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Abstract 

The aim is to examine the perspectives of special needs education that can be identified in 

upper secondary schools' efforts to provide special educational support. The material has been 

collected by means of qualitative research interviews; the selection consisted of five special 

education teachers. The qualitative research interview creates an opportunity to understand the 

people interviewed in the context of their situation. It also provides meaning and an 

opportunity to see a pattern based on the interviewees' experiences. 

The results resemble what Nilholm describes as the dilemma perspective, which can be 

explained as the need to be aware of the built-in conflict between giving individual support 

and letting a group develop together and get collective knowledge. When specific support is 

to be designed one must rely on individual interpretations of the many professional groups 

involved, which may explain why it is the dilemma perspective that dominates. The Education 

Act and the Municipal guidelines must also be taken into account which may contribute to the 

existence of variations within the strategies of special needs education design. 

The conclusion is that special needs education teachers primarily use methods which are 

influenced by a critical perspective. There are procedures that are not inclusive which means 

that working methods can be identified with the compensatory perspective and dilemma 

perspective. 
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Sammanfattning 

Syftet är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv som kan identifieras i 

gymnasieskolors arbete med att erbjuda särskilt stöd. Materialet har samlats in genom 

kvalitativa forskningsintervjuer och urvalet är fem specialpedagoger.  

 

Kvalitativ forskningsintervju kan beskrivas som en möjlighet att förstå världen och det 

sammanhang de intervjuade personerna befinner sig i. Det ger också en möjlighet att utveckla 

en mening och se ett mönster utifrån de intervjuades erfarenheter. Resultatet påminner om det 

Nilholm beskriver som dilemmaperspektivet vilket kan förklaras med att man måste vara 

medveten om den inbyggda konflikten mellan att ge individuell hjälp och att låta en grupp få 

gemensamma kunskaper och utvecklas tillsammans. När det särskilda stödet ska utformas är 

man hänvisad till individuella tolkningar med fler yrkesgrupper inblandade vilket kanske kan 

förklara att det är dilemmaperspektivet som dominerar. Man måste också ta hänsyn till 

Skollagen och de kommunala riktlinjerna vilket kan bidra till att det finns utrymme för 

variationer på det specialpedagogiska arbetets utformning. Slutsatsen blir att 

specialpedagogerna främst använder sig av inkluderande metoder vilka är påverkade av det 

kritiska perspektivet. Det förekommer åtgärder som inte är inkluderande vilket gör att 

arbetessättet även kan identifieras med både det kompensatoriska perspektivet och 

dilemmaperspektivet.   
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Inledning 

 
Under skoltiden kan det vara aktuellt för elever att de behöver olika former av stödinsatser för 

att de ska komma vidare med sina studier. En av de yrkesgrupper som ofta blir kontaktade är 

specialpedagoger och de har funnits sedan 1990.  Examensförordningen är från 2007
1
 där man 

finner formuleringar som att de ska medverka i förebyggande arbete och att undanröja hinder 

och svårigheter i olika lärmiljöer. Det finns beskrivet att de ska arbeta på tre nivåer genom att 

analysera svårigheter på organisations-, grupp- och individnivå. Tanken med att införa en ny 

utbildning för specialpedagoger var att de skulle ersätta speciallärare men speciallärar-

utbildningen återinfördes 2007. Den största skillnaden mellan yrkena är att speciallärarens 

arbetar mer individuellt med eleverna och att specialpedagogens arbetar mer förebyggande 

genom att på skolorna skapa förutsättningar för elevernas studiesituation. Under 2009 fick 

Högskoleverket uppdraget att kartlägga behovet av specialpedagogiska utbildningar och deras 

förslag var att slå samman utbildningarna för specialpedagog och speciallärare men våren 

2013 beslutade regeringen att behålla båda yrkena.
2
   

 

Min erfarenhet av att arbeta tillsammans med specialpedagoger har varit på lovskolor och 

med olika former av läxhjälp. Genom åren har jag lagt märke till hur viktigt det är med en bra 

relation till eleverna samtidigt som att det gäller att hitta verktygen till att de ska upptäcka hur 

de ska lära sig. En av mina reflektioner under min praktik var att jag tydligt märkte fördelarna 

med att vara två lärare i en klass och upplevde hur undervisningen därmed kunde organiseras 

på ett annorlunda sätt. Det var bra både för elever med behov av extra handledning men också 

för elever som behövde nya utmaningar. De här två erfarenheterna gjorde att jag blev nyfiken 

på vilket teoretiskt ramverk som är grunden för specialpedagogers arbete och hur de resonerar 

om sitt arbete.  

. 

Syfte 

Vilka specialpedagogiska perspektiv kan identifieras i gymnasieskolors arbete med att erbjuda 

särskilt stöd. 

Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts. 

1. Hur beskriver specialpedagoger sitt uppdrag? 

2. Hur definierar specialpedagogerna vad som är särskilt stöd?  

3. Organiserar specialpedagogerna sitt arbete utifrån ett inkluderande arbetssätt?  

                                                 
1
 SFS 2007:638 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)  

2
 Cervin, Elisabeth, Regeringen behåller specialpedagogerna. Specialpedagogik. (Hämtad 2013-04-29) 

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/04/29/regeringen-behaller-specialpedagogerna.  

http://www.lararnasnyheter.se/specialpedagogik/2013/04/29/regeringen-behaller-specialpedagogerna
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Forsknings- och litteraturgenomgång 

Styrdokument 

Skollagen 

Skolans ansvar för att erbjuda elever särskilt stöd finns reglerat i Skollagens
3
 tredje kapitel. 

”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.” 

På en skola innebär organisationsnivån hur arbetet planeras med schemaläggning, 

specialpedagogiska insatser och tekniska hjälpmedel. Gruppnivå är att en hel klass kan få 

extra insatser medan individnivå är stöd till den enskilda eleven. Hur man ska organisera 

arbetet med att utreda vilka stödåtgärder som kan vara lämpliga finns också reglerat i samma 

kapitel. ”Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av 

särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation.”
4
 Det 

framgår också att finns det underlag som visar att eleven har behov av särskilt stöd skall 

eleven få det.
5
 Nästa steg blir att upprätta ett åtgärdsprogram och där ska det framgå vilka 

insatser som är aktuella och hur de ska följas upp och utvärderas. Det är också reglerat om 

krav på delaktighet i lagen. ”Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 

när ett åtgärdsprogram utarbetas.”
6
   

 

Salamancadeklarationen  

Det finns internationella organisationer vars syfte är att samarbete mellan länderna inom 

utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/ information.
7
 En av dem är United Nations 

Educational Scientific Organisation, UNESCO vilken sorterar under Förenta Nationerna, FN. 

Medlemsländerna träffas i olika forum för att diskutera gemensamma utbildningsinsatser och 

världskonferensen år 1994 i Salamanca är ett exempel. Efter den konferensen formulerades en 

viljeinriktning i Salamancadeklarationen.
8
 I förordet förklaras begreppet deklaration med att 

det är ett uttryck för en åsikt eller en uppfattning i en särskild fråga representerade av de 

närvarande mötesdeltagarna oavsett vilken position de har i sitt hemland. Översättaren har 

kommenterat den svenska texten med att man har valt att översätta det engelska begreppet 

inclusion med integrering men att det också kan översättas med inkludering.
9
 Exempel på 

formuleringar om integrerad undervisning: ”Vi tror och deklarerar att ordinarie skolor med 

denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att bygga upp ett integrerat samhälle.”
10

 

                                                 
3
 Skollagen (2010:800 3 kap 3 §) 

4
 Skollagen (2010:800 3 kap 8, 8 §) 

5
 Ibid. 

6
 Skollagen (2010:800 3 kap 8, 9 §) 

7
 UNESCO. Hämtad 2013-03-17 http://www.unesco.se  

8
 Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Svenska Unescorådets skriftserie 

nr 2/2006. 
9
 Ibid. s.9. 

10
 Ibid. s.12. 

http://www.unesco.se/
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Specialpedagogisk forskning 

Centrala begrepp 

 

Delaktighet 

Det kan beskrivas som: deltagande i en handling, aktiv medverkan.  Upplevelsen av 

delaktighet kan vara subjektiv och därmed upplevas olika av de inblandade. Det kan i 

samband med elevers och föräldrar kontakter med skolan beskrivas som deras möjlighet att 

vara delaktiga och interagera vid utarbetandet av åtgärdsprogram.
11

 Vikten av delaktighet 

finns inskriven i Skollagen
12

 ”I uppdraget att erbjuda elever extra stöd ska diskussionen om 

vilka åtgärder som är lämpliga ske i möten tillsammans med eleven och föräldrarna.”  

 

Demokrati 

Begreppet finns beskrivet i Skollagen
13

 som att det ”är en av vårt samhälles grundläggande 

hörnstenar och som även formuleras i rättigheterna och de grundläggande demokratiska 

värderingar som det svenska samhället vilar på”.  Ett demokratiskt samhälle är också ett 

jämlikt samhälle vilket innebär alla människors lika värde. I arbetet med 1980-års läroplan för 

grundskolan, skapades uttrycket, En skola för alla, och tanken var att ha som likvärdigheten 

som princip vilket då medförde att man var tvungen att anpassa undervisningen så att alla 

barn kunde delta i undervisningen oavsett förmåga.
14

 Det förhållningssättet finns kvar som en 

demokratisk rättighet i Skollagen
15

 ”Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala 

och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat 

följer av särskilda bestämmelser i denna lag. ”Vidare betonar man vikten av att det i hela 

landet finns en likvärdig skola. ”Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom 

varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.” 

 

Elever i behov av särskilt stöd  

Det finns reglerat i Skollagen
16

 hur lärare och specialpedagoger ska arbeta med att erbjuda 

elever särskilt stöd. ”Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha 

deltagit i eller som komplement till denna”
17

 När man på skolorna ska diskutera vilka olika 

former av stöd som ska erbjudas eleverna så är man hänvisad till att tolka och bestämma från 

varje enskilt fall. Orsaken till varför man har valt att inte mer exakt definiera begreppet finns 

formulerat i propositionen.
18

 ”Det finns ingen definition av begreppet behov av särskilt stöd i. 

Det är heller inte möjligt att i lagtext närmare definiera vilka förutsättningar som ska finnas 

för att stöd ska ges i skolarbetet. Bestämmelserna måste därför bli allmänt hållna och knytas 

                                                 
11

 Asp-Onsjö, Lisa. Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg. En fallstudie i en kommun. 

 Akad. avh. Göteborg: 2006, s.16. 
12

 Skollagen (2010:800 3 kap 8, 9 §) 
13

 Skollagen (2010:800 1 kap 4 §) 
14

 Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever, 

Stockholm: 2012, s.21. 
15

 Skollagen (2010:800 1 kap 4 §) 
16

 Skollagen (2010:800) 
17

 Skollagen (2010:800 3 kap 7 §) 
18

 Proposition (2009/10:165) Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. 

Stockholm: Regeringskansliet s.287 
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till ett ansvar för skolan att utreda elevens stödbehov.” Tolkningen av paragrafen och 

tillämpningen i praktiken kan vara insatser både inom och utanför klassrummet med 

förstärkning av personella resurser. I Specialpedagogiska myndighetens rapport
19

 finner man 

slutsatsen att de flesta specialpedagogiska insatserna skedde utanför klassrummet och att 

lärarna hade svårt att hitta rätt nivå för de olika elevernas förutsättningar.
20

 I skolsammanhang 

används ofta begreppet särskilt stöd i de beslut som rör de elever som är aktuella för 

åtgärdsprogram men det är viktigt att se det särskilda stödet som något som varierar i olika 

perioder och i olika ämnen.
21

 

 

Inkludering   

Följande synonymer beskriver begreppet inkludering: inbegripa, medta, och anse tillhöra. När 

man ska tillämpa inkludering i en pedagogisk miljö är en av principerna att man accepterar 

elevers olikheter och att man anpassar undervisningen utifrån olika elevers behov.
22

 

Inkludering kan förklaras som ett sätt att låta elever med olika svårigheter ingå eller införlivas 

i den ordinarie verksamheten.
23

 Inkludering är en vidareutveckling av begreppet integrering 

då det senare ofta innebär en rumslig gemensam verksamhet utan att det sker en anpassning 

av verksamheten till hela gruppen. Det finns en viss värdeförskjutning i att använda 

inkludering istället för integrering då det senare mera används som motsatsen till exkludering 

som innebär uteslutning eller avskiljning. Integrering användes i olika pedagogiska 

sammanhang från 1960-talet och framåt men har numera ofta ersatts med inkludering.
24

  

 

Makt  

Skolans uppgift att bedöma och betygsätta elevers kunskaper gör att eleverna kan uppleva en 

form av maktutövning. Det finns ett tolkningsföreträde hos läraren då det ingår i professionen 

att värdera elevers färdigheter och kunskaper och därför blir en tydlig koppling mellan 

kunskap och makt. Man kan säga att institutioner som exempelvis skolan formar människan 

men maktstrukturen är inte bunden till en viss kontext utan den finns överallt. Makten kan 

formaliseras genom lagstiftning men kan även påverka människans handlingar genom normer 

och värderingar.
25

    

 

Normalitet 

Ett sätt att definiera en grupp enligt vissa kriterier eller standarder. Det finns också inbyggt en 

värdering som alltid är relativ genom att anses man inte normal så kan man anses som dess 

motsats vilket då blir onormal. I skolan bedöms eleverna och de som är i behov av särskilt 

stöd anses avvikande i form av någon normalitet.
26

 

                                                 
19

 Mot en inkluderande skola? Elevers syn på specialpedagogiska insatser. Stockholm:2008. 
20

 Ibid. s.5. 
21

 Asp-Onsjö, Lisa. Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg. En fallstudie i en kommun. 

 Akad. avh. Göteborg: 2006, s.16. 
22

 Persson, Bengt, Persson, Elisabeth, Inkludering och måluppfyllelse – att nå framgång med alla elever, 

Stockholm: 2012, s.20-21. 
23

 Ibid. s.25. 
24

 Asp-Onsjö, Lisa. Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg. En fallstudie i en kommun. 

 Akad. avh. Göteborg: 2006, s.17. 
25

 Makt. I Nationalencyklopedin (2014). Makt. Hämtad 2014-01-20 från http://www.ne.se/makt 
26

 Nilholm, Claes, Perspektiv på specialpedagogik. Lund: 2007, s.13. 
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Specialpedagogiska teorier 

 

Tre specialpedagogiska perspektiv 

Claes Nilholm, professor i specialpedagogik, har formulerat tre specialpedagogiska 

förhållningssätt; det kompensatoriska-, det kritiska- och dilemmaperspektivet. Vid en 

beskrivning av det kompensatoriska perspektivet bör man utgå ifrån begreppet normalitet.  

Det sker genom att först identifiera olika problemgrupper sedan sorterar eleverna efter 

genomförda tester för att sedan hitta olika metoder som ska bidra till elevernas studieförmåga. 

Fokus på problemet ligger hos eleven och det är de bristande förmågorna som ska 

kompenseras, vilket har gett namnet åt perspektivet och det innebär ett sökande efter 

medicinska förklaringar.
27

 Därefter väljer man olika modeller och åtgärder för att rätta till de 

problem eleven uppvisar. Uppkomsten av det här synsättet bygger på att man efter en 

kartläggning ska åtgärda brister. Det kompensatoriska perspektivet beskrivas som att det blir 

ett ansvar eller tillskrivande av problemen hos individen.
28

    

Man kan säga att företrädare för det kritiska perspektivet anser att begreppet normalitet inte är 

en lämplig utgångspunkt
29

 då man anser att förklaringen till elevers brister istället kan finnas 

utanför eleven individen, exempelvis med vilka metoder läraren väljer att undervisa. Man 

ifrågasätter också metoden och användbarheten med att diagnostisera och gruppera elever. 

Företrädarna inom det kritiska perspektivet menar att befintlig forskning som behandlar 

specialpedagogers arbete utifrån diagnoser inte är effektiva.
30

 De anser även att 

specialpedagogiken kan kritiseras utifrån tre av deras centrala synsätt där det första är 

uppdelningen i olika grupper vilket skapar ett strukturellt och socioekonomiskt förtryck. De 

menar vidare att det också finns inbyggt vissa språkliga diskurser eller sammanhang 

exempelvis ett medicinskt diagnostiserande som bidrar till ett urskiljande av grupper. 

Slutligen är man även kritisk till organiserandet av specialpedagogiska insatser då man anser 

att det mera är ett sätt att hantera egna tillkortakommanden.
31

  

Beskrivningen av dilemmaperspektivet är mer komplext då det kan ses som en ständig 

diskussion där man försöker komma fram till en lösning i den inbyggda konflikten mellan att 

ge individuell hjälp och att låta en grupp få gemensamma kunskaper och utvecklas 

tillsammans.
32

 Det ställs emot kravet att erbjuda elever särskilt stöd och det är just den 

motsättningen som behöver lyftas fram och hitta former för hur man ska hantera i vardagen.
33

 

Skolan får med det här synsättet uppdraget att både ge resurser till den gemensamma 

undervisningen och erbjuda specialpedagogiska insatser.  

 

En risk med dilemmaperspektivet är att det kan uppfattas som vagt och relativistiskt då det tar 

hänsyn till många faktorer och ser fördelar och nackdelar med det kompensatoriska och 

                                                 
27

 Ibid .s.36. 
28

 Ibid. s.20-21. 
29

 Ibid. 
30

 Nilholm, Claes, Perspektiv på specialpedagogik. Lund: 2007, s.39. 
31

 Ibid. s.38. 
32

 Nilholm, Claes, Perspektiv på specialpedagogik. Lund: 2007, s.23. 
33

 Ibid. 
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kritiska perspektivet. Styrkan kan däremot vara en större lyhördhet för enskilda fall och att 

man inser vikten av att det finns en delaktighet hos elever och föräldrar.
34

   

 

Synen på inkludering 

Nilholm diskuterar även begreppet inkludering utifrån sina tre perspektiv. För att skolan ska 

fungera inkluderande så måste skolan anpassa sin verksamhet utifrån olika elevers 

förutsättning och att man ser elevers olikheter som en naturlig och normal variation.
35

 

Det kompensatoriska perspektivet kan man inte beskriva som inkluderande då man dels 

genom diagnoser har gjort individen ansvarig för sina problem och dels ger individuella 

åtgärder. I det kritiska perspektivet har inkludering historiskt sett blivit en viktig del för att 

utveckla synen på elevers lärande.
36

 Inkludering finns ofta med som ett argument mot 

traditionell specialpedagogik men inte i en bredare pedagogisk diskussion.
37

 Forskare som 

företräder det kritiska perspektivet ser inkludering som något positivt för att uppnå en 

jämlikare skola. Det kritiska perspektivet får därför den dubbla funktionen att vara en politisk 

inriktning och ett teoretiskt verktyg för att analysera hur skolans styrdokument formuleras.
38

  

När det gäller företrädare för dilemmaperspektivets syn på inkludering har de som 

utgångspunkt att det är olika sociala aktörer som tillämpar och formulerar användandet av 

begreppet.
39

 Man ansluter sig inte till en politisk åsikt på samma sätt som det kritiska 

perspektivet utan man vill hellre se frågan mer komplex med fler synvinklar. Det innebär att 

man ska vara vaksam på vilka maktstrukturer och sociala processer som företräder olika 

åsikter om arbetet med elever i behov av särskilt stöd.
40

 

 

Nilholm beskriver tillsammans med Göransson, docent i specialpedagogik, att det finns stora 

variationer på hur man kan tillämpa inkludering. De två ytterligheterna är å ena sidan att det 

inte ska finnas någon uppdelning i pedagogik och specialpedagogik och andra sidan att 

inkludering förutsätter specialpedagogiska stödåtgärder. Man kan se att dessa åsikter är i linje 

med det kritiska och det kompensatoriska perspektivet. I vårt svenska skolsystem kan man se 

att det också finns en variation av hur man kombinerar särskiljande och inkluderande åtgärder. 

Det förekommer särskola, specialskola och särskilda undervisningsgrupper i olika former i 

anslutning till klassrumsundervisningen.
41

 Nilholm och Göransson diskuterar även att 

framgångsrik inkludering bör innehålla arbetsformer där eleverna fungerar tillsammans och 

där känslan av gemenskap är viktig. I den gemenskapen kan det lättare skapas möjligheter att 

det uppstår ett lärande tillsammans med andra. De lyfter fram vikten av ett reflekterande och 

en delaktighet hos eleverna om hur de lär sig eller själva kunskapstillägnandet.
42

 

 

 

                                                 
34

 Nilholm, Claes, Perspektiv på specialpedagogik. Lund: 2007, s.86.  
35

 Ibid. s.90. 
36

 Ibid. s.89. 
37

 Ibid. s.93. 
38

 Ibid. s.94. 
39

 Ibid. 
40

 Ibid. s.98. 
41

 Nilholm, Claes, Göranssson, Kerstin. Inkluderande undervisning – vad kan man lära av forskningen? 
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Dokumentation av åtgärdsprogram 

Lisa Asp-Onsjö, filosofie doktor, har forskat på hur skolan dokumenterar sitt arbete med 

individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram och forskningsfrågorna har varit 

språkbruk, typ av åtgärder och ansvarsfördelning.
43

 Ett åtgärdsprogram är en form av 

elevdokumentation där man beskriver vilka stödinsatser som kan vara lämpliga. Kravet på 

dokumentation i form av åtgärdsprogram är reglerat i Skollagen
44

 i följande skrivning: Ett 

åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det 

framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

utvärderas.
45

 Det finns en detaljerad beskrivning av hur arbetet ska genomföras i 

publikationsserien Skolverkets allmänna råd.
46

 Den innehåller en inledning som förklarar 

syftet med åtgärdsprogram, beskrivning av särskilt stöd, arbetsgång och 

sekretessbestämmelser. De olika momenten i arbetsgången är 1. Förutsättningar för arbetet,  

2. Uppmärksamma, 3. Utreda, 4. Utarbeta, 5. Genomföra, följa upp och utvärdera och 6. 

Rätten att överklaga åtgärdsprogram. Till varje moment är det sammanställt aktuella 

bestämmelser, allmänna råd och kommentarer.  

Asp-Onsjö har även undersökt hur de inblandade har kunnat påverka processen och hur 

aktörerna har argumenterat. Hon har även kartlagt om det går att se om de olika åtgärderna 

har inneburit en inkludering av eleven i behov av särskilt stöd. Hon anser att 

åtgärdsprogrammen bör i första hand ses som ett pedagogiskt utvecklingsinstrument där en 

kombination av åtgärder på individ, grupp och organisationsnivå genomförs för att kunna 

anpassa undervisningen efter olika elevers behov. Slutsatsen av undersökningen enligt Asp-

Onsjö är de insatser man beslutar om i ett åtgärdsprogram verkar vara beroende av och 

förstärkas av det arbetssätt som redan finns på skolan.
47

 Asp-Onsjö anser att man bör vara 

observant på risken att berörd personal redan har definierat problemet och bestämt vad som är 

lämpliga stödåtgärder innan mötet med berörda elever och vårdnadshavare. Personalen kan 

lätt få ett tolkningsföreträde och har på så sätt makten att avgöra agendan för lämpliga 

åtgärder. Det kan lätt bli en form av det som Asp-Onsjö kallar institutionella samtal
48

 vilket 

innebär i praktiken att elever och föräldrar inte har en överblick över vilka möjligheter som 

finns och därmed inte något reellt inflytande. Ska man lyckas med att ge elever en bättre 

förutsättningar i skolan måste man se diskussionen som ett samspel mellan skolan och 

hemmet.  

Synen på inkludering 

Asp-Onsjö beskriver inkludering som att skolan bör anpassa verksamheten till elevernas 

behov och förutsättningar i stället för att elever ska göra det omvända. I sin analys av 

materialet valde hon att dela upp begreppet inkludering i tre undergrupper, rumslig, social och 

didaktisk. Det rumsliga innebär att elever med olika förutsättningar och behov rent fysiskt 

fungerar tillsammans. Det sociala innebär att elever är delaktig och har en relation till andra 

                                                 
43
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8 

 

elever och vuxna i sitt lärande. Att vara didaktiskt inkluderad innebär att eleven möts av olika 

arbetsformer och material. De olika grupperna har inga skarpa gränser utan kan ibland 

överlappa eller gå in i varandra.
49

 Asp-Onsjö anser att inkludering ska ses som ett pragmatiskt 

eller praktiskt perspektiv och inte ideologiskt ställningstagande
.50

    

 

Ett inkluderande synsätt i praktiken 

Bengt Persson, professor i specialpedagogik, beskriver hur begreppet inkludering bör 

genomsyra arbetet i skolan. Diskussionen utgår ifrån olika innebörder och tillämpningar av 

inkludering. Första exemplet är gruppen elever med funktionsnedsättning och särskilt stöd. 

Nästa grupp är hur enskilda elever kan inkluderas i undervisningen. Andra grupper som kan 

beröras av inkludering är ett förebyggande arbete med utsatta individer eller grupper så att de 

inte hoppar av sina studier.
51

 Det finns en önskan om att inkludering ska ingå i arbetet med att 

utveckla och genomföra en sammanhållen enhetlig likvärdig skola eller En skola för alla. Det 

gäller även i dokumentet en utbildning för alla eller Education for All (EFA) som ingår i FN: s 

deklaration om mänskliga rättigheter. Gemensamt för de två sistnämna är att det inte bara 

handlar om rätten till utbildning utan en insikt om och tolerans för varandras olikheter.
52

   

Slutligen diskuteras inkludering som ett verktyg i det pedagogiska arbetet och att det bör leda 

till ett mer inkluderande samhälle och en skolgång med förståelse för en naturlig variation av 

olika personligheter.
53

   

 

Synen på inkludering 

Persson anser att när man diskuterar inkludering i skolsammanhang bör man ha som mål att se 

det som något som kännetecknar samhället. Den inkluderande verksamheten blir både ett mål 

och medel vars syfte är att man från sin skoltid har erfarenheter av att har man erfarenheter 

från sin skoltid att vi är alla olika så upplever man det som naturligt och kan visa tolerans och 

respekt för varandra. Den förståelsen bidrar till en mer demokratisk och humanistisk 

samhällsutveckling.
54

 Persson diskuterar också att det är en sparsam användning av begreppet 

inkludering i de olika avsnitten i Skollagen.
55

 En av orsakerna kan vara att man tar det så för 

givet att just det begreppet inte behöver diskuteras. Han ser en fara med att man i utbildnings-

politiken glömmer vad inkludering står för så att den ideologiska dimensionen går förlorad.
56
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Sammanfattning av de tre forskarnas teorier 

Det som förenar de tre forskarnas synsätt på inkludering är att det är omgivningen och inte 

individen som har ansvaret för hur förutsättningarna ska organiseras och hur lärandet för den 

enskilde eleven ska fungera. Företrädarna för det kritiska perspektivet anser att för att lyckas 

med inkludering krävs att man går ifrån begreppet normalitet viket anses förtryckande och 

marginaliserande och att förklaringen till elevers misslyckande bör sökas utanför eleven.
57

 

Det resonemanget kan ses som en motreaktion mot begreppet normalitet som är centralt för 

det kompensatoriska perspektivet. Företrädarna för detta perspektiv anser att man måste 

kartlägga brister hos eleven vilket visar på en syn att individen är bärare av problemet. 

Det som mest skiljer de olika synsätten är om man i sin tillämpning av begreppet inkludering 

beskriver det som en organisatorisk, praktisk lösning eller ett ideologiskt ställningstagande. 

Asp-Onsjö
58

 anser att inkludering ska ses som ett pragmatiskt eller praktiskt perspektiv. Hon 

använder begreppen rumslig, social och didaktisk inkludering. Person däremot anser att det är 

svårt att se inkludering fristående från ideologiska, politiska och etiska dimensioner.
59

  

Nilholms dilemmaperspektiv vänder sig mot att både det kompensatoriska och det kritiska 

perspektivet utgår ifrån ett arbetssätt med problem, bot och bättring och vill istället belysa 

utbildningsväsendets komplexitet och motsägelsefullhet.
60

 Dilemmaperspektiv skiljer sig från 

de övriga då det beskrivs som att det ständigt är olika faktorer eller dilemman som man måste 

ta hänsyn till i alla de enskilda fallen när man ska besluta om olika åtgärder. Det kan ses som 

en kritisk analys av den speciella situationen och vilka som företräder olika åsikter vilket 

innebär att man anses vara mer oberoende av det politiska klimatet.
61

  

   

Metodologisk ansats och val av metod 
 

Kvalitativ forskningsintervju 

Eftersom mitt syfte med undersökningen är att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv 

kan identifieras i gymnasieskolors arbete med att erbjuda särskilt stöd fann jag det lämpligt att 

använda mig av en kvalitativ forskningsintervju. Den metoden kan beskrivas som en 

möjlighet att förstå världen och det sammanhang de intervjuade personerna befinner sig i. Det 

ger också en möjlighet att utveckla en mening och se ett mönster utifrån de intervjuades 

erfarenheter.
62

 I mitt fall hade intervjun fokus på aspekterna det deskriptiva, specifika med en 

viss fokusering.
63

 Det innebär att man dels söker nyanserade beskrivningar utifrån vissa 

specifika situationer där man har ett fokus på bestämda teman. Genom att använda sig av en 
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intervjuguide med semistrukturella frågor om vissa teman uppstår möjligheter att friare tolka 

och svara på frågorna än vid en enkätundersökning eller med slutna frågor. För att kunna 

ställa relevanta frågor i relation till mitt syfte läste jag in mig på aktuell forskning inom 

specialpedagogik. Det gav både en trovärdighet vid intervjutillfället och en förståelse för 

innebörden av informanternas svar. Den förberedelsen gav förutsättning för en god intervju 

och underlättade förståelsen för den kunskap som producerades.
64

  

Undersökningsmaterialet för min analys blir med den här metoden informanternas sätt att 

uttrycka sig och vilka begrepp som används när de ska beskriva hur de tillämpar sitt uppdrag 

utifrån specialpedagogiska teorier. Metoden är inspirerad av fenomenlogin som kan förklaras 

med en fokusering på innebörden av hur någon beskriver och upplever sin situation och i det 

sammanhang den befinner sig.
65

 Det finns ett antal olika sorters intervjuer och jag valde 

begreppsintervju.
66

 Den kan användas när man önskar klargöra vilka begrepp som 

informanterna använder och huvudfokus för min undersökning var begreppet inkludering. För 

att lyckas med att få svar på hur inkludering tillämpas inleddes intervjuguiden med frågor om 

yrkesrollen och arbetet med särskilt stöd. Den innehöll också frågor om vad man kan göra för 

att arbeta inkluderande med eleverna. Jag var också intresserad av specialpedagogernas 

uppfattning om det är realistiskt att alla elever kan uppnå kunskapsmålen och hur de 

motiverade sina svar. Under intervjun kan det uppstå en möjlighet att kombinera vad aktuell 

grupp anser vara lämpligt eller normalt med konkreta exempel vilka kan ge intressanta 

kontraster.
67

 

Urval och bearbetning 

Insamlandet av intervjuerna skedde genom ett utskick till ett antal gymnasieskolor med 

varierande storlek. De deltagande specialpedagogerna togs ut enligt bekvämlighetsprincipen, 

då de fem första som svarade blev aktuella för intervjun. Det blev ett lämpligt urval då det 

blev fyra gymnasieskolor med olika storlek representerade. Innan inspelningen förklarade jag 

att min roll under samtalet var den lyssnande och bekräftande och att det var deras svar och 

resonemang som var intressanta. Den strategin kan vara ett sätt att driva intervjun framåt. Det 

kan också skapa en möjlighet för informanterna att associera och reflektera och kommentera 

sina egna tankar.
68

 Inspelningstiden varierade mellan 25 – 35 minuter och samtliga intervjuer 

är inspelade, transkriberade, genomlästa för att sedan presenteras genom menings-

koncentrering. Det sker genom de tre momenten genomläsning, sammanfattning i kortare 

meningar och tematisering.
69

  Det finns alltid en risk för feltolkning när man sammanfattar 

uttalanden och för att undvika den risken har jag valt att citera många av svaren i 

resultatdelen. Att använda sig av en intervjuguide gjorde det möjligt att bearbeta svaren och 

göra en jämförande analys. Resultatet har genomgått en noggrann systematisk bearbetning 

vilket ger ett mått av reliabilitet eller trovärdighet åt undersökningen.  

 

Informanterna fick intervjuguiden i förväg och var förberedda på frågorna men eftersom 

syftet med undersökning var hur de beskriver sitt arbete och med vilka begrepp så var det 

ingenting som påverkade undersökningens resultat negativt. Valet av metod har även gett en 
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god validitet eller hållbarhet då det gick att se samband mellan informanternas svar och 

aktuell forskning. Eftersom det är fem olika personers åsikter som presenteras kan man inte 

dra några generella slutsatser om hur representativt det är för aktuell yrkesgrupp men det kan 

ses som en spegling av hur man kan resonera som specialpedagog.  

 

Etiska frågor 

Arbetet har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principer, för individskydd, som är 

framtagna av vetenskapsrådet
70

 vilka är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har skett genom en 

presentation av arbetet via det mail som skickades ut till ett större urval specialpedagoger. 

Den utskickade förfrågan resulterade i att fem stycken tackade ja och i samband med beslut 

om tidpunkt för intervjun fick informanterna i förväg läsa intervjuguiden.
71

 

Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att specialpedagogerna har fiktiva namn och 

aktuella skolor är anonymiserade. Samtyckeskravet har skett genom att aktuella 

specialpedagoger fick bestämma över sin medverkan. Efter varje intervju transkriberades 

resultatet och skickades till aktuell informant som då fick möjlighet att korrigera och 

godkänna sina svar. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att berörda personer informerades 

om att uppgifterna enbart kommer att användas till den aktuella undersökningen och att de 

kommer också att få ta del av resultatet. Det insamlade materialet ska inte användas vidare 

och kommer att raderas efter undersökningen. 

Resultat  

 
Resultatet kommer att redovisa utifrån specialpedagogernas svar men några av frågorna är 

sammanslagna: Beskrivning av uppdraget och arbetsuppgifter, Beskrivning av särskilt stöd – 

definition, Beskrivning av särskilt stöd- identifiering, Tillämpning av inkluderande arbetssätt 

och Synen på möjligheterna att nå kunskapsmålen. Intervjun skedde med öppna semistruktu-

rella frågor vilket skapade möjligheter att utveckla svaren. Det resulterade i ytterligare två 

områden; synen på demokrati och delaktighet vilka avslutar sammanställningen.  

 

Beskrivning av uppdraget och arbetsuppgifter 

Specialpedagogernas svar varierade från att sammanfatta med några ord till att mer beskriva 

hur man ser på sitt uppdrag och vad man tycker är viktigt. ”Handleda samverka utreda och 

kompensera. Att man arbetar med helheten elev personal vårdnadshavare.” (Anna) 

 I ett av svaren ingick begreppet inkluderande perspektiv och likvärdig skola. ”Det är ju att 

vara handledare och stöd för mina kollegor. [---] att hjälpa elever på olika sätt i en, i ett inklu-

derande perspektiv. Men också så att vi kan uppfylla målet med en likvärdig skola.” (Karl) 

                                                 
70
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Det fanns svar med utgångspunkt från begreppen organisations-, grupp- och individnivå och 

att hitta en balans mellan dem. Arbetsuppgifterna kunde variera beroende av tidpunkt på läså-

ret. Det förekom svar där man utgick ifrån eleverna, teamarbete med elevhälsan till en lokal 

arbetsmodell och likvärdig skola. ”Hur ser den här elevens liv ut? Och vad kan vi göra för att 

förbättra den här situationen och då tänker jag alltid på tre nivåer. Skolnivå, gruppnivå och 

individnivå. Jag är jättenoga med att man ser eleven i sin totala livssituation.” (Erik) 

 

Det förekom färre svar på vad som var problematiskt och fler exempel på lätt att genomföra 

vilket kan tolkas som att man i stort sett upplever att man har ett stöd i sitt arbete. De flesta av 

svaren hamnade på organisationsnivå och man uppskattade att ha kollegor och man upplevde 

att man har ett självständigt arbete. Det nämndes vikten av att arbeta på samtliga tre nivåer. 

”Specialpedagogiska uppdraget byggde liksom på tre ben och det var just mot organisation 

grupp och individ och att man fördelar tiden ungefär jämt på de områdena” (Greta) När man 

beskrev sitt arbete tillsammans med lärare kan man tolka några av svaren som att det ibland 

saknades en samsyn på elevens behov. ”Ibland då också att få lärarna att inse, vad ska man 

säga? Situationen, hela situationen för de vill, oftast ska jag väl säga att de ligger lite mer på 

individen.” (Märta) Ett av svaren kan tolkas som att man ständigt ställs inför nya utmaningar 

då man möter elever även om man arbetat länge inom yrket.” Det är nog faktiskt pedagogiska 

kartläggningen, uppföljningsbiten? [---] att man aldrig färdig med så att säga pedagogiska 

kartläggningar för det är ju det här att det hela tiden är unika individer.” (Karl) 

 

Beskrivning av särskilt stöd – definition 

Det fanns en osäkerhet hur man ska definiera och tillämpa det. ”Ja, det är den stora diskuss-

ionen, faktiskt, och där tror jag att vi inte är helt överens. Men det är inte helt enkelt att för-

klara vad särskilt stöd är. Jag ser det mer som ett stöd mot den enskilde eleven utöver det som 

arbetslaget kan ge.” (Erik) De skiftande svaren beror nog på att det inte finns någon definition 

i styrdokumenten, utan man är hänvisad till en tolkning på respektive arbetsplats. Det förekom 

att det särskilda stödet fungerade som en åtgärd efter att man har erbjudit allmänt stöd i form 

av exempelvis läxhjälp och extra resurser i klassen. ”Vi har delat upp det i förebyggande 

främjande och allmänt stöd och särskilt stöd. Åh särskilt stöd på den här skolan det är ju när 

det allmänna stödet inte räcker till.” (Greta) I svaren kan utläsas att det särskilda stödets ut-

formning är relaterat till aktuella elevers behov. ”Om man träffar en elev som är i behov av 

särskilt stöd, så kan det ju se väldigt olika ut och sen kan man skilja på stöd och särskilt stöd 

och det är också beroende lite på var man är, vilken elev det är.” (Anna) 

 

Beskrivning av särskilt stöd- identifiering 

Svaren visade på att det finns ett organiserat sätt att identifiera aktuella elever med olika  

yrkesgrupper representerade i elevhälsoteam. Det kunde också vara genom en förstärkning i 

klassrummet så att det finns möjligheter att fånga upp elever. Det fanns rutiner på skolorna 

med överlämningar och tester. Tillsammans med rektor och mentor hade man samrådsmöten 

där man beslutar om olika insatser. Några berättade att elever med eller utan föräldrar kontak-

tar dem på eget initiativ. ”Så att del får man ju redan vid överlämning. En del elever kommer 

själva och knackar på dörren. En del är det föräldrar som ringer, ibland kan det vara lärare 

som kommer, det kan vara rektor. Det kan vara skolsköterska eller kurator.” (Greta) 
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Tillämpning av inkluderande arbetssätt  

Man kan se en tendens till att specialpedagogerna både arbetade med att utreda vilka åtgärder 

som krävs på organisations- och gruppnivå samtidigt som man såg till individens behov. Man 

lyfte fram vikten av att diskutera med elever för att se möjligheter.” Jag tänker ju att jag ska 

ge förutsättningar för individen att kunna vara kvar i klassrummet och göra det som alla andra 

gör. [---] Så att jobba med eleven lite grann. Du måste förstå dina styrkor och använda dig 

utav dem så går det bättre!” (Karl) För att lyckas med den helhetssynen beskrevs vikten av att 

behövde samverka med berörda lärare och andra resurspersoner. Det fanns synpunkter på att 

individen gynnas av hur man arbetar på grupp- och organisationsnivå. En av respondenterna 

gav exempel på hur man tillsammans med lärarna kunde hitta sätt att organisera arbetet på 

gruppnivå i klassrummet. ”Hur det ser ut i klassen. Hur sitter eleven i klassrummet? Hur 

många elever har man? Vad har man för möblering i klassrummet?” (Erik)  

 

Det gavs olika exempel på rutiner för hur man vid terminsstarten kunde kartlägga behoven på 

gruppnivå. Det fanns svar som visade att man tycker att individ- och gruppnivå är svårt att 

hålla isär. För att kunna ge eleverna det stöd de behöver fanns det tankar om att hela arbets-

platsen behöver en samsyn. ”Det finns många saker inom organisationen som behöver vidgas 

eller bli bättre för att det ska ge en större struktur och tydlighet även för lärarna. För får inte 

lärarna tydlighet och struktur så blir det också svårt att ta med sig det i nästa led.” (Märta) 

Man kan urskilja två synsätt på inkluderingen och det ena är för att underlätta inlärning för 

individen. Det andra är en social dimension genom att inkludering är ett sätt att få en förstå-

else för varandras olikheter. ”så tror jag på att oavsett vem man är och vi har olika behov så är 

det nyttigt att få stötas och blötas med andra.” (Anna) ”Åh ofta då när man bildar en särskild 

undervisningsgrupp så det enda de eleverna har gemensamt är att de har misslyckats i skolan 

och om man då sätter dem i en grupp. Vad bekräftar man då? Det är förödande! ”(Karl) Två 

av specialpedagogerna refererade till Lev Vygotskij gällande inkluderingens fördelar och 

några angav vikten av tillhörighet i gruppen men också upptäckten att vi är olika. ”Det är ju 

att få vara en i gruppen. Att inte behöva vara utanför.  De vill vara som alla andra. De vill inte 

vara särskilda elever utan de vill vara som alla andra.” (Erik) Vikten av dialog och frivillighet 

lyftes fram för att kunna ge lämpligt stöd för eleverna. ”Då kan man fråga gruppen: Är det 

någon som vill ha mera genomgång? Ja! Då tar man med sig de eleverna som vill det. Då är 

det frivilligt.” (Märta)” 

 

Det fanns erfarenheter som visade att det finns situationer där man under vissa omständigheter 

kan behöva hitta andra lösningar. Ett exempel var en elevgrupp där man hade provat en rad 

åtgärder utan framgång. ”Den här gruppen fanns ju i skolans fastigheter så att säga i skolans 

byggnad men det var 5-7 elever som för det mesta satt där ute som den lilla gruppen men må-

let var att de skulle vara med på lektionerna så mycket som möjligt” (Greta)  

 

Synen på möjligheterna att nå kunskapsmålen 

Samtliga specialpedagoger svarade att vissa elever inte alltid lyckas nå målen. Orsakerna kan 

alltifrån begåvningsnivå till deras livssituation och val av program. ”Ja det händer och det 

beror nästan aldrig på en låg begåvning[---] och då går de oftast på alldeles för svårt program, 

men om de skulle gå på ett inom citationstecken lättare program typ våra yrkesinriktade så 

skulle de mycket väl ha klarat av det. Utan det handlar väldigt mycket om det här att orka 
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jobba med skolan lite grann.”(Erik) ”Det finns elever som har en generell begåvningsnivå 

som ligger så lågt att de inte har förutsättningarna att klara t.ex. teoretiska studier och som 

kräver att man ska analysera abstrakt så att säga. [---] Men vi måste vara observanta under 

kursens gång! Jag är fullständigt allergisk mot begreppet svag!” (Karl) 

 

Synen på demokrati och delaktighet 

Två av specialpedagogerna berörde vikten av ett jämlikt demokratiskt förhållningssätt.  

En funderade över hur uppdelningen särskola grundskola är förenligt med inkludering.  

”Vi har väldigt många olika elever ändå så har vi en särskola, pratar vi då om inkludering?  

[---] För mottot var ju i en gammal regering: En skola för alla. Åh, det är det ju inte! Men om 

man säger skola för alla om man tar bort ”en.” Om man säger skola för alla då blir det ganska 

självklart! [---]Jag tror att man skulle ha en mer, en större vinning av att kanske vara en skola. 

För så ser samhället ut för där träffar vi ju alla. Det kan man ju inte dela.” (Anna) Den andra 

synpunkten angav en likvärdig skola som ett av sina uppdrag som specialpedagog. ”Men 

också så att vi kan uppfylla målet med en likvärdig skola. För likvärdighet är just det att det 

ska vara utifrån elevens behov.” (Karl) Specialpedagogerna svar visade att kommunikation 

med berörd elev och vårdnadshavare är viktig för att elevens studiesituation ska fungera. 

”Och vad eleven själv uttrycker naturligtvis. En dialog med eleven vad den själv känner att 

den är i behov av. (Anna) ”Föräldrarna vill sina barn väl och man får inte glömma att de är en 

viktig resurs”.(Erik) Det fanns synpunkter på att låta eleverna vara delaktiga med att reflek-

tera över sitt lärande. ”Resonemang tycker jag är så viktigt! [---] man hela tiden tar med ele-

verna i reflektionen, analysen av det man har gjort. [---]Det är också tycker jag ett inklude-

rande sätt.” (Märta) 

Analys av resultatet 

 
Diskussionen utgår ifrån det inleds med specialpedagogernas svar på frågor om uppdraget 

Därefter presenteras hur man definierar och tillämpar det särskilda stödet. Nästa avsnitt tar 

upp synen på inkluderande arbetssätt. Därefter svaren på frågan möjligheterna för att alla 

elever ska nå kunskapsmålen. Till sist redovisas synen på demokrati och delaktighet 

Informanternas svar om sitt uppdrag 

Resultatet av intervjuerna visar att man beskriver sitt uppdrag genom att man arbetar 

förebyggande och främjande. Begreppen inkluderande och likvärdig skola förekommer i ett 

av svaren. Det beskrivs med en helhetssyn på elevernas studiesituation och hur de arbetar på 

organisations-, grupp- och individnivå. De olika nivåerna bidrar till fokus på förutsättningarna 

i skolan och hur man kan organisera arbetet för att skapa möjligheter och undanröja hinder. 

Resultatet visar att deras beskrivning utgår ifrån att det är omgivningen som ska anpassa sig i 

förhållandet till individen vilket är kännetecknande för ett inkluderande arbetssätt. Det finns 

samband med deras yrkesbeskrivning och hur deras uppdrag formuleras i Examensförordning 

för specialpedagoger.
72
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Informanternas svar om särskilt stöd  

Svarens variationer berodde förmodligen på att det inte finns någon tydlig definition i 

styrdokumenten
73

, utan man är hänvisad till en tolkning på respektive arbetsplats. 

Specialpedagogernas svar visade på att det särskilda stödets ofta är relaterat till den aktuella 

elevens behov. Det märks främst i resonemanget om att inför beslutet om lämpliga åtgärder så 

behöver man se till individerna och att det inte finns några givna svar i förväg på vad som är 

lämpligast. Det förekom alltifrån att elever bad om extra stöd som komplement till 

undervisningen till att och skolan erbjuder alla elever samma utrustning och hjälpmedel 

oavsett behov. Skolan organiserar också undervisningen med schemaläggning och extra 

specialpedagogiskt stöd i undervisningen.  

  

Informanternas svar om inkluderande arbetssätt  

Specialpedagogerna beskriver att det inte alltid finns en samsyn mellan dem själva och lärarna 

vad som är lämpliga stödåtgärder och att det i vissa fall hos lärarna efterfrågas mer 

individuella insatser. Det kanske kan tolkas som att de olika yrkesgrupperna har olika 

utgångspunkter i vilka insatser som krävs genom att lärarna oftare föreslår individuella 

lösningar för aktuell elev. Några av specialpedagogernas resonemang om inkludering innehöll 

synpunkter på att det är viktigt att eleverna utvecklas som individer och att skolans roll är att 

förbereda eleverna för att fungera i ett demokratiskt samhälle. Det förstärktes av synpunkter 

som att för att få hela dimensionen på inkludering i skolan bör man ta hänsyn till delaktighet, 

demokrati, makt och normalitet. Att vara mån om delaktighet förekom bland svaren och 

konkret menade man kontakt och dialog med elev, vårdnadshavare och mentor. En av 

specialpedagogerna påpekade att särskolan är en skolform som inte är inkluderad i 

grundskolan och hennes tolkning var att vi då har gått ifrån begreppet: En skola för alla.  

 

Informanternas svar om möjligheter att nå kunskapsmålen 

Svaren visade på störst variation i undersökningen. Det fanns två svar som båda angav 

begåvningsnivå men där det ena svaret angav att det var för låg begåvningsnivå och det andra 

svaret menade på att det inte handlar om begåvning. Man refererade till att eleverna hade 

hamnat på fel program eller att det kunde vara många andra orsaker i elevens livssituation. 

Det fanns resonemang om vikten av att eleven får hjälp i första hand av uppmärksamma 

mentorer och vilka åtgärder man har prövat för att kunna gå vidare med andra åtgärder.  

Det finns en variation på svaren från att se till individens brister, omkringliggande faktorer 

och skolans insatser.  

 

Informanternas syn på demokrati och delaktighet 

Två av specialpedagogerna berörde vikten av ett jämlikt demokratiskt förhållningssätt.  

En funderade över hur uppdelningen särskola grundskola är förenligt med inkludering.  

”Vi har väldigt många olika elever ändå så har vi en särskola, pratar vi då om inkludering?  

                                                 
73
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[---] För mottot var ju i en gammal regering: En skola för alla. Åh, det är det ju inte! Men om 

man säger skola för alla om man tar bort ”en.” Om man säger skola för alla då blir det ganska 

självklart! [---]Jag tror att man skulle ha en mer, en större vinning av att kanske vara en skola. 

För så ser samhället ut för där träffar vi ju alla. Det kan man ju inte dela.” (Anna) 

 

Den andra synpunkten angav en likvärdig skola som ett av sina uppdrag som specialpedagog. 

”Men också så att vi kan uppfylla målet med en likvärdig skola. För likvärdighet är just det att 

det ska vara utifrån elevens behov.” (Karl) Svaren visade att kommunikation med berörd elev 

och vårdnadshavare är viktig för att elevens studiesituation ska fungera. ”Och vad eleven själv 

uttrycker naturligtvis. En dialog med eleven vad den själv känner att den är i behov av. (Anna) 

”Föräldrarna vill sina barn väl och man får inte glömma att de är en viktig resurs”. (Erik) Det 

fanns synpunkter på att låta eleverna vara delaktiga med att reflektera över sitt lärande. ”Re-

sonemang tycker jag är så viktigt! [---] man hela tiden tar med eleverna i reflektionen, ana-

lysen av det man har gjort. [---]Det är också tycker jag ett inkluderande sätt.” (Märta) 

Diskussion 

 
Det är alltid svårt att dra några generella slutsatser vid undersökningar som använder sig av ett 

litet urval och i det här fallet är det fem olika personers åsikter. Man kan alltid önska sig ett 

större urval och kanske någon form av kontrollgrupp där man på samma arbetsplats får med 

elevers och lärares synpunkter. Det kan ändå ses som en spegling av hur man kan resonera om 

sitt uppdrag på en gymnasieskola som specialpedagog. I första hand kommer resultatet av 

utgå ifrån Claes Nilholms specialpedagogiska teorier Det bör påpekas att det presenterade 

resultatet ska ses som exempel och i vissa fall skulle vara lika relevant med de andra 

forskarnas teorier. 

 

Det specialpedagogiska uppdraget 
Undersökningens resultat av intervjuerna visade att svaren ofta går att tematisera under 

rubrikerna individ-, grupp- och organisationsnivå även när det inte efterfrågades. I svaren på 

specialpedagogernas beskrivning av sitt uppdrag och deras arbetsuppgifter förekommer dels 

ett helhetsperspektiv på elevens situation men också ett helhetsperspektiv på olika nivåer för 

stödinsatserna. Man kan tolka svaren som att gällande examensförordning
74

 är vägledande 

och ett viktigt styrdokument i arbetet. Vid svaren om problematiskt respektive lätt att 

genomföra kan man tolka en del av svaren som att det inte alltid finns en samsyn mellan 

lärare och specialpedagoger i deras arbete med att erbjuda särskilt stöd.  

Specialpedagogerna hade olika beskrivningar på hur de definierade särskilt stöd och det 

förekom lokala dokument där man hade valt en gemensam definition. I svaren kan man se en 

samstämmighet i hur specialpedagogerna beskriver sitt uppdrag och hur de tillämpar det.  

I svaren förekommer begrepp som helhetssyn, delaktighet och individuella lösningar. Man 

nämner också behovet av att finnas med i en gemenskap och inte känna sig utanför. Det 

överensstämmer med definitionerna på inkludering och inkluderande arbetssätt. För att skolan 

ska fungera inkluderande så måste skolan anpassa sin verksamhet utifrån olika elevers 

förutsättning och att man ser elevers olikheter som en naturlig och normal variation.
75
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Inkludering i praktiken 

Hur man tillämpar inkludering i praktiken visade svaren på en variation med alltifrån 

handfasta tips med inlästa böcker till vikten av att kartlägga behoven så tidigt som möjligt. 

Beskrivningen av inkluderingens betydelse gavs i några av svaren en social jämlik dimension 

för aktuella elever och klasskamrater. Man resonerade också om att det fanns vissa tillfällen 

då det kunde vara lämpligt med mindre grupper men att det hela tiden var under förutsättning 

att eleverna var delaktiga i besluten. Det lyftes fram att inkludering är något som är en 

individuell upplevelse vilket gör att samma sorts åtgärder kan upplevas olika. Att eleven får 

reflektera över sitt eget lärande beskrevs också som en inkluderande metod. Samtliga 

specialpedagogerna svarade att det kunde hända att vissa elever inte lyckas nå kunskapsmålen 

trots olika former av åtgärder för att underlätta elevernas studiesituation. Det förekommer på 

samtliga skolor rutiner i samband med överlämningar från grundskolan och olika tester för att 

identifiera eleverna vilket kanske visar på att det trots allt lever kvar synen på kartläggning 

brist och åtgärd.
76

 

 

Behovet av en grupp och få tillgång till samma information och ta gemensamma beslut togs 

upp av informanterna som en viktig social dimension och anses de också inkluderande vilket 

har stöd i forskningen. Att eleven får reflektera över sitt eget lärande och en delaktighet i 

lämpliga insatser beskrivs som en inkluderande metod och det synsättet är något som 

återkommer i många av svaren.
77

  

 

Synpunkten på att en inkluderande åtgärd av vissa elever kan upplevas exkluderande medan 

andra elever önskar just den åtgärden visar hur komplext arbetet kan vara och att de olika 

åtgärderna ska ses som individuella lösningar som kan refereras till dilemmaperspektivet.
78

 

Resultatet visar hela tiden på en variation av arbetsmetoder och synsätt och man kan det 

arbetet som att man strävar efter att hitta bra arbetsmetoder så för att man kan hjälpa eleverna 

på bästa sätt vilket påminner om Asp-Onsjös resonemang att se inkludering ur ett praktiskt 

pragmatiskt perspektiv.
79

  

 

Kunskapsmålen 

När det gäller frågan om det är realistiskt att alla elever ska uppnå kunskapsmålen visar 

svaren på att man ser brister hos eleven, man ser till elevens livssituation och man ser även till 

elevens val av program. Det finns därmed en variation på svaren som visar på orsaker både 

hos individen men också orsaker utanför individen. Därmed kan man tolka svaren som att det 

finns två av de specialpedagogiska perspektiv representerade. Det kompensatoriska där 

ansvaret ligger hos eleven medan kritiska ser ansvaret hos omgivningen.
80
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Inkluderande skolformer 

I ett av svaren om en inkluderande skola förekom hos en av specialpedagogerna en reflektion 

om hur inkluderande vårt skolsystem är när vi har en uppdelning av särskola och grundskola. 

Man har i och med den uppdelningen valt att särskilja och gruppera olika typer av elever 

vilket kan uppfattas som en uppdelning som inte är inkluderande.
81

 Informanten refererade 

begreppet, En skola för alla och tyckte att det istället skulle heta: skola för alla.  

 

Slutsats 

Undersökningen har syftat till att undersöka vilka specialpedagogiska perspektiv kan 

identifieras i gymnasieskolors arbete med att erbjuda särskilt stöd. Resultatet visar att när det 

särskilda stödet ska utformas är man hänvisad till individuella tolkningar med fler 

yrkesgrupper inblandade vilket gör att det kan finnas utrymme för variationer på hur man 

arbetar på respektive arbetsplats. Man måste också ta hänsyn till Skollagen och kommunala 

riktlinjer och hur man resonerar på aktuell arbetsplats. De bestämmelserna och resonemangen 

påverkar det specialpedagogiska arbetets utformning.  

 

Av resultatet kan man dra slutsatsen att arbetet med vara specialpedagog och att erbjuda 

särskilt stöd är en komplex verksamhet där det inte finns några givna svar utan att man får 

ständigt göra nya avväganden. Resultatet visar ändå på ett samband mellan de olika 

specialpedagogiska perspektiven som har varit undersökningens teoretiska ramverk. Det visar 

sig också att eleverna erbjuds olika typer av stöd på grupp- och individnivå och att det finns 

vissa beröringspunkter med Specialpedagogiska myndighetens rapport.
82

 Slutsatsen från den 

rapporten var att de flesta specialpedagogiska insatserna skedde utanför klassrummet och att 

lärarna hade svårt att hitta rätt nivå för elevernas olika förutsättningar.
83

  

 

Undersökningen visar att specialpedagogerna främst använder sig av inkluderande metoder. 

Resultatet påminner om det Nilholm beskriver som dilemmaperspektivet vilket kan förklaras 

med att man måste vara medveten om den inbyggda konflikten mellan att ge individuell hjälp 

och att låta en grupp få gemensamma kunskaper och utvecklas tillsammans. Det ställs emot 

kravet att erbjuda elever särskilt stöd och det är just den motsättningen som behöver lyftas 

fram och hitta former för hur man ska hantera i vardagen.
84

 Skolan får med det här synsättet 

möjligheter att både ge resurser till gemensam undervisning och erbjuda specialpedagogiska 

insatser. Fördelen med dilemmaperspektivet kan vara att man är mer lyhörd för enskilda fall 

och man inser vikten av att det finns en delaktighet hos elever och föräldrar.
85

 För den 

enskilde eleven kan det innebära att den har möjlighet om den så önskar att få enskild 

handledning under vissa moment.  

Samtidigt är det viktigt att eleven känner en grupptillhörighet i en klass med gemensam 

undervisning för då kan det lättare skapas möjligheter att det uppstår ett lärande tillsammans 

med andra. Då uppstår det som är betydelsefullt nämligen ett reflekterande och en delaktighet 
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hos eleverna om hur de lär sig eller själva kunskapstillägnandet.
86

 Det kanske kan förklara att 

det i resultatet också förekommer åtgärder som inte är inkluderande vilket gör att åtgärderna 

går att identifiera med det kompensatoriska perspektivet där synsättet är att man ser till 

elevens bristande färdigheter och där man hittar metoder för att eleven ska tillägna sig det som 

saknas. Det finns även undersökningar som visar att inkludering finns ofta med som ett 

argument mot traditionell specialpedagogik men inte i ett bredare pedagogisk diskussion.
87

 

 

Med tanke på att regeringen har beslutat att behålla yrkesutbildningarna för både speciallärare 

och specialpedagoger
88

 visar beslutet att man ser ett behov av båda yrkesgrupperna. Det kan 

tolkas som att eleverna bör erbjudas en kombination av insatser både på individuell, grupp- 

och organisationsnivå. Det skulle vara intressant att undersöka hur arbetet med särskilt stöd 

kommer att utformas i framtiden och att göra någon form av enkät med fokus på hur både 

specialpedagoger, lärare och eleverna upplever det arbetet. 
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Bilaga 

INTERVJUGUIDE – SPECIALPEDAGOGER 

1. Hur vill du beskriva ditt uppdrag som specialpedagog? Sammanfatta med max 5 meningar 

Utgå gärna, om du har någon, ifrån en arbetsbeskrivning. 

Kan du säga vilka moment i ditt arbeta du lägger ner mest tid på? 

Finns det något du tycker det är problematiskt respektive lätt att genomföra? 

 

2. Hur definierar du vad som är särskilt stöd? 

 

3. Hur identifierar du elever i behov av särskilt stöd?  

 

4. Tycker du att man kan arbeta med särskilt stöd utifrån ett inkluderande arbetssätt på: 

a. individnivå b. gruppnivå c. organisationsnivå. 

Kan du se några fördelar respektive nackdelar på respektive nivå? 

Om ni upptäcker att det inte fungerar med inkluderande arbetssätt vad gör du då istället?  

 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, ge-

nom uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav 

som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn.  

6. Hur ser du på möjligheterna för elever att uppnå kunskapsmålen? 

År det realistiskt? Varför? Varför inte? 


