.
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2. Bakgrund

Den svenska grundskolans organisation har varierat avsevärt genom historien. Om man utgår 
från den svenska folkskolans start år 1842 har en mängd skollagar och styrdokument 
tillkommit samt förändrats. Läroplanerna har minst sagt inte alltid sett lika ut utan har 
genomgått en rad olika utvecklingsinriktningar genom åren, vilket jag kommer att gå igenom 
mer ingående nedan. Den senaste läroplanen Lpo94 förordade inte minst en stor förändring i 
samband med decentraliseringen av ansvaret av skolans utformning från stat och landsting till 
kommunala och lokala skolor (Persson, 2007; Tideman et al., 2005). Från att ha varit mål- och 
regelstyrd i många år gick den i och med Lpo94 även över till att vara mål- och resultatstyrd 
vilket i sin tur kom att ställa många nya krav på rektorer och pedagoger då de plötsligt blev 
tvungna till att själva tolka vad som stod i läroplanen och vidare både transformera och 
realisera dess mål för att kunna implementera dessa i undervisningen (Linde, 2000; Orlenius, 
1996). 

För att uppnå målet och få en bättre inblick och förståelse för varför synen samt utformningen 
på specialundervisningen ser ut som den gör idag har jag därför valt att gräva djupare i den 
svenska skolans historiska organisation samt belysa dess nationella och internationella 
styrdokument vidare i denna bakgrund och då främst ur ett specialpedagogiskt perspektiv och 
synsätt. Jag kommer även att ta upp hur synen på specialpedagogiken ser ut idag samt hur 
specialundervisningen är utformad.

Specialpedagogiska synsätt samt organisationen av stödundervisning i svensk 
skolhistoria

Enligt Egelund, Haug och Persson (2006) har synen på specialpedagogiken och dess 
utformning sannerligen omskapats genom åren. Brodin och Lindstrand (2004) påvisar att det 
redan i 1842 års skolstadga var fastslagit att en differentierad undervisning i form av 
minimikurser skulle vara tillåten. Egelund, et al. (2006) påpekar även att det största 
samtalsämnet under 1850-1900 – talen kom att handla mycket om hur man bäst skulle lösa det 
problem att eleverna upplevdes vara alltför olika varandra för att kunna undervisas 
tillsammans. En differentieringsdebatt ägde därmed rum som i sin tur kom att spegla 
kontrasterna mellan den dåvarande liberala synen på utbildning som en socialpolitisk åtgärd 
och den konservativa uppfattningen att skolans uppgift var att reproducera och fostra till 
andlighet. Vid sidan av de politiska argumenten fanns det dock även en filantropiskt grundad 
ambition att ge sämre lottade barn möjligheter till utbildning vilket också medförde att de 
första kännetecknen på specialundervisning kunde skönjas då banbrytande privatpersoner 
kom att inrätta hjälpskolor för dessa barn. Egelund, et al., (2006) påpekar dock att den 
filantropiska synen som fanns i början av 1900-talet ganska snart kom att ersättas av den 
starkt framväxande ras- och arvshygieniska rörelsen på 1920-1930-talen. Tvångssterilisering, 
äktenskapsförbud och fängelse var bara några av de inhumana påföljderna av detta och 
Egelund et al. (2006) påpekar att arvshygieniska argument dessutom kom att bli allt vanligare 
i frågan hur barn med olika funktionshinder skulle behandlas. Brodin och Lindstrand (2004) 
betonar även detta och beskriver bland annat att detta resulterade i att behovet av att av att 
testa och differentiera eleverna samt mäta deras intelligenskvot växte.

Diskussionen om hur undervisningen bäst skulle bedrivas för barn och ungdomar med 
funktionshinder kom att fortsätta ända fram till 1940-talet. Egelund et al. (2006) poängterar 
dock att de på denna tid i ytterst liten omfattning belystes ur ett pedagogiskt perspektiv utan 
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menar att de istället gestaltades ur ett mer vetenskapligt kunskapsperspektiv. Under 1940 års 
skolutredning kunde dock en pedagogisk synvinkel utrönas vilket vi idag benämner som 
specialpedagogik. Brodin och Lindstrand (2004) beskriver även att den första läroplanen för 
hjälpskolan kom till 1943 och hävdar i likhet med Egelund et al. (2006) och Vernersson 
(2007) att en organisatorisk differentiering och segregering därefter kom att prägla skolans 
utveckling. Vernersson (2007) benämner vidare en rad specialklasser som kom att skapas i 
den differentierade skolan vilka i sin tur kallades allt i från särskoleklass, hjälpklass, läsklass, 
CP-klass, observationsklass, hörselklass, synklass, skolmognadsklass samt frilufts- och 
hälsoklass. Hon menade att tanken bakom dessa specialklasser hade sitt ursprung i ett 
utvecklingspsykologiskt synsätt som grundades redan på 1930-talet. Uppfattningen var att 
varje individ genomgick en individuell utveckling men att det ändå vi sidan av fanns en 
”normal” utveckling som kunde användas som riktmärke för alla individer. Detta synsätt 
byttes dock så småningom alltmer ut mot ett mer normativt och differentialpsykologiskt 
synsätt vilket medförde att man avskiljde alla elever som avvek från normen och anpassade 
skolsituationen och undervisningen helt efter handikappet eller hindret i fråga. Arbetssätten i 
specialklasserna byggde även oftast på ett enkelt språk med konkret inlärning och 
färdighetsträning som gav eleverna gott om tid att utveckla sina kunskaper. Vernersson (2007) 
påpekar dock att det ännu inte fanns några särskilt utbildade speciallärare fanns i dessa klasser 
utan att lärarna i grunden oftast var småskollärare eller folkskollärare. 

När den nya enhetsskolan växte fram på 1950-talet kom forskningen att inta ett mer 
inlärningspsykologiskt perspektiv vilket fick stor inverkan för synen på de avvikande och 
svagare elevernas potential till lärande. Den tidigare synen på lässvårigheter som en onormal 
och sjuklig företeelse förkastades exempelvis och man började ifrågasättas huruvida barns 
ordblindhet kunde vara medfött samt undersöka vilka tänkbara orsaker i barnets 
personlighetsutveckling som kunde orsaka läs- och skrivsvårigheter. (Brodin & Lindstrand, 
2004; Vernersson, 2007). Medicinska aspekter och diagnostik var till en början mycket 
aktuella i detta avseende men Nilholm (2003), Tideman et al. (2005) och Vernersson (2007) 
poängterar dock att problemen alltmer kom att ersättas av de pedagogiska möjligheterna som 
fanns att arbeta mot. Vernersson (2007) menar dock att bristen på kunskap, läromedel och 
utbildade lärare blev påtaglig och att kraven på att lärarna i specialklasserna skulle ha en 
formell speciallärarutbildning ökade. Detta medförde att en ettårig speciallärarutbildning på 
40p inrättades år 1962 vid sidan av grundskolans inrättande och den läroplanen Lgr62. 
Utbildningen hade i sin tur tre inriktningar som fokuserade på de olika funktionshinder och 
inlärningssvårigheter som fanns. Socioemotionella förhållanden ingick dock inte i någon av 
dessa inriktningar vilket Vernersson (2007) menar att bland annat ifrågasattes i en 
tvärvetenskaplig undersökning av Gustav Jonsson år 1969 då han mätte det sociala arvets 
betydelse ur olika aspekter. Detta mer socialpedagogiska synsätt kom även att slå igenom i 
skolans verksamhet och terapi och gruppsamtal blev bland annat ett nytt redskap i det 
specialpedagogiska arbetet med elever med socioemotionella problem.  

Skolan mer demokratiska roll på 60- och 70-talet samt införandet av den allmänna skolplikten 
år 1968 då plötsligt alla barn skulle få möjlighet till utbildning bidrog troligtvis endast i sig till 
en ökning av de segregerande åtgärderna (Brodin & Lindstrand, 2004). Även om den 
segregerande undervisningen hade betvivlats under ett flertal år menar dock Haug (1998) och 
Vernersson (2007) och att den inte kom att ifrågasattas på allvar förrän i läroplanen Lgr69 då 
grunden för den integrerande och samordnade specialundervisningen kom att läggas. Lgr69 
betonade exempelvis att alla elever så långt som möjligt skulle få sin undervisning ”inom 
klassens ram”. En allmän vilja och strävan att föra samman alla elever i ”vanliga” klasser 
började därmed ta form och de specialpedagogiska insatserna skulle numera samordnas med 
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den ”vanliga” undervisningen vilket i sin tur innebar att specialklasserna också skulle 
avvecklas. Brodin och Lindstrand (2004) framhåller även betydelsen av Bengt Nirjes2

förverkligande av normaliseringsprincipen år 1969 och menar att denna kom att ha stor 
inverkan i detta arbete. Haug (1998) menar att arbetet mot den samordnade 
specialundervisningen i sin tur även kom att resultera i att segregationsbegreppet ersattes med 
integrationsbegreppet. 

Specialklasserna kom så gott som att upplösas helt på 1980-talet och läroplanen Lgr80 var 
liksom Lgr69 mer demokratiskt inriktad men riktade till skillnad från Lgr69 även större 
uppmärksamhet på skolan ansvar och skyldigheter att arbeta förebyggande och därmed 
motverka att svårigheter uppstår (Brodin & Lindstrand 2004; Vernersson, 2007). Det 
specialpedagogiska arbetet blev därmed en angelägenhet för alla lärare och för att 
implementeringsarbetet av Lgr80 skulle gå så smidigt som möjligt rekommenderades det även 
att alla lärare skulle genomgå en specialpedagogisk fortbildning vilket dock inte genomfördes 
i alla kommuner. Speciallärarnas roll förändrades även drastiskt och de skulle numera ingå i 
arbetslaget och ha en samordnande samt rådgivande roll samt utgöra en resurs i det kollektiva 
upprättandet av åtgärdsprogram. Speciallärarutbildningen började dock så småningom att 
avvecklas och kom att upphöra helt och hållet år 1988. Det beslutades att specialpedagogiska 
inslag med betoning på mötet med ”elever med särskilda behov” istället skulle vara ett 
obligatoriskt inslag på 10p i den vanliga grundskollärarutbildningen. Vernersson (2007) 
påpekar dock att detta inte genomfördes på alla utbildningsorter vilket hon framhåller att de 
nyexaminerade lärarna på 1990-talet dessvärre fick erfara. 

Aktuella styrdokument, lagar och läroplaner idag

Som tidigare nämnts förordade läroplanen Lpo94 en stor förändring i samband med 
decentraliseringen av ansvaret av skolans utformning från stat och landsting till kommunala 
och lokala skolor (Persson, 2007; Tideman et al., 2005). Dess nya mål- och resultatstyrning
till skillnad från dess tidigare mål- och regelstyrning gav lärare och pedagoger upphov till 
större frihet att tolka och utforma undervisningen utifrån målen vilket i sin tur också kom att 
ställa många nya krav på lärare och pedagoger. Linde (2000) påpekar exempelvis att Lpo94 är 
upplagd efter helt andra principer än de föregående läroplanerna då målbeskrivningen numera 
är uppdelad i strävansmål och uppnåendemål. Han menar att detta skifte i att beskriva målen 
även innebar ett skifte i sättet att styra skolan och att dessa mål blev den yttre ramen för det 
lokala planeringsarbetet i skolorna. I och med detta ökade även rektorns ansvar avsevärt då 
denne tilldelades det yttre pedagogiska ledarskapet och ansvaret för att upprätta den lokala 
arbetsplanen. Tillsammans med pedagogerna blev deras jobb till följd därav att själva tolka 
vad som stod i läroplanen och vidare både transformera och realisera dess mål för att kunna 
implementera dessa i undervisningen. Enligt Brodin och Lindstrand (2004) uttrycks vidare 
meningen med det nya mål- och resultatorienterade styrsystemet i Lpo94 enligt följande:

Den nya läroplanen är anpassad efter skolans mål- och resultatorienterade styrsystem. 
Den ska inte detaljstyra, utan ange färdriktningen, ansvarsfördelning och mål. Det är 
sedan skolan – rektor, lärare och andra som arbetar där – som tillsammans ska bygga 
en väl fungerande skola. Läroplanen uttrycker de krav som staten har på skolan, men 
också de krav och förväntningar som föräldrar och elever kan ha på skolan. 
Läroplanen ger också uttryck för de krav som skolan ställer på eleverna. Läroplanen 
anger skolans värdegrund och mål. På så sätt kompletterar och konkretiserar planen 

                                                
2 Nirje, B (2003). Normaliseringsprincipen.. Lund: Studentlitteratur
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det övergripande mål för skolan och som skollagen anger (Brodin & Lindstrand, 
2004 s.45).

Skolverket (1996) påpekar även att läroplanen inte skall utgöra en handbok för hur pedagoger 
skall arbeta i skolan, utan betonar att det är pedagogernas uppgift att transformera och 
realisera innehållet i läroplanen till verksamheten i skolan och på så vis uppnå dess 
kunskapsmål.

Lpo94 betonar vidare att alla barn skall ha lika rätt till utbildning, samt att utbildningen skall 
vara likvärdig i alla skolor. Normerna för likvärdigheten anges vidare i de nationella målen. 
Det poängteras dock att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen skall utformas 
på samma sätt eller att skolans resurser skall fördelas lika överallt utan att det finns olika 
vägar att nå målen. Det understryks i sin tur även att varje elev har rätt att utvecklas i skolan 
och att ”skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter”
(Utbildningsdepartementet 2006, Lpo94 s. 6). Ett demokratiskt förhållningssätt framhävs även 
starkt och Lpo94 menar att undervisningen ska ske i demokratiska former och att skolan skall 
förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 

Linde (2000) framhåller dock saknaden av de enskilda ämnesmålen och poängterar att endast 
tre av 16 mål som förekommer idag kan knytas till ett skolämne medan de övriga 
uppnåendemålen endast är översiktliga och därför inte nämner något ett specifikt ämne. Linde 
(2000) frågar sig bland annat hur pedagoger med denna stora lokala frihet ska finna vägar att 
uppnå dessa mål samtidigt som de ska förhålla sig till föreskriften om att skolan ska vara 
likvärdig för alla. Vernersson (2007) påpekar även bristerna i läroplanen och dess mål men 
menar samtidigt att pedagogers svårigheter i att tolka målen med stor sannolikhet också 
härstammar från bristerna i skolans implementeringsarbete inför Lpo94. 

I och med läroplanen Lpo94 och dess nya krav på åtgärdsprogram förtydligades även 
grundskoleförordningens föreskrifter om åtgärdsprogram och utvecklingssamtal. Järpsten och 
Stadler (1996) menar att dessa nya grundskoleförordningar liksom de då gällande 
föreskrifterna i skollagen (1985:1100) om att särskilt stöd skulle ges till elever med särskilda 
behov barn därmed också stärkte de nya krav som Lpo94 ställde. När det gäller 
förhållningssättet till att hjälpa elever i behov av särskilt stöd anger Lpo94 vidare att 
pedagogen skall:

…uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 
skolan till en god miljö för utveckling och lärande” samt: …utgå från varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Utbildningsdepartementet 
2006, Lpo94 s.12).

Rektorns åliggande ansvar för skolan, dess verksamhet samt resultat och måluppfyllning 
förtydligades även avsevärt och Lpo94 betonade bland annat rektorn skulle ha det 
övergripande ansvaret för att se till att åtgärdsprogram upprättas. När det gäller själva 
utformningen av programmen har skolan emellertid större frihet. Järpsten och Stadler (1996) 
framhåller vidare att det är upp till varje skola att inom de gällande författningarna utforma 
egna åtgärdsprogram och vidare anpassa dessa till elevens individuella behov och 
förutsättningar. SOU (1997:108) betonar dock att åtgärdsprogrammen alltid skall utgå från en 
analys och kartläggning av elevens enskilda utveckling samt i relation till det gemensamma 
arbetet i klassen. Syftet är därmed att åtgärdsprogrammet skall utgöra ett redskap och 
hjälpmedel för att eleven skall uppnå kursplanens mål i skolan. Även om Skolverket (2001) i 
sin tur framhåller att åtgärdsprogrammen bör ses som hela skolans ansvar och därmed bör 
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innefatta hela skolans arbete så vilar ändå den slutliga uppgiften att utarbeta 
åtgärdsprogrammen hos klassläraren. Enligt Groth (2004) visar dock granskningar från 
skolverket (2001) att många skolor både väntar för länge med att sätta in stöd liksom har 
problem med målformulering i åtgärdsprogrammen. De menar även att många av 
åtgärdsprogrammen har visat sig vara alltför stereotypa och lika oavsett elevens individuella 
problematik.

Hur elever som inte uppnår kunskapsmålen i grundskolan ska hanteras har dock inte alltid
varit helt entydigt. Liksom poängterades i inledningen har det tidigare exempelvis förekommit 
motsägelser i budskapen mellan Lpo94 och skollagen (Haug, 1998). Lpo94 understryker 
bland annat att: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 
(Utbildningsdepartementet 2006, Lpo94 s.4).  

Och att:

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 
de värden som skolan skall gestalta och förmedla (Utbildningsdepartementet 2006, 
Lpo94 s.3). 

I den tidigare skollagen (1985:1100, 3 kap. 3§) menar Haug (1998) att det å andra sidan 
används ett klart segregerande uttryck då skollagen anför att barn som inte bedöms kunna
uppnå grundskolans kunskapsmål på grund av utvecklingsstörning eller funktionshinder ska tas 
emot i särskolan respektive specialskolan. Några inkluderande budskap har alltså så gott som 
inte existerat i denna lag tidigare. Haug (1998) menar även att språket i styrdokumenten oftast 
är av segregerande natur och poängterar att uppfattningarna om vad som egentligen 
kännetecknar en inkluderande skola och ”en skola för alla” därmed inte alltid är helt entydiga 
vilket han i sin tur menar att endast i sig kan ge upphov till olika tolkningar av budskapen.

Skollagen (1985:1100) är nu upphävd och en ny skollag (2010:800) är utfärdad och gällande 
från augusti i år. Denna lag har numera ett mer inkluderande uttryck och budskap angående 
särskilda stödåtgärder: 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (Skollagen 2010:800, 3 
kap., §7).

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt 
eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt hör till (Skollagen 2010:800, 3 kap., §11).

Huruvida undervisningen sker inkluderande eller ej menar dock Vernersson (2007) att beror 
på många faktorer och då i synnerhet på pedagogens attityd ifråga vilket även Cullen, Gregory
och Noto (2010) framhåller.
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Dagens specialpedagogiska resurser i skolan

Speciallärarna håller idag på att försvinna helt som homogen arbetsgrupp. Istället har de som 
arbetar som speciallärare idag ofta en bakgrund som lärare, förskollärare eller fritidspedagog 
och utöver detta någon slags vidareutbildning inom specialpedagogik. I samma veva som att 
besparingarna i skolan idag har medfört att många skolor inte har råd att ha anställda 
speciallärare eller specialpedagoger på skolan råder det nu även brist på utbildade 
specialpedagoger. En ny speciallärarutbildning har dock tillkommit sedan år 2008 efter att 
regeringsskiftet genomfördes år 2006 vilket Person (1997) framhåller att förhoppningsvis kan 
alstra nya speciallärare.

Dagens specialpedagogik, dess kritik och förhållningssätt

Enligt Haug (1998) är både segregations- och integrationsbegreppet samt deras 
handlingsstruktur centralt ännu idag. Han påpekar dock liksom Egelund et al. (2006) och 
Vernersson (2007) att det även råder en alltmer inkluderande pedagogisk debatt nu och att 
man talar mer om inkludering respektive exkludering. Egelund et al. (2006), Haug (1998) 
samt Vernersson (2007) är vidare alla starka förespråkare till den inkluderande pedagogiken. 
Groth (2007) poängterar även fördelarna med en inkluderande pedagogik i sin 
doktorsavhandling och framhåller att den sociala gemenskapen och samvaron i skolan därmed 
skulle få högre prioritet samt vidare minska åtskiljandet av den specialpedagogiska- och 
vanliga undervisningen och på så vis även bidra till att öka elevernas acceptans, tolerans och 
respekt för olikheter. Enligt Groth (2007) skapar segregerande stödundervisning istället en 
negativ avvikelse som resulterar i att elever får sämre självkänsla samt känner sig utanför och 
annorlunda. Karlsson (2007) framhåller även sambandet mellan låg självkänsla och 
specialundervisning i sin doktorsavhandling och menar att en inkluderad 
klassrumsundervisning är att föredra då den negativa avvikelsen inte blir lika tydlig (se även 
Groth, 2007; Haug, 1998; Vernersson, 2007).

Att implementera en inkluderande pedagogik i praktiken tycks dock vara alltför problematiskt 
att genomföra idag. Brodin och Lindstrand (2004) menar att ett av skälen till varför detta inte 
slår igenom helt och hållet bland annat härstammar från de minskade resurserna i skolan idag. 
Savich (2008) framhåller även att kostnaden för att skapa ett inkluderande arbetssätt i skolan 
är relativt hög och att det kräver mer resurser i skolan. Han poängterar dock att dess fördelar 
gör att det är väl värt priset då han menar att:

Inclusion is essential if education is to foster equality, equity, social and community 
integration, tolerance, diversity, and achievement for all students (Savich, 2008 s.19).

Reid (2010) framhåller även dilemmat med resurserna men påpekar samtidigt liksom Vaughn 
och Schumm (1995) att skälet till varför inkludering i skolan inte slår igenom troligtvis även 
grundar sig lika mycket på dess krävande arbete då en övergång till en inkluderande 
pedagogik kräver stora förändringar samt förnyelse och utveckling av arbetssätt inom 
skolorna. Liksom Reid (2010), Vaughn och Schumm (1995) beskriver så krävs det därmed att 
det finns kompetent personal som noggrant planerar och organiserar undervisningen vilket i 
sin tur ställer höga krav på läraren att också själv ta ett större ansvar för dessa elever. Utöver 
dessa faktorer och resurser framhäver både Cullen et al., (2010) samt Vernersson (2007) att 
lärares förhållningssätt till inkludering och deras syn på dess funktion också påverkar 
undervisningens utformning i hög grad och att det därför också är en mycket central fråga att 
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ta hänsyn till. De menar att positiva lärare helt enkelt är mer villiga att anpassa sig samt 
förändra sina arbetssätt medan mer skeptiska lärare tenderar att motarbeta förändringsarbetet.

Groth (2007) och Haug (1998) påpekar att många ansatser även visar att den bärande 
kompensationstanken går före än idag då skolan i första hand tycks sträva efter att 
kompensera eleven för sina brister så att denne kan ingå i samhällslivet och inte i första hand 
integrera elever med någon form av särskilt behov i ett demokratiskt deltagande i 
skolverksamheten. Nilholm (2003) beskriver även det kompensatoriska perspektivet och 
menar att detta kategoriska tänkande länge varit dominerande i den svenska skolan. Han talar 
dock om två andra perspektiv som växt fram ur det kompensatoriska perspektivet, vilka han 
vidare benämner som det kritiska perspektivet samt dilemmaperspektivet. Han menar att det 
kompensatoriska perspektivet främst ifrågasätts av det kritiska perspektivet men att det i viss 
mån även gör det utifrån dilemmaperspektivet. Det kritiska perspektivet hävdar att det 
kompensatoriska perspektivet är både segregerande och utpekande och framhåller att det är 
skolan som skall anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom. Dilemmaperspektivet ser 
problem med både det kompensatoriska och kritiska perspektivet och menar att allt inte går att 
lösa på endera sätten utan att problemen måste ses ur flera perspektiv. 

Elevernas syn på utvecklingsmöjligheterna inom inkluderande och exkluderande arbetssätt i 
undervisningen är dock minst lika viktigt att se till. Forskning visar att elevernas upplevelser 
av exkluderad och inkluderad stödundervisning ofta skiljer sig åt. Vissa elever mår bra av att 
gå iväg och få enskild undervisning eller stödundervisning i mindre grupper medan andra 
elever upplever detta som något negativt då de känner att de därmed går miste om det som 
sker i klassrummet och därtill ofta tappar fokus och inte vet vad de ska göra när de kommer 
tillbaka till klassrummet. Enskild stödundervisning har även visat sig att inte vara tillräckligt 
utmanande för vissa elever.  Forskning visar å andra sidan att inkluderande stödundervisning i 
sin tur heller inte alltid är tillräckligt tillfredställande och påvisar att en stor fördel med 
exkluderad stödundervisning är att eleverna får chans att arbeta ostört (Klingner, Vaughn, 
Schumm, Cohen & Forgan, 1998).

Framtidens specialpedagogiska förhållningssätt

Den nya speciallärarutbildningen och den nya läroplanens framfart från år 2011 blir med stor 
sannolikhet oerhört betydelsefull för både synen och arbetet kring en inkluderande pedagogik. 
Egelund et al. (2006) liksom Haug (1998) och Vernersson (2007) understryker exempelvis att 
skolan är och alltid har varit en reflektion av samhällsituationen i allmänhet då den i det 
vardagliga arbetet i mångt och mycket påverkas av de konflikter, motstridiga intressen samt 
över- och underordning som råder. Englund (2005) betonar även politikens roll och menar att 
idéer och ideologier om skolans roll i samhället också ständigt är under förändring och 
prövning vilket gör att den grundideologi som ligger bakom inkluderingssträvandena i ”en 
skola för alla” därför heller inte alltid är lika självklar hos alla som arbetar i skolan. Haug 
(1998) menar att samhällets påverkan således mycket väl kan vara en anledning till varför 
segregerande/exkluderande lösningar får större aktualitet och inslag vid olika tidpunkter. Som 
beskrivits tidigare fick exempelvis den ras- och arvshygieniska rörelsen på 1920-1930-talen 
stor inverkan på samhällets och människors syn på funktionshindrade barn och andra barn i 
behov av stöd, vilket gav upphov till både differentiering och testning av barns 
intelligensnivå. Hur samhällssituationen kommer att utvecklas och arta sig i framtiden 
kommer därför av allt att döma även att påverka skolans utveckling. 
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att få en bättre inblick och kunskap om hur specialpedagogiken fungerar 
på två skolor inom en och samma kommun samt hur skolornas specialundervisning i sin tur är 
utformad och strukturerad utifrån skollagar, läroplaner och lokala styrdokument.

Viktigt att observera är dock att undersökningen endast utförts på två skolor i en kommun och 
att de pedagoger som intervjuats enbart kan redogöra för dessa skolor. Resultatet av studien 
kan därför inte kan generaliseras på något vis utan enbart redovisa för hur de tillfrågade 
pedagogerna anser att specialpedagogiken fungerar på de två undersökta skolorna.

- Hur upplever verksamma klasslärare och specialpedagoger samt rektorerna att 
specialpedagogiken och den befintliga specialundervisningen på respektive skola 
fungerar idag?

- Råder det en gemensam syn på specialpedagogik och specialundervisning bland 
pedagogerna på de båda skolorna samt inom respektive skola?

- Den officiella målsättningen för den svenska välfärdsstaten och dess utbildningspolitik 
går ut på att verka för ökad inkludering i ”en skola för alla” oavsett vilka individuella 
olikheter och svårigheter elever kan ha. Hur arbetar de två undersökta skolorna för att 
uppnå detta enligt de intervjuade pedagogerna? Hur ser de konkreta arbetssätten ut i 
dessa skolor? Är de inkluderande eller exkluderande? 

- Hur ser handlingsplanerna och rutinerna kring upprättandet av åtgärdsprogrammen ut 
för respektive skola? Anser pedagogerna att det är något som behöver förändras i 
denna åtgärdsprocess?

- Vilka specialpedagogiska resurser har de båda skolorna till förfogande? Vilka insatser 
sker samt finns det möjlighet till enligt de intervjuade pedagogerna? Skiljer 
möjligheterna sig mellan dessa skolor? 

- Hur stor påverkan anser de båda rektorerna, specialpedagogerna samt klassläraren på 
respektive skola att de minskade resurserna har haft för undervisningen på skolorna? 
Är möjligheterna för elever i behov av särskilt stöd de samma nu som tidigare?

- Vad anser de tillfrågade pedagogerna att i det stora hela krävs för att förbättra 
specialundervisningen idag?
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4. Metod & tillvägagångssätt

Jag valde att inspireras av ett kvalitativt tillvägagångssätt. Genom att intervjua verksamma 
pedagoger på två grundskolor i en och samma kommun har jag undersökt hur informanterna 
tänker kring specialpedagogik och specialundervisning samt inkludering i ”en skola för alla” 
och därefter sökt efter skillnader och likheter i deras resonemang.    

Den kvalitativa forskningsaspekten

Den kvalitativa aspekten har enligt Stukát (2005) växt fram ur de humanistiska vetenskaperna 
och har främst sin grund i de filosofiska inriktningarna hermeneutik och fenomenologi. 
Hermeneutiken härstammar i sin tur från en idealistisk kunskapsteoretisk tradition och syn 
och är vidare en teori om förståelse som kan betecknas som läran om tolkning (Kjørup, 1999). 
Gilje och Grimen (1993) betonar exempelvis hermeneutikens vikt för samhällsvetenskaperna 
eftersom tolkningar och förståelse av meningsfulla fenomen, beteendemönster, normer, regler 
och värderingar utgör grunden och för ämnenas fundament. Bjereld, Dimker & Hinnfors 
(2009) framhåller vidare hermeneutikerns intresse för människors livsvärldar och livssituation 
samt dess drivande forskning för att söka samband mellan människors olika föreställningar 
om olika företeelser i världen som något utmärkande och specifikt för just hermeneutiken. 
Stensmo (2002) menar att fenomenologin istället mer fokuserar på människors uppfattningar 
och upplevelser och menar att en kvalitativ intervju på så vis alltid är fenomenologisk i någon 
mening. Stensmo (2002) och Stukát (2005) beskriver att fenomenografin är en annan variant 
av det kvalitativa synsättet och framhåller att fenomenografin är en metod som bestämmer 
variationen av människors uppfattningar om olika objekt och menar vidare att den därmed 
lägger större fokus på vad och hur man lär sig något.

Backman (2008) menar vidare att fallstudier är ett mycket vanligt inslag i den kvalitativa 
forskningen då den enligt en kvalitativ strategi undersöker ett fenomen i sin realistiska miljö 
och söker att förklara och förstå fenomenets omständigheter. Han framhåller att fallstudier 
därmed är mycket passande att använda sig av i olika utvärderingar där fenomenet ofta kan 
vara komplext. Fallstudien kan vidare ha olika avsikter och vara alltifrån beskrivande, 
förklarande eller undersökande vilket även detta arbete har varierande inslag av.     

Det huvudsakliga målet med ett kvalitativt synsätt är sammanfattningsvis att tolka och förstå 
slutprodukten av en undersökning utan att generalisera, förutsäga eller förklara (Stukát, 2005). 
Stukát (2005) och Trost (1997) poängterar dock att kvalitativa undersökningar ofta möter 
kritik i samhället då det tolkade materialet kommer från en så pass liten urvalsgrupp medan 
kvantitativa studier många gånger ses som statistiskt säkrare då de har en större urvalsgrupp. 
Widerberg (2002) poängterar dock att dessa är två olika typer av undersökningar som syftar 
till olika saker och därmed ger olika resultat. Hon menar exempelvis att kvalitativ forskning 
syftar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper medan kvantitativ forskning 
handlar om att fastställa mängder. Även om kvantitativa undersökningar ger möjlighet att få 
bredare och mer generella resultat poängterar bland andra Stukát (2004) att det är viktigt att 
komma ihåg att de kvantitativa studierna aldrig kan komma ner på samma personliga djup 
som kvalitativa studier. Bjereld, Demker och Hinnfors (2008) samt Ryen (2004) understryker 
dock i sin tur att motsättningarna mellan kvalitativ och kvantitativ forskning både är 
meningslös och föråldrad och att skillnaderna dem emellan är starkt överdrivna. De menar att 
det egentligen inte går att dra en skarp gräns mellan de båda metodinriktningarna då den 
kvantitativa metoden alltid har kvalitativa inslag och tvärtom.    
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Det val av undersökning man slutligen väljer att göra bör dock enligt Widerberg (2002) alltid 
grundas på vad man vill få ut av undersökningen. Grundat på mitt syfte med undersökningen 
såg jag vidare den kvalitativa studien som mest användbar och fördelaktig då jag genom 
personliga intervjuer med olika pedagoger på så vis kunde gräva djupare och få mer 
personliga svar.

Den kvalitativa intervjun

Poängen med en kvalitativ intervju är inte att jämföra på bredden, utan att fånga upp den 
intervjuades personliga åsikter och synpunkter (Ryen, 2004). Hur man utformar intervjun bör 
därför baseras på det urval, syfte och fokus som frågorna grundats på. Ryen (2004) talar 
vidare om strukturerade och ostrukturerade intervjuer och påpekar skillnader i deras funktion 
och användningsområde. Hon menar exempelvis att en strukturerad intervju med noggrant 
planerade intervjufrågor är bra att använda om man på förhand vet vad man är ute efter medan 
en ostrukturerad intervju lämpar sig bättre om man inte är helt säker på vad man vill ta reda 
på och få ut av intervjun. Om man bortser från den helt öppna och ostrukturerade intervjun 
menar Ryen (2004) att en semistrukturerad intervju är det allra vanligaste att använda sig av. 
Liksom i den strukturerade intervjun har man därmed formulerat viktiga huvudfrågor 
och/eller teman som man vill få svar på men frågorna behöver inte ställas i någon bestämd 
ordning eller vara likadana i varje intervju. Ordningsföljden och formuleringen bestäms i 
stället av intervjuns utveckling och framfart. En fördel med en semistrukturerad intervju är att 
intervjun får en mer informell anda och gör att personen får chans att fritt reflektera över 
frågorna. En risk med detta är å andra sidan att intervjun kan sväva iväg från ämnet och göra 
att svaren skiftar alltför mycket bland de intervjuade. Ryen (2004) påpekar att det allra 
viktigaste i intervjusammanhanget dock är att man koncentrerar sig på att lyssna och låter 
intervjupersonen uttrycka sig fritt efter eget tycke. 

Med mitt syfte samt ovanstående i åtanke valde jag att använda mig av semistrukturerade 
intervjuer.  

Urval & motiv samt etiska aspekter

Mitt urval av informanter till undersökningen har skett genom ett strategiskt urval av två 
skolor i en liten till mellanstor kommun och utifrån syftet därtill ett urval av pedagoger med 
olika befattningar. Min primära tanke var att intervjua tre pedagoger från vardera skola varav 
en rektor, en specialpedagog och en klasslärare. Med tanke på de rådande förutsättningarna 
och den begränsade tiden till förfogande påverkade dock tillgängligheten hos informanterna 
utgången då en av de tilltänkta klasslärarna på en av skolorna inte hade möjlighet att ta sig tid 
till en intervju. 

Eftersom tiden till förfogande var knapp gjordes förfrågan och urvalet vidare genom e-post. 
Jag tog därmed kontakt med rektorerna på två skolor och presenterade mig själv och mitt syfte 
med examensarbete. De var välvilligt inställda till att delta i undersökningen och att hjälpa 
mig att boka in intervjuer med de tilltänkta informanterna. 
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Då betydelsen av informanternas kön inte var något jag ämnade att undersöka i studien togs 
ingen hänsyn till detta vid val av informanter. För att bevara informanternas anonymitet 
benämns heller inte deras kön i resultatet.

I och med rektorernas godkännande att delta i undersökningen bokades därefter tider in för 
intervjuer med de fem pedagogerna. Då intervjuerna snabbt blev inbokade och tiden till 
förfogande var knapp hann dock aldrig något missivbrev skickas ut. Informanterna blev därför 
istället muntligt informerade om undersökningen och dess etiska aspekter utifrån de riktlinjer 
som Vetenskapsrådet (2008) har framställt dvs. informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informanterna kommer vidare även ges 
möjlighet att ta del av uppsatsen och dess innehåll via e-post.

Tillvägagångssätt 

En intervjuguide utformades med frågor under några teman och rubriker för undersökningen. 
Eftersom jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer var intervjufrågorna samt dess 
ordningsföljd inte helt förutbestämd och planerad in i minsta detalj. Jag hade dock valt ut 
teman och rubriker med vissa grundläggande frågor som jag ämnade ta upp under intervjun. 
Att jag valde att lämna ordningsföljden öppen beror främst på att jag ville ge informanterna 
chans att vidareutveckla sina svar i olika riktningar och därmed på ett lättare och friare sätt 
kunna beskriva sina upplevelser av olika situationer. Min förhoppning var därmed att 
informanterna lättare skulle kunna tydliggöra olika mönster i specialundervisningens 
utformning och exempelvis kunna påvisa olika samband mellan läroplanens riktlinjer och 
skolornas möjligheter till specialpedagogiska resurser. Då min strävan var att få så personliga 
och uppriktiga svar som möjligt valde jag även att behålla mina grundläggande 
frågeställningar för mig själv fram till intervjun (se syfte och frågeställningar s. 11). 
Intervjuerna var inbokade efter informanternas tidsutrymme och genomfördes enskilt med var 
och en av dem under ca 45-60 min på informanternas respektive arbetsplatser i ett ostört och 
enskilt rum/kontor. Anledningen till att intervjutiden var förhållandevis lång beror precis som 
på valet att använda mig av öppna frågor på att jag ville ge informanterna chans att besvara 
frågorna på ett så personligt sätt som möjligt samt få chans att vidareutveckla sina svar i 
samband med olika följdfrågor. Eftersom svaren enbart noterades för hand var en annan viktig 
anledning till den långa intervjutiden att jag ville se till att jag hade god tid på mig att skriva 
ner informanternas svar och försäkra mig om att jag tolkat dem rätt. Innan jag påbörjade 
intervjuerna förklarade jag mitt syfte med arbetet och vilka områden och teman jag avsåg att 
undersöka närmare.

Bearbetning av resultatet

Noteringarna och utsagorna från varje intervju renskrevs och kategoriserades för vidare 
analys.  För att kunna urskilja olika teman och mönster i informanternas svar gick intervjuerna 
sedan igenom en efter en. Resultaten av intervjuerna delades sedan in under olika rubriker och 
analyserades utifrån arbetets bakgrund och syfte. Informanternas åsikter och tankar kring 
frågorna sammanfogades och skrevs därefter som löpande text under rubrikerna för att 
slutligen sammanfattas, analyseras och diskuteras. Med detta i åtanke kom det insamlade 
materialet från intervjuerna i hög grad också att avgöra innehållet och upplägget i studien.
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Tillförlitlighet

Som angivits i inledningen härstammar mitt intresse för studien till stor del från tidigare 
erfarenheter från en fältstudieuppgift i specialpedagogik då det framgick att de klasslärare jag 
intervjuade kände att de idag har större krav på sig att själva integrera och utforma 
stödundervisning i klassrummet till elever i behov av särskilt stöd eftersom de 
specialpedagogiska resurserna i skolan numera minskat rejält. Mitt mål med denna 
undersökning var därför att få en djupare inblick och förståelse för varför synen samt 
utformningen på specialundervisningen ser ut som den gör idag och med hjälp av att intervjua 
verksamma pedagoger på två skolor slutligen kunna sätta detta i relation till historien, nutiden 
och framtiden.
  
Jag är medveten om att svaren möjligtvis kan ha misstolkats och därmed i viss mån brista i 
tillförlitlighet och därmed påverka studiens reliabilitet och validitet. Då studien endast 
innefattade två skolor och fem informanter kan resultatet heller inte generaliseras och ses som 
riktmärke på något sätt. Min ambition har givetvis varit att föreställa studiens resultat och 
informanternas svar på ett så noga och omsorgsfullt sätt som möjligt utan att snedvrida dess 
bild. Förhoppningsvis har jag ändå uppnått validitet då jag på ett trovärdigt sätt undersökt det 
som avsetts (Patel & Davidsson, 2003).
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5. Resultat

Bakgrundsinformation

Samtliga fem informanter i studien är verksamma pedagoger inom grundskolan. Deras 
utbildningar och befattningar varierar men alla har mer eller mindre erfarenheter av att arbeta 
med elever i behov av särskilt stöd. Informanterna arbetar på två skolor inom en och samma 
kommun. Två rektorer samt två specialpedagoger har intervjuats från varje skola samt 
ytterligare en klasslärare från en av skolorna. 

Den ena rektorn är i grunden utbildad till fritidspedagog sedan 1982 och har arbetat som 
rektor sedan 1997. Pedagogen var verksam som föreståndare under tiden som fritidspedagog 
och utbildade sig sedan till rektor vid sidan av arbetet under tre och ett halvt år via 
rektorsutbildningen. Många mindre rektorskurser har sedan också genomgåtts under åren.

Den andre rektorn är i grunden utbildad till mellanstadielärare sedan 1972 och har arbetat som 
rektor sedan 1991. Han/hon har egentligen gått i pension men har nu vikarierat som rektor i 
ett halvår på skolan samt dessförinnan varit vikarierande rektor på en annan skola i 
kommunen under ett halvår. Pedagogen har även varit verksam i två andra närliggande 
kommuner genom åren där han/hon vidare arbetat som rektor respektive mellanstadielärare. 
Liksom den förstnämnde rektorn har även denne pedagog genomgått en rektorsutbildning vid 
sidan av arbetet som mellanstadielärare. Pedagogen har därtill även läst ett flertal längre 
påbyggnadsutbildningar inom rektorskap.

Den ena specialpedagogen är i grunden utbildad till förskollärare sedan 1972. Pedagogen har 
även arbetat som vikarierande låg- och mellanstadielärare under ett flertal år mellan åren 
1994-2001. Det var också under denna tid som pedagogen utbildade sig till specialpedagog 
vilket han/hon i sin tur gjorde via en treårig högskoleutbildning på halvfart. Pedagogen var 
färdigutbildad specialpedagog 2001 och har sedan dess arbetat med barn i åldrarna 1-16. 
Sedan något år tillbaka arbetar han/hon dock enbart med elever i grundskolans tidigare år, 
från F-5. Pedagogen har genomgått många fortbildningskurser inom specialpedagogik under 
åren som specialpedagog och deltar även denna höst i ett projekt inom kommunen för 
specialpedagoger där syftet är att de ska få lära sig mer om alternativa lärverktyg inom IT 
området.

Den andre specialpedagogen är i grunden utbildad till 4-9 lärare i svenska, engelska och 
historia. Han/hon har arbetat på mellan- och högstadiet i skolan sedan 1979 men var inte 
färdigutbildad grundskolelärare tillika specialpedagog förrän 2002. Pedagogen läste vidare 
specialpedagogik med inriktning på läs- och skrivinlärning och arbetade därefter med dubbla 
funktioner som både speciallärare och specialpedagog på en skola under ett flertal år. Från 
denna höst arbetar han/hon dock enbart som specialpedagog. 

Klassläraren är utbildad Ma/No lärare för år 1-7 sedan 2001 och har nu arbetat som 
klasslärare på den ena av de undersökta skolorna sedan 2002. Pedagogen är dock tjänstledig 
under denna termin då han/hon skall komplettera sin utbildning genom att studera svenska 
som andraspråk på högskolan. 
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Skolorna

Den ena skolan är en F-5 (förskoleklass till år 5) skola och ligger i ett mindre bostadsområde 
strax utanför kommunens centralort. Skolan har en samlad skoldag där alla barn börjar 08.00 
och slutar 14.00. Nytt från i år är dock att förskoleeleverna slutar vid lunch. 

Bostadsområdet omkring skolan är lugnt och barnvänligt vilket gör att många barnfamiljer är 
bosatta där. Atmosfären är även mycket trivsam och skolans naturnära omgivning gör att det 
finns goda möjligheter för barnen att vistas utomhus. Undervisningen i naturorienterade och 
samhällsorienterade ämnen liksom idrott och hälsa kan därför många gånger också förläggas
utomhus i närområdet.

Det går för närvarande 224 barn på skolan och utöver 19 anställda klasslärare arbetar även ett 
antal förskollärare och fritidspedagoger samt två måltidsbiträden på skolan. Skolan deltar 
även i försöksverksamheten timplaneförsöket med utbildning utan timplan samt har 
kompetensutvecklingsplaner för alla medarbetare i skolan. De specialpedagogiska resurserna 
på skolan består för närvarande av en specialpedagog och en speciallärare. En resurslärare är 
även anställd för att täcka upp och finnas till där det behövs. 

Den andra skolan är en F-9 skola med en F-5 och en 6-9 verksamhet som är uppdelad i två 
byggnader. Skolan är vidare indelad i tre rektorsområden: F-5, 6-9 AB samt 6-9 CD. Skolan 
ligger centralt i kommunens centralort och då upptagningsområdet har mycket invandring är 
skolan också stolt över att kunna representera 24 olika nationaliteter. Dess centrala läge gör 
även att skolan har promenadavstånd till det mesta vilket gör att många idrottsarenor och 
naturområden kan nyttjas i undervisningen.

Av skolans 670 elever i åldrarna 6-16 år utgör ca 240 elever F-5 verksamheten. F-5 har precis 
som den förstnämnda skolan även samlad skoldag för alla elever, i detta fall från 08:00-13.50. 
Förskoleverksamheten slutar numera som på skola 1 även vid lunch varje dag. Personalen är 
totalt 25st och består av lärare, förskollärare och fritidspedagoger. De specialpedagogiska 
resurserna i F-5 verksamheten består för närvarande av en specialpedagog och en 
speciallärartjänst. Utöver dessa har skolan anställt två flexibla resurser som går runt i olika 
klasser efter behov. Då invandringen är stor på skolan finns det även två lärare som arbetar 
med svenska som andraspråk samt två för i år nytillkomna lärare från projektet landningen3

som startats upp i kommunen.

För att kunna skilja på skolorna och pedagogerna samt var de arbetar samt därtill behålla 
pedagogernas anonymitet har jag vidare valt att använda mig av siffror och därmed benämna 
dem enligt följande: skola 1 och skola 2, rektor 1 och rektor 2, specialpedagog 1 och 
specialpedagog 2 samt klasslärare 1. Annan skolpersonal som återfinns i texten benämns 
vidare som övriga pedagoger.  

Pedagogernas tankar och erfarenheter kring elever i behov av stöd

Både rektor 1 och 2 har stor erfarenhet av barn i behov av stöd genom sina år som verksamma 
pedagoger. Rektor 1 som dessutom jobbat på båda av de undersökta skolorna upplever att 
                                                
3 Landningen: Projekt i kommunen för att hjälpa nyanlända elever från utlandet att komma igång i skolan och få 
extra resurshjälp med undervisningen i mindre grupper.
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svårigheterna och behovet av stöd också skilt sig mycket mellan dessa skolor. Att 
kontrasterna är påtagliga menar han/hon dock att inte är så konstigt utan att detta troligtvis 
beror på skillnaderna i skolornas närmiljö och upptagningsområde. Rektor 2 betonar även att 
faktorer som skolans storlek, läge och upptagsområde är oerhört betydelsefullt i detta 
avseende och menar att de ofta påverkar hur stort behovet av stöd på skolan blir. Han/hon 
framhåller även att samhället har större påverkan idag och att elevers sociala problem många 
gånger härstammar från detta. Rektor 2 betonar dock att man är så pass medveten om detta på 
skola 2 och att det på så vis ändå är hanterbart. Rektor 1 framhåller dock att det istället kan 
vara svårare att upptäcka och komma åt problemen på en mindre skola liksom skola 1 då 
problemen oftare döljs mer och hålls undan av både elever och föräldrar. Specialpedagog 1 
och klasslärare 1 påpekar exempelvis att föräldrarnas ovilja att se att deras barn har problem 
eller svårigheter i skolan också kan göra att lärarna får svårare att agera vilket gör att de 
kanske väntar lite för länge innan de går vidare med problemet och söker hjälp av 
elevhälsoteamet. Klassläraren uttrycker att det är bättre att man som lärare är för ivrig än att 
inte göra något alls utan bara gå och vänta på att eleven ska ”mogna”. Specialpedagog 1 
uttrycker att det många gånger också är mer oväntat att en elev behöver stöd på en skola som 
skola 1 medan man är mer beredd på detta när man arbetar på skolor med ett bredare 
upptagningsområde. Han/hon menar att det därför ofta gör att problemet känns större än vad 
det egentligen är vilket gör att det också kan vara svårare att hantera.

Att behovet av stöd skulle ha ökat på senare år är något som samtliga informanter tar avstånd 
ifrån. De påpekar endast att det är mer synligt idag eftersom man är skickligare att fånga upp 
de elever som är i behov av stöd och vidare sätta in hjälp och utforma åtgärdsprogram åt 
eleverna. Rektor 1 betonar exempelvis att diagnosticeringen av eleverna går mycket snabbare 
idag och att det görs så tidigt som i småbarnsåldern.

Pedagogernas syn på specialpedagogisk kunskap och kompetens

Rektor 1 upplever att synen på specialpedagogik och på hur specialundervisningen bör gå till 
idag är mycket bra överlag. Rektor 2 framhåller även att kompetensen och kunskapen kring 
detta är något som ständigt förbättrats. Samtliga informanter påpekar dock att 
kompetensutveckling alltid är viktigt och att man aldrig kan få för mycket kunskap om detta. 
De framhåller även vikten av att hålla sig uppdaterad om vad ny forskning säger så att man 
utifrån denna kan hitta nya bra arbetssätt att använda sig av i undervisningen. Rektor 2 önskar 
att det skulle satsas mera på detta och då utan att man spar in pengar från andra håll i 
verksamheten. Specialpedagog 1 framhåller även att specialpedagoger idag får mer och mer 
krav på att praktiskt lära sig att använda olika inlärningsmetoder likt speciallärare och betonar 
därmed att vikten av fortbildning blir desto viktigare. 

Eftersom det idag är brist på speciallärare och många av de verksamma speciallärarna 
kommer att gå i pension inom den närmsta framtiden ser samtliga informanter även positivt 
på att speciallärarutbildningen sedan år 2008 nu är tillbaka på högskolorna. Rektor 2 uttrycker 
även önskemål om att speciallärarna i grunden ska få en bredare och mer övergripande 
kompetens liksom få chans att specialisera sig i olika områden. Samtliga informanter 
understryker dock vikten av att vanliga lärarstudenter även får specialpedagogisk kompetens i 
sin grundutbildning och framhåller att detta borde vara ett större obligatoriskt inslag i 
utbildningen. 
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Pedagogernas syn och upplevelse av specialundervisningen samt dess åtgärdsprocess 
och tillgång till resurser 

Rektorerna på skolorna upplever att specialundervisningen fungerar bra på skolan, detta trots 
att resurserna minskat de senaste åren och att det numera endast finns en specialpedagog 
knuten till vardera skolan. Rektor 1 menar att detta med stor sannolikhet grundas på deras 
organisation med nära samarbete i arbetslag vilket han/hon i år dessutom förväntar sig att 
kommer att förbättras ytterligare då kuratorn och specialpedagogen numera även skall ingå ett 
djupare samarbete med arbetslagen och sitta med mer i deras planering av undervisningen. 
Skolans välorganiserade och ständigt utvärderade och uppdaterade handlingsplan för 
stödåtgärder är även något som rektor 1 framhåller att har varit oerhört avgörande för att 
specialundervisningen har kunnat fortsatt att fungera trots dess krympta resurser. Rektor 2 
framhåller dock att man som rektor har ett stort ansvar för att se till att det finns resurser att 
tillgå på skolan ändå och att man därför måste göra sitt yttersta för att genomföra olika 
omorganiseringar och se till att det finns resurslärare på skolan. Han/hon påpekar dock att 
detta inte är en lätt uppgift då det oerhört viktigt att man samtidigt måste försäkra sig att den 
ordinarie undervisningen inte drabbas av detta och istället är den som får minskade resurser. 
Specialpedagog 1 och 2 samt klasslärare 1 framhåller även att specialundervisningen fungerar 
hyfsat bra på skolorna men betonar att problemet idag ligger i att man tvingas göra allt 
starkare prioriteringar vilket i sin tur medför att alla elever som är i behov av särskilt stöd inte 
får möjlighet till det. Eleverna verkar dock lyckligtvis inte själva anse sig ha påverkats av de 
minskade resurserna utan det framgår fortfarande att eleverna anser sig få det stöd de behöver 
i de årliga elevenkäter som treor och femmor gör på både skola 1 och 2. Specialpedagog 2 
påpekar dock att reliabiliteten på dessa elevenkäter med stor sannolikhet är bristfällig då 
han/hon menar att elevernas svar på dessa ofta kan skilja sig från dag till dag. Han/hon menar 
ändå att elevenkäterna ändå utgör ett visst riktmärke och därmed kan visa om det har skett 
några drastiska förbättringar eller försämringar i undervisningen sedan året innan. 

Även om samtliga informanter upplever att resurserna på skolan har minskat så framhåller 
dock rektor 1 att det är viktigt att påpeka att resursfördelningen har blivit bättre och mer 
rättvis överlag i kommunen vilket i sig är något han/hon ser positivt på. Rektor 2 anser även 
att resurserna numera är mer rättvist fördelade och är mycket glad för de resurserna som 
tillkommit i och med det nya projektet ”Landningen” i kommunen som syftar till att mottaga 
och skapa bättre förutsättningar för nyanlända elever från andra länder. Klassläraren samt de 
båda specialpedagogerna framhåller dock likväl att resurserna inte alltid räcker till och att 
detta medför att de tvingas till att göra allt starkare prioriteringar och välja ut de elever som är 
i främst behov utav stöd.  

Båda rektorerna på skolorna upplever vidare att det råder en gemensam syn kring 
specialundervisningen och poängterar att alla pedagoger är mer eller mindre involverade samt 
representerade i arbetet kring detta. Arbetslagen på skola 1 som i sin tur består av både 
klasslärare, fritidspedagoger och förskollärare har exempelvis så kallad elevvård en timme i 
veckan där de har chans att ventilera olika problem och svårigheter med varandra. Vid behov 
av hjälp med specialundervisning kopplas i sin tur elevhälsoteamet på skolan in vilka består 
av rektorn, skolsköterskan, kuratorn, specialpedagogen och specialläraren. Elevhälsoteamet 
träffas även likt arbetslagen en timme i veckan och tar bland annat upp de problem och 
svårigheter som arbetslagen meddelat och diskuterar stödåtgärder som kan vara aktuella för 
att hjälpa eleven ifråga samt hur hanteringen samt utformningen kring åtgärdsprogrammet bör 
ske. Rektor 2 framhåller även att skola 2 har en välfungerande handlingsplan med bra rutiner 
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som samtliga pedagoger också är överens om. Gången i elevvårdsärenden på skola 2 ser i 
princip ut som elevvårdsrutinerna på skola 1 bortsett från några små skillnader. Arbetslagen 
på skola 2 träffas även en gång i veckan liksom arbetslagen på skola 1 men består till skillnad 
från skola 1 inte utav blandade arbetslag utan är indelade i klasslärare, fritidspedagoger och 
förskollärare var för sig. De båda rektorerna påpekar dock att skolverket riktat viss kritik mot 
skolornas handlingsgång då de anser att rektorn alltid bör involveras på en gång oavsett vad 
problemet gäller och att arbetslagen därmed inte ska ta upp detta enskilt först. Han/hon menar 
dock att alla pedagoger är överens om att det fungerar bättre om arbetslagen först får en chans 
att se om de kan lösa svårigheterna själva eftersom alla mindre problem inte nödvändigtvis 
skall behöva gå genom rektorn, vilket i sin tur även bekräftades av rektor 2, de båda 
specialpedagogerna och klasslärare 1. De framhåller att många mindre problem på så vis kan 
lösas i arbetslaget vilket medför att processen går snabbare vilket i sin tur bäst också gynnar 
eleven, då dennes välbefinnande och utveckling är det som bör sättas främst. 

Specialpedagog 1 anser även att handlingsrutinerna för elevvårdsärendena är bra men menar 
till skillnad från rektorerna att synen på hur åtgärdsprogrammen skall utformas skiljer sig 
något bland pedagogerna. Åtgärdsprogrammens struktur och utformning av mål är bland 
annat något som han/hon påpekar att det borde finnas tydligare krav på. Som det är idag 
menar specialpedagog 1 att åtgärdsprogrammen ofta är alltför dåligt konstruerade vilket 
medför att uppföljningen och utvärderingen blir svårare att genomföra. Då det krävs att skolan 
ska vara likvärdig menar han/hon att även åtgärdsprogrammen bör vara det. Klasslärare 1 
betonar även vikten av likvärdigheten och menar att det skiljer sig alltför mycket mellan 
skolor idag. Alla krav på dokumentering såsom hur IUP (individuella utvecklingsplaner) och 
de nya reglerna om LPP (läroplansplanering) ska utformas menar han/hon att är alltför dåliga. 
Det bästa menar klasslärare 1 att vore om det fanns gemensamma mallar för all 
dokumentation. Som det är idag skiljer sig detta lika mycket mellan som inom kommunerna. 
Att göra skolan statlig igen menar han/hon att kanske inte är så tokigt då det kanske ökar 
möjligheten att uppnå mer likvärdiga skolor. Specialpedagog 2 påpekar dock att det finns 
vissa mallar för utformning av åtgärdsprogram på kommunens hemsida som skall vara 
tillgänglig för alla skolor och tycker att det är konstigt att inte fler skolor använder sig av 
dessa. En anledning till att många skolor mer eller mindre har struntat i kommunens riktlinjer 
menar han/hon att exempelvis kan bero på att den kommunala skolplanen inte har uppdaterats 
sedan år 1999. Specialpedagog 2 framhåller dock att en ny skolchef har tillsatts förra året och 
hävdar att denne verkar mycket välutbildad och ambitiös. Han/hon hoppas därför att denne 
ska styra upp saker och ting samt revidera och uppdatera de dokument som behövs och menar 
att en kvalitetsinspektion av samtliga skolor i kommunen exempelvis är påbörjad för tillfället. 

Pedagogernas syn och tolkning av läroplanen Lpo94

Samtliga informanter upplever att implementeringsarbetet av Lpo94 var alltför dåligt i 
kommunen och att läroplanen Lpo94 i sig var både flummig och svår att tolka på grund av 
dess mer fria utformning. Majoriteten av informanterna hade också svårigheter med att 
redogöra för någon skillnad i sitt arbete före och efter Lpo94. De menar att det tog alltför 
många år innan skolorna började förändra sina arbetssätt och implementera läroplanen för att 
någon drastisk skillnad skulle kunna utrönas. Att rektorerna fick en större roll, befogenheter 
och ansvar i och med Lpo94 är dock något rektorerna ser positivt på eftersom de menar att det 
alltid är något underlättar arbetet som chef och överhuvud. Rektor 2 framhåller exempelvis att 
ansvar måste åtföljas av befogenhet för att framgång ska kunna nås. Specialpedagog 1 betonar 
i sin tur att kunskapen om hur man ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd liksom fokusen 
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på att sätta in åtgärder också har blivit bättre med åren. Specialpedagog 2 håller även med om 
detta men menar samtidigt att Lpo94 är långt ifrån realiserad än idag. 

Att implementeringsarbetet inför den nya läroplanen för 2011 är påbörjad sedan en tid tillbaka 
är något som samtliga informanter ser mycket positivt på. De framhåller att satsningen på 
implementeringsarbetet verkar vara mycket större denna gång samt tror och hoppas även att 
riktlinjerna för hur undervisningen ska se ut kommer att ha tydligare struktur i den nya 
läroplanen.  

Pedagogernas syn på inkludering och ”en skola för alla”

Rektor 1 ser demokrati som det allra viktigaste budskapet i ”en skola för alla” och menar att 
inkludering är en viktig faktor men betonar att inkludering i klassrummet inte är av främsta 
vikt utan att det viktigaste är man utgår från varje individs bästa samt ser till att 
undervisningen på så vis är och blir likvärdig för alla. Rektor 1 menar exempelvis att målet är 
att specialundervisningen skall ske inkluderande i klassrummet men betonar samtidigt att 
många elever upplever att det är skönt med exkluderande undervisning och att de via enskild 
undervisning eller undervisning i grupp får bättre arbetsro, hjälp och mod att fråga efter hjälp. 
Han/hon menar att det därför också är svårt att organisera en helt inkluderande undervisning. 
De båda specialpedagogerna framhåller även detta dilemma och menar att total inkludering 
låter bra i teorin men att det inte fungerar lika bra i praktiken. De menar att det viktigaste är 
att man sätter eleven främst och ser till dennes behov då risken annars finns att man 
inkluderar till exkludering. Specialpedagog 2 anser därmed att det viktigaste i ”en skola för 
alla” är att ”alla får tillgång till sitt lärsätt”. Rektor 2 tolkar i sin tur att det viktigaste 
budskapet i ”en skola för alla” främst ligger i att eleverna ska känna att de tillhör en grupp och 
att de inte ska känna sig utanför. Han/hon uttrycker därför att elevfokus är det allra viktigaste 
att ha i åtanke när man utformar specialundervisningen. Rektor 2 betonar exempelvis att alla 
elever är olika och att man därför aldrig kan utforma undervisningen lika för alla. Han/hon 
menar därför att man måste se bortom sina egna fördomar och lyssna på eleven och vad denne 
har för önskemål. Rektor 2 betonar även att gränsen mellan inkluderande och exkluderande 
undervisning inte nödvändigtvis är så lätt att dra då han/hon poängterar att avskild 
undervisning inte behöver vara exkluderande så länge eleven ifråga inte upplever att det känns 
så. 

Samtliga informanter påpekar även att bristen på resurser är något som gör att inkludering i 
klassrummet är extra svår att uppnå. För att detta skulle kunna fungera menar exempelvis 
klasslärare 1 att han/hon själv skulle vara tvungen att ta ett mycket större specialpedagogiskt 
ansvar vilket han/hon i sin tur bedömer att inte är rimligt idag. Med mer personal och resurser 
tror han/hon dock att klassrumsinkludering är möjligt men att helt ta bort elevernas 
möjligheter till att få avskiljd undervisning anser dock ingen utav informanterna att vore rätt 
då samtliga understryker att undervisningens utformning trots allt måste utgå från varje 
individ liksom dennes behov och förutsättningar. Variation i undervisningssätten anser rektor 
1 dock att är av största vikt. Enbart enskild undervisning eller undervisning i grupp är heller 
inte bra utan eleverna måste känna att de ingår i klassen och deras arbete. Att arbeta med 
samma saker som klasskamraterna bör därför eftersträvas i allra högsta grad både i 
klassrummet och hos specialläraren. Eleverna på skola 1 är även vana vid att vara indelad i 
olika grupper inom klassen vilket rektor 1 även framhåller att är bra i detta avseende. 
Eleverna blir därmed vana med detta och ser det därför inte som något konstigt när vissa 
elever går till specialläraren för att arbeta en stund.
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Sammanfattning av resultatet

Resultatet visade att pedagogerna hade en relativt homogen och likvärdig syn på 
specialundervisningens funktion och hur den bör vara utformad i ”en skola för alla”. Samtliga 
informanter betonade vikten av elevfokus och att se till individens bästa då en elev är i behov 
av särskilt stöd. Resultatet visar därmed att värdegrunden är av stor vikt i ”en skola för alla” 
och att organiseringen av elevernas undervisning vidare utformas utifrån denna. Vissa 
skillnader kunde dock urskiljas mellan rektorernas och specialpedagogernas tankar kring 
åtgärdsprogrammens utformning. Resultatet visar därmed även på sambandet mellan skolans 
kommunala styrning och de konsekvenser den stora friheten som följde med läroplanen 
Lpo94 fick. Samtliga informanter betonade även de nedsatta resursernas inverkan på 
stödundervisningens möjligheter till inkludering. 

6. Analys

Syftet med studien var att få en bättre inblick och kunskap om hur specialpedagogiken är 
utformad i två undersökta skolor samt hur specialundervisningen är strukturerad utifrån 
skollagar, läroplaner och lokala styrdokument. Vid analysen av resultatet har jag utifrån mina 
frågeställningar funnit att elevens bästa är det som sätts i det främsta rummet och att 
värdegrunden därmed är av stor vikt i organiseringen och planeringen av undervisningen i ”en 
skola för alla”. De olika pedagogernas uppfattningar angående detta överensstämmer mycket 
bra. Synen på specialundervisningens utformning och funktion samt de nedsatta resursernas 
inverkan på detta var även något som samtliga informanter visade sig ha relativt lika åsikter 
kring. Vissa skillnader i pedagogernas syn och tankar kring utformningen av åtgärdsprogram 
kunde dock påvisas i resultatet.

Värdegrund och elevfokus i ”en skola för alla”

Det framgår tydligt av pedagogerna i resultatet att elevfokus är ytterst viktigt för att skapa en 
inkluderande undervisningsmiljö i skolan. Att sätta elevens behov och förutsättningar främst 
ses därför också som nyckeln till att skapa och realisera ”en skola för alla”. Resultatet visar 
därmed att läroplanens budskap om skolans värdegrund också är starkt förtrogen i 
pedagogerna och på skolorna. Detta avspeglas i sin tur i pedagogernas sätt att anpassa 
undervisningen och efter varje individs förutsättningar och förmåga hitta olika arbetssätt som 
passar just eleven i fråga. 

Utformningen av specialundervisningen i förhållande till styrdokumenten

Precis som i de nationella och internationella styrdokumenten är ett inkluderat arbetssätt 
också den yttersta strävan i skolorna. Av resultatet framgår det dock att pedagogerna menar 
att detta även kan uppnås genom undervisning i grupp liksom via enskild undervisning och att 
detta i grund och botten handlar om hur eleven i fråga upplever saken. Resultatet påvisar 
exempelvis att uteslutande använda sig av inkluderad klassrumsundervisning i skolan istället 
kan skapa exkluderande situationer som gör att eleverna känner sig utanför och upplever sig 
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vara uteslutna. Specialundervisningen sker därför heller inte enbart inkluderat i klassrummet, 
enskilt eller i grupp på skolorna utan varieras och anpassas efter varje elevs individuella 
behov. Resultatet visar även att det goda och nära samarbetet bland pedagogerna också är en 
stark anledning till att specialundervisningen fungerar och utformas så pass bra som den gör i 
förhållande till styrdokumenten. 

Synen på specialundervisningens åtgärdsprocess och dess funktion

Synen på specialundervisnings funktion var relativt homogen överlag. Elevvårdsrutinerna såg 
förhållandevis lika ut och samtliga informanter uppvisade samtycke till hur hanteringsgången 
av elevvårdsärenden var utformad. Informanternas åsikter kring åtgärdsprogrammens funktion 
och utformning skilde sig dock något åt. I resultatet framgick det exempelvis önskemål om att 
det skulle finnas tydligare och likvärdigare riktlinjer för hur åtgärdsprogrammen och dess mål 
skulle utformas. Specialpedagog 1 framhöll exempelvis att åtgärdsprogrammen idag ofta är 
alltför dåligt konstruerade vilket medför att uppföljningen och utvärderingen blir svårare att 
genomföra. Klasslärare 1 betonade även att detta skiljer sig alltför mycket mellan skolor idag 
och att även många andra riktlinjer för dokumentering såsom hur IUP (individuella 
utvecklingsplaner) och de nya reglerna om LPP (läroplansplanering) ska utformas är alltför 
dåliga. Specialpedagog 2 påpekade dock att det finns vissa mallar för utformning av 
åtgärdsprogram på kommunens hemsida som skall vara tillgänglig för alla skolor och tycker 
att det är konstigt att inte fler skolor använder sig av dessa. Som framgått i resultatet tycks 
dock finnas en misstro till kommunens arbete då arbetet med den kommunala skolplanen i 
princip ha varit obefintligt sedan den sist uppdaterats 1999. Att det finns tillgängliga och 
uppdaterade mallar som sedan inte används tyder även på att det finns stora brister i 
kommunens kommunikativa arbete vilket enbart i sig kan ha medfört att förtroendet för 
kommunen har försämrats. 

De nedsatta resursernas betydelse för specialundervisningen

Samtliga informanter framhöll de nedsatta resursernas negativa inverkan på 
stödundervisningens möjligheter till inkludering. De hävdar att bristen på personalresurser är 
det främsta skälet till varför inkludering är svårt att uppnå i skolan men menar samtidigt att 
inkludering i en skola för alla inte nödvändigtvis måste betyda att all undervisning ska ske i 
klassrummet. De påpekar att de nedsatta resurserna samtidigt har en negativ inverkan på 
undervisningen överlag då de allt färre klasslärare och speciallärare ständigt får mer att 
ansvara för samt därtill även tvingas till att göra allt starkare prioriteringar och sorteringar 
kring de elever som är i behov av mer stöd. Detta menar de i sin tur att också leder till att 
möjligheterna och förutsättningarna för att eleverna ska klara sig i skolan blir allt sämre. För 
att kunna motverka detta och förbättra undervisningen anser de därmed att personalresurserna 
måste ökas och fördelas bättre i skolan.  
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7. Diskussion

Diskussionen inleds med en reflektion kring mitt val av metod samt hur metoden har lämpat 
sig till undersökningen. En diskussion kring analysen av resultatet kommer därpå att föras och 
resultatet ställs i sin tur vidare mot undersökningens syfte och mål samt forskningsbakgrund. 

Metoddiskussion 

För att uppnå mitt mål med studien och därmed få en bättre inblick och djupare förståelse för 
hur verksamma pedagoger ser på specialpedagogik samt utformningen av 
specialundervisningen använde jag mig av ett kvalitativt tillvägagångssätt och genomförde 
semistrukturerade intervjuer med fem pedagoger. Jag upplever att valet att använda mig av
intervjuer som huvudsaklig metod passade mycket bra då det huvudsakliga syftet var att ta del 
av informanternas personliga upplevelser, erfarenheter och åsikter angående specialpedagogik 
och specialundervisning. Det semistruktuerade upplägget och genomförandet av intervjuerna 
resulterade vidare i många personliga och uttömmande svar från de fem informanterna som 
intervjuades. Valet att behålla intervjufrågorna för mig själv och endast beskriva det 
grundläggande syftet och målet med studien för informanterna tror jag även i efterhand att var 
ett bra beslut. Svaren på frågorna kunde på så vis inte kunde förberedas vilket gör att jag tror 
att frågorna också besvarades mer öppet och uppriktigt och således gav ett mer 
verklighetstroget resultat. Det sammanfogade resultatet av intervjuerna satte vidare stark 
prägel på arbetet och bidrog till att studien blev mer levande. Detta anser jag att i sin tur även 
underlättade arbetet med analysen och diskussionen då det blev både enklare och mer 
intressant att ställa resultatet mot arbetets syfte samt mot specialundervisningens och 
specialpedagogikens historiska och teoretiska forskningsbakgrund.

Urvalet av skolorna grundades i sin tur på ett strategiskt urval då jag valde att undersöka två 
skolor med skilda upptagningsområden samt läge och storlek. Urvalet av informanter 
grundades dock inte på något strategiskt urval då rektorerna samt specialpedagogerna på 
respektive skola ämnades intervjua. Klassläraren valdes i sin tur även ut av rektorn på skolan. 
Någon särskilt hänsyn till kön eller ålder togs heller inte vid urvalet av skolor då detta inte var 
något jag hade avsikt att undersöka i studien.  

Jag är givetvis medveten om att svaren i viss mån kan ha misstolkats och på så vis brista i 
tillförlitlighet samt därmed ha en negativ inverkan på studiens reliabilitet och validitet. Då 
studien endast innefattade två skolor och fem informanter kan resultatet heller inte ses som ett 
riktmärke eller generaliseras på något sätt. Reliabiliteten av resultatet kan även ha påverkats 
av att jag inte använde mig av ett fullständigt strukturerat förfaringssätt och ställde samma 
frågor vid alla intervjuer. För att öka studiens reliabilitet skulle ytterligare intervjuer även 
varit väl till pass. Bjereld, et al. (2009) samt Stensmo (2002) påpekar i sin tur att reliabiliteten 
är beroende på vilka metoder och mätinstrument som undersökaren valt att använda sig av 
och att validiteten i en undersökning vidare främst beror på om undersökaren har mätt det 
han/hon avsett att mäta. Min ambition har givetvis varit att föreställa studiens resultat och 
informanternas svar på ett så noga och omsorgsfullt sätt som möjligt utan att snedvrida dess 
bild. Förhoppningsvis har jag därmed även uppnått så pass hög validitet som möjligt i den 
kvalitativa intervjun samt uppnått hög reliabilitet i studien överlag då jag på ett trovärdigt sätt 
också använt de metoder som avsetts (Kvale, 1997; Patel & Davidsson, 2003). Det är dock 
inte säkert att en ny studie av denna undersökning skulle visa på intersubjektivitet och därmed 
ge samma resultat som denna eftersom andra informanters personliga förhållningssätt med 
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stor sannolikhet också skulle skilja sig från de som deltagit i denna studie (Bjereld et al., 
2009). 

Att ha ett etiskt förhållningssätt har varit av stor vikt genom studien. De insamlade och 
sammanställda uppgifterna har därmed behandlats högst konfidentiellt och målet har varit att 
behålla informanternas identiteter så anonyma som möjligt. Informanterna delgavs de etiska 
aspekterna som vetenskapsrådet (2008) rekommenderat både skriftligt via förfrågningen samt 
muntligt i samband med intervjuerna. Något missivbrev hann dock aldrig skickas men jag 
anser ändå att informanterna har blivit välinformerade om hur deras uppgifter ämnades att 
användas. Samtliga informanter har visat intresse för att ta del av studien när arbetet är klart 
och kommer därför självklart att få göra detta.

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att få en bättre inblick och kunskap om hur specialundervisningen är 
utformad i skolan samt hur denna är strukturerad utifrån skollagar och läroplaner till lokala 
samt enskilda skolor i en och samma kommun. Vid analysen av resultatet har jag utifrån mina 
frågeställningar funnit att elevens bästa är det som sätts i det främsta rummet och att 
värdegrunden därmed är av stor vikt i organiseringen och planeringen av undervisningen i ”en 
skola för alla”. En mer reflekterande diskussion med utgångspunkt i analysen av studiens 
resultat och syfte samt historiska bakgrund och forskning följer nu nedan. 

Värdegrund och elevfokus samt synen på inkludering i ”en skola för alla”

I analysen av resultatet framgår det tydligt att värdegrund och elevfokus är oerhört viktigt på 
skolorna. Elevens bästa sätts alltid i det främsta rummet och ses vidare som nyckeln till att 
skapa och realisera ”en skola för alla”. Resultatet av intervjuerna visar även att läroplanens 
budskap om skolans värdegrund är starkt förankrad i pedagogernas förhållningssätt vilket inte 
minst tydliggörs av pedagogernas uppenbara strävan att anpassa undervisningen efter varje 
enskild individ och hitta olika arbetssätt som passar just eleven i fråga. Inkludering ses även 
som en viktig faktor för att skapa ”en skola för alla” men pedagogerna betonar samtidigt att 
inkluderande arbetssätt inte nödvändigtvis behöver innebära att all undervisning sker i 
klassrummet även om det vore önskvärt. De påpekar istället vikten av att utgå från elevens 
enskilda behov och på så vis försäkra sig om att eleven känner sig inkluderad samt får en 
likvärdig undervisning. Jag kan inte annat än att hålla med om detta då även jag anser att 
elevernas syn och upplevelse av undervisningen är det mest väsentliga i detta avseende. Som 
pedagogerna understryker kan exempelvis fullständig klassrumsinkludering istället medföra 
att vissa elever känner sig utanför och exkluderade. De menar att det därför också är svårt att 
organisera en helt inkluderande klassrumsundervisning och framhåller att total inkludering 
låter bra i teorin men att det inte fungerar lika bra i praktiken. Informanterna poängterar 
exempelvis också att många elever upplever att det är skönt att få undervisning vid sidan av 
och att de upplever det som fördelaktigt då de via enskild undervisning eller undervisning i 
grupp får bättre arbetsro, hjälp och mod att fråga efter hjälp, vilket även jag har personlig 
erfarenhet av. 

Att elever upplever inkluderad respektive exkluderad undervisning på olika sätt är även något 
som stöds i forskning av bland andra Klinger et al. (1998). De menar vidare att 
forskningsresultat uppvisar att det är helt individuellt hur eleverna upplever olika former av 
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stödundervisning och att forskning även visar att det finns både fördelar och nackdelar med 
inkluderande respektive exkluderande undervisning av elever i behov av stöd. En fördel med 
exkluderande stödundervisning menar de att är att eleverna då får möjlighet att i lugn och ro
arbeta i sin egen takt med sina uppgifter. En nackdel är å andra sidan att vissa elever istället 
upplever detta som något negativt då de känner att de därmed går miste om det som sker i 
klassrummet liksom ofta tappar fokus och inte vet vad de ska göra när de kommer tillbaka till 
klassrummet. Enskild stödundervisning har heller inte visat sig vara tillräckligt utmanande för 
vissa elever medan inkluderande stödundervisning å andra sidan inte har visat sig vara 
tillräckligt tillfredställande (Klingner et al., 1998; Karlsson, 2007). Samtliga informanter 
påpekade även detta dilemma och framhåller därför att det är av ännu större vikt att alltid se 
till den enskilde individen och på så vis se till att ”alla får tillgång till sitt lärsätt” 
(specialpedagog 2).

Klinger et al. (1998) menar även att det finns stora fördelar, både socialt och kunskapsmässigt 
om eleverna själva får möjlighet att välja om de vill att stödundervisningen ska ske inkluderad 
i klassrummet eller avskiljt med specialläraren. Även om detta låter mycket bra i mina öron så 
kan jag dock inte låta bli att reflektera över hur exkluderande undervisningsmetoder kan 
inverka på elevernas självbild. Groth (2007) påvisar exempelvis i sin doktorsavhandling att 
det finns ett samband mellan utanförskap och stödundervisning och menar att även de elever 
som trivs bäst med exkluderad stödundervisning tenderar att uppvisa tecken på sämre 
självkänsla och självbild. Enligt hans resultat skapar exkluderande stödundervisning därmed 
en negativ avvikelse som får elever att känna sig utanför och annorlunda. Karlsson (2007) 
framhåller även sambandet mellan låg självkänsla och specialundervisning i sin 
doktorsavhandling och menar att eleverna vet vilka förväntningar skolan har på dem och att 
exkluderad specialundervisning därför gör att de känner sig misslyckade. Groth (2007) 
understryker vidare det kompensatoriska perspektivets del i det hela och menar att eleverna 
har blivit inpräntade att de behöver stöd och kompenseras för sina brister genom exkluderad 
undervisning eftersom de själva ännu inte är tillräckligt ”duktiga” för att vara i klassen. Groth 
(2007) hävdar därför att en inkluderad klassrumsundervisning är att föredra då den negativa 
avvikelsen inte blir lika tydlig. Vernersson (2007) betonar även detta och framhåller att en 
inkluderande stödundervisning i klassrummet därför är mer gynnsamt för eleverna. 

Med detta i åtanke känner jag mig också oerhört splittrad i frågan om huruvida en inkluderad 
eller exkluderad stödundervisning är mest fördelaktigt i skolan. Jag tror dock att båda dessa 
undervisningsformer behövs och min slutsats är därför att man heller inte bör utesluta någon 
utav dessa undervisningsformer. Precis som informanterna vill jag också framhålla att det 
allra viktigaste är att utgå från elevens individuella förutsättningar, möjligheter och behov. 
Förhoppningsvis kan man på så vis även avläsa huruvida eleven gynnas bäst av en inkluderad 
klassrumsundervisning eller via exkluderad undervisning enskilt eller i grupp.  

Utformningen av specialundervisningen i förhållande till styrdokumenten samt de 
nedsatta resursernas betydelse i detta

Precis som i de nationella och internationella styrdokumenten är ett inkluderat arbetssätt 
också den yttersta strävan i skolorna. Som diskuterats ovan menar dock pedagogerna att 
inkluderad undervisning kan uppnås på olika sätt och att det i huvudsakliga är hur eleven i 
fråga upplever saken. De menar att specialundervisningens utformning därför alltid anpassas 
efter varje elevs individuella behov och att målet är att den ska vara likvärdig även om den 
varierar. Enligt min mening anser uppfyller de undersökta skolorna därmed styrdokumentens 
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mål relativt väl. Läroplanen Lpo94 betonar exempelvis att alla barn skall ha lika rätt till 
utbildning, samt att utbildningen skall vara likvärdig i alla skolor men poängterar dock 
samtidigt att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen skall utformas på samma 
sätt eller att skolans resurser skall fördelas lika överallt utan att det finns olika vägar att nå 
målen. Det understryks i sin tur även att varje elev har rätt att utvecklas i skolan och att 
”skolan skall stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter”
(Utbildningsdepartementet 2006, Lpo94 s. 6). 

För att kunna göra detta betonar vidare Lpo94 att undervisningen måste individanpassas. När 
det gäller förhållningssättet till att hjälpa elever i behov av särskilt stöd anger därmed Lpo94 
att pedagogen skall:

…uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra 
skolan till en god miljö för utveckling och lärande” samt: ”utgå från varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande (Utbildningsdepartementet 
2006, Lpo94 s.12).

I den nya skollagen (2010:800) förordas i sin tur följande: 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör om inte annat följer av denna lag eller annan författning (Skollagen 2010:800, 3 
kap., §7).

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt 
eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven 
normalt hör till (Skollagen 2010:800, 3 kap., §11).

Den nya skollagens (2010:800) budskap angående särskilda stödåtgärder kan därmed tyckas 
vara något sämre uppfylld då pedagogerna lite för ofta väljer exkluderande lösningar trots att 
en inkluderande undervisning är att föredra. Jag kan dock inte säga att pedagogerna gör fel då 
de väljer att använda sig av exkluderande undervisningsmetoder då jag är medveten om att 
detta val ofta görs av flera anledningar. Exkluderande undervisningsmetoder har exempelvis 
enligt både forskning och informanterna visat sig föredras av många elever och därmed gynna 
dem i deras utveckling och måluppfyllelse (Klinger et al., 1998). Som påvisats i resultatet har 
även de minskade resurserna i skolan en negativ inverkan på specialundervisningens 
utformning då bristen på resurser många gånger utgör en avgörande aspekt i valet att ge 
eleven exkluderad undervisning. Då de minskade resurserna gör det svårare att skapa 
inkluderande arbetsformer i klassrummet ses helt enkelt en exkluderad form av 
stödundervisning som den enda utvägen och möjligheten till att hjälpa elever i behov av 
särskilt stöd. Bristen på personalresurser framhålls vara det främsta skälet till varför 
inkludering är svårt att uppnå i skolan och då framförallt i klassrummet. Pedagogerna menar 
exempelvis att de minskade personalresurserna gör att klasslärare och speciallärare får allt 
större ansvar och därtill tvingas till att göra allt starkare prioriteringar och sorteringar kring de 
elever som är i behov av särskilt stöd. Möjligheterna för att eleverna ska få extra stöd och 
hjälp för att kunna klara sig i skolan minskar därmed vilket i sin tur även gör att elevernas 
förutsättningar blir allt sämre. Huruvida pedagogerna i grund och botten gör sitt bästa för att 
öka klassrumsinkludering tror jag dock liksom Cullen et al. (2010) och Vernersson (2007) att 
sedan många gånger också beror på vilken attityd pedagogen har till inkludering. 
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I det stora hela tycker jag dock att resultatet visar att pedagogerna på skolorna gör sitt bästa 
för att skapa en likvärdig utbildning med likvärdiga villkor som gynnar alla elever. Det goda 
och nära samarbetet bland pedagogerna som påvisats i resultatet kan mycket väl vara en stark 
anledning till att specialundervisningen fungerar och utformas så pass bra som den gör i 
förhållande till styrdokumenten. Även om samtliga informanter betonar att läroplanen Lpo94 
många gånger är svårtolkad på grund av dess fria natur och därmed brister i sin formulering 
och tydlighet tycks pedagogerna ändå ha en gemensam grundsyn och ståndpunkt om hur 
eleverna bör mötas och behandlas samt därtill ges förutsättningar för att uppnå sina mål i 
skolan. Detta är också enligt min mening det som lägger grunden för att kunna skapa en 
inkluderande och likvärdig utbildning i skolan.

Synen på specialundervisningens åtgärdsprocess och dess funktion

Resultatet visade att synen på specialundervisnings funktion var relativt enhetlig och att 
samarbetet mellan arbetslagen var god. Elevvårdsrutinerna såg förhållandevis lika ut på de 
båda skolorna och samtliga informanter uppvisade samtycke till hur hanteringsgången av 
elevvårdsärenden var utformad. Synen på åtgärdsprogrammens utformning var dock inte helt 
homogen bland informanterna. Tydligare och likvärdigare riktlinjer för hur utformningen av 
åtgärdsprogrammen och dess mål var exempelvis något som några pedagoger framställde som 
önskvärt i resultatet.  En av specialpedagogerna framhöll bland annat att åtgärdsprogrammen 
idag ofta är alltför dåligt konstruerade vilket gör att det blir svårare att följa upp och utvärdera 
åtgärdsprogrammen. Den andre specialpedagogen höll dock inte riktigt med om detta då 
han/hon påpekade att det faktiskt fanns vissa mallar på kommunens hemsida för hur 
åtgärdsprogrammen kan utformas. Han/hon menade att denna är tillgänglig för alla skolor och 
tycker därmed att det är konstigt att inte fler skolor använder sig av dessa. Resultatet visar 
därmed att det med stor sannolikhet finns brister i kommunens kommunikativa arbete. Att 
skolplanen i kommunen sedan inte har uppdaterats på över 10 år tror jag likt pedagogerna 
mycket väl också kan ha medfört att förtroendet för kommunens arbete har försämrats och 
därmed vara en anledning till varför alla skolor inte väljer att använda sig av kommunens 
mallar.

Sammanfattande diskussion

Min tolkning är att pedagogerna strävar mot att inkludera alla elever i undervisningen men att 
detta hela tiden anpassas efter varje elevs individuella behov och förutsättningar. För att 
lyckas med detta anser också jag likt informanterna att det krävs att skolan använder sig av 
både exkluderande och inkluderande undervisningsmetoder. Eftersom pedagogerna på 
skolorna sätter elevens bästa i det främsta rummet och utifrån detta i sin tur utformar 
stödundervisningen skulle jag även vilja påstå att läroplanens budskap om en gemensam 
värdegrund och likvärdig utbildning för alla är något som eftersträvas i allra högsta grad. 
Resultatet visade även att synen på specialundervisningens funktion och utformning var 
relativt jämn bland pedagogerna bortsett från vissa meningsskiljaktigheter angående 
åtgärdsprogrammens utformning. De nedsatta resursernas inverkan på undervisningen och hur 
man bör hantera detta visade sig dessutom uppfattas relativt likvärdigt bland informanterna. 
Med detta i åtanke anser jag att man kan säga att skolorna också lyckas rimligtvis väl med att 
uppfylla läroplanen och styrdokumentens mål och riktlinjer. För när allt kommer kring så är 
det ju läroplanen också en enda stor tolkningsfråga. 
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Vidare forskning 

Den här studien har fokuserat på att ta reda på hur pedagoger tänker och tycker kring 
specialpedagogik samt specialundervisningen och dess utformning. Då denna studie varit 
relativt liten vore det roligt att genomföra en större och bredare undersökning kring detta och 
eventuellt jämföra resultat från flera kommuner. Att även undersöka detta ur ett 
elevperspektiv och ta reda på hur elever ser på detta vore även mycket intressant.
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