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Abstract 
The purpose of this study is to investigate how school leaders talk about students in special 

schools and the underlying intentions is to examine the attitudes that emerge around these 

students and the related school activities. The method used is the focus group discussions for 

data collection and discourse analysis as theory and method for the analysis. A total of eight 

school leaders divided into two focus groups participated in the study. The collected material 

was transcribed and then analyzed on the basis of a discourse analytical approach. The results 

show that school leaders in the study in many cases waives its operator role and puts the 

responsibility for action in frame factors other than their own leadership. It turns out in the 

discussions that the respondents often seek to reach some form of consensus on the topic they 

are discussing. They emphasize that there is much for the ordinary school in learning from the 

special school, especially regarding individualized teaching. It also shows clearly in the 

school leaders discussions that the perspective of the care oriented school is dominant to the 

documents distributed by the Swedish Department of Education. The discussions also reveals 

elements of problematizing and commitment to the aspects of normality, participation and 

diversity. There are also elements of generalization of the characteristics of students in special 

schools in the discussions. School leaders in the study show a strong involvement regarding 

pupils in special schools, but a conclusion from the study is that the formal knowledge does 

not reach the same standards. 

Keywords: Intellectual disabilities, learning disabilities, values, school leaders, focus group 

discussion, discourse analysis 



 

Sammanfattning
Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samtalar om elever i särskolan och de 

underliggande frågeställningarna är att undersöka vilka förhållningssätt som framkommer i 

samtalen kring dessa elever och tillhörande särskoleverksamhet. Metoden som används är 

fokusgruppsdiskussioner för datainsamling, samt diskursanalys som teori och metod för 

analys. Totalt deltog åtta stycken skolledare uppdelade på två stycken fokusgrupper. Det 

insamlade materialet transkriberades och analyserades sedan utifrån en diskursanalytisk 

metod. Resultatet visar att skolledarna i studien i många fall avsäger sig sin aktörsroll och 

lägger ansvaret för verksamheten på andra ramfaktorer än sin egen ledarroll. Det visar sig i 

diskussionerna att respondenterna ofta söker nå någon form av konsensus kring det ämne de 

diskuterar. De understryker att det finns mycket för den ordinarie skolformen att ta lärdom av 

från särskolans arbetssätt – främst med tanke på individanpassad undervisning. Det visar sig 

också tydligt i skolledarnas diskussioner att perspektivet den omsorgsinriktade skolan är 

överordnat de styrdokument som Skolverket framhåller. Det framkommer också inslag av 

problematisering och engagemang kring normalitet, delaktighet och mångfald. Det finns även 

inslag av generalisering av egenskaper hos elever i särskolan i diskussionerna. Skolledarna i 

studien visar ett starkt engagemang för elever i särskolan, men en slutsats av studien är att de 

formella kunskaperna inte når upp till samma nivå. 

Nyckelord: Intellektuell funktionsnedsättning, särskola, förhållningssätt, skolledare, 

fokusgruppsdiskussion, diskursanalys 

  



 

Innehållsförteckning 
 

Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

Särskolan ................................................................................................................................. 1 

Intellektuell funktionsnedsättning ............................................................................................ 1 

Inkludering ............................................................................................................................... 2 

Normalitetsbegreppet .............................................................................................................. 2 

Syfte ........................................................................................................................................ 3 
Frågeställningar ............................................................................................................................................. 3 

Forsknings- och litteraturgenomgång ................................................................................ 3 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................ 7 

Socialkonstruktionism .............................................................................................................. 7 

Diskursanalys ........................................................................................................................... 7 

Faircloughs kritiska diskursanalys .............................................................................................. 8 
Diskurs som text ............................................................................................................................................ 9 
Diskursiv praktik ............................................................................................................................................. 9 
Diskurs som social praktik ............................................................................................................................ 10 

Flytande signifikant ................................................................................................................ 10 

Metodologisk ansats och val av metod ............................................................................ 11 

Genomförande................................................................................................................ 12 

Beskrivning av arbetsgång ...................................................................................................... 12 

Reliabilitet och validitet .......................................................................................................... 14 

Etik ........................................................................................................................................ 14 

Resultat och analys ......................................................................................................... 16 

Analysmodell ......................................................................................................................... 16 

Skolledares samtal kring elever i särskolan .............................................................................. 17 
Normalitet ................................................................................................................................................... 17 
Mångfald ...................................................................................................................................................... 18 
Delaktighet .................................................................................................................................................. 18 

Särskoleverksamheten i skolledares samtal ............................................................................. 20 
Formell lärarkompetens............................................................................................................................... 20 
Administrativa ramfaktorer ......................................................................................................................... 21 
Individuell anpassning av verksamheten ..................................................................................................... 22 
Styrdokument .............................................................................................................................................. 23 

Slutsats .................................................................................................................................. 25 

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

Metoddiskussion .................................................................................................................... 26 

Resultatdiskussion .................................................................................................................. 27 

Studiens relevans för specialläraryrket .................................................................................... 29 



 

Framtida forskning ................................................................................................................. 29 

Referenser ...................................................................................................................... 31 
 
Bilaga 1 – Missivbrev 
Bilaga 2 – Stimulusmaterial 
Bilaga 3 – Uppföljningsmail 
Bilaga 4 – Analystabell av insamlad data 

 
 

 

 

 

  

 



 

1 

 

Bakgrund 

I denna studie undersöker jag hur skolledare samtalar om elever i särskolan samt tillhörande 

särskoleverksamhet. Att jag intresserade mig för detta ämne beror på att min egen erfarenhet 

av skolledare är att de ibland ger intryck av att inte ta särskola med dess elever på lika stort 

allvar som den övriga skolan. Min uppfattning är att särskoleverksamheten inte innehar lika 

hög status som den övriga skolverksamheten med elever som inte har en intellektuell 

funktionsnedsättning. Detta är således min förförståelse eller fördom.  

Studien har relevans för min framtida profession på så sätt att skolledaren som min närmsta 

chef utövar ett viktigt inflytande på mig och mina elever (Cohen, 2015; DiPaola & Walther-

Thomas, 2003; Garner & Forbes, 2013; Wood, Evans, & Spandagou, 2014) och jag vill veta 

vilka grundläggande attityder som kan finnas i dennes roll. Att arbeta som speciallärare eller 

specialpedagog upplever jag som ett ensamt arbete på så sätt att man ofta är relativt ensam om 

sina specialpedagogiska perspektiv och tillika sin syn på elever och deras förmågor. Att då 

inte bara behöva försvara sitt perspektiv gentemot kollegor utan även mot sin närmaste chef 

upplever jag ofta som problematiskt. 

Genom denna studie önskar jag även stå upp för elevens rättigheter till en bra utbildning och 

ett professionellt bemötande i skolverksamheten. Jag anser det oerhört viktigt, för att inte säga 

odiskutabelt, att elever i särskolan skall åtnjuta samma möjligheter och samma kvalité på 

undervisningen som elever i den ordinarie skolformen. Detta är åsikter som stöds i de 

styrdokument från Skolverket, som verksamheterna har att förhålla sig till, som inte gör någon 

skillnad i ambitioner mellan de två skolformerna. Denna aspekt ger ett barnrättsperspektiv på 

studien med hänvisning till artikel 28 och 29 i FN:s konvention om barnets rättigheter där det 

bland annat står skrivet att ”konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning och i 

syfte att gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter skall de särskilt 

göra grundutbildning obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla” (UNICEF, 1989, s. 

46). Vidare finns även beskrivet att ”konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning 

skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk 

och psykisk förmåga” (UNICEF, 1989, s. 47). 

Särskolan 

Målgruppen för särskolan1 – grundsärskolan, gymnasiesärskolan – är barn och ungdomar som 

inte bedöms nå de av Skolverket fastställda kunskapskraven i grundskolan respektive gymna-

sieskolan beroende på att de har en intellektuell funktionsnedsättning (Skolverket, 2013b). I 

diskursen kring elever i denna skolform används även begreppet utvecklingsstörning parallellt 

med intellektuell funktionsnedsättning. I den föreliggande studien kommer intellektuell funkt-

ionsnedsättning att användas. 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Det finns ett otal kriterier och definitioner på intellektuell funktionsnedsättning beroende på 

vilket klassifikationssystem som används men gemensamt för alla dessa är enligt Ineland (i 

                                                 
1 I den föreliggande studien behandlas inte särskild utbildning för vuxna (särvux). 
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Ineland, Molin, & Sauer, 2013) en intelligensnedsättning samtidigt som det föreligger en 

svårighet att självständigt hantera vardagslivet. En tredje aspekt som återfinns i flera 

klassifikationssystem är graden av social kompetens hos individen. En allmängiltig definition 

av intellektuell funktionsnedsättning har tagits fram av American Association on Mental 

Retardation (AAMR) enligt vilken det skall infinna sig en nedsättning i både intelligens och 

adaptiva färdigheter inom minst två av tre områden; akademiska färdigheter, sociala 

färdigheter samt praktiska färdigheter (Ineland, et al., 2013). American Psychiatric 

Association (APA) har utvecklat ett klassifikationssystem där tre övergripande kriterier skall 

vara uppfyllda för att en individ skall erhålla diagnosen intellektuell funktionsnedsättning 

(Ineland, et al., 2013). Det första kriteriet är att individen skall ha en nedsatt intellektuell 

förmåga (<IQ 70). Det andra kriteriet innebär att individen skall ha svårigheter gällande 

adaptiv förmåga inom minst två av följande elva områden; kommunikation, personlig 

omvårdnad, hushållsarbete, förmåga att använda kommunikationsmedel, social och 

mellanmänsklig förmåga, självbestämmande, akademiska färdigheter, arbete, fritid, hälsa och 

säkerhet. Det tredje och sista kriteriet är att debuten skall ha inträffat för 18 års ålder.  

I Sverige delas intellektuell funktionsnedsättning in i lindrig, måttlig respektive grav och det 

uppskattas att cirka 2–3% av befolkningen har en intelligenskvot som understiger IQ 70 

(Gustafsson & Molander, 1995, refererad till i Ineland, et al., 2013).  

Inkludering 

Både begreppet inkludering och dess föregångare integrering används i den föreliggande 

studiens insamlade datamaterial. Studiens författare väljer att i sin text genomgående använda 

begreppet inkludering. Här följer en definition av de båda begreppen:  

I ett skolsammanhang betyder då inkludering att skolan (som en helhet) ska vara organiserad 

utifrån det faktum att barn är olika (delarna). Integrering, å andra sidan, 

innebär att barn, vilka definierats som ”avvikande”, ska passas in i en helhet 

som ”från början” inte organiserats utifrån det faktum att barn är, och har 

rätt, att vara olika. (Nilholm, 2006) 

I praktiken innebär det, mycket kortfattat, att elever med särskilda behov med eller utan 

samtidiga funktionsnedsättningar skall placeras i vanliga klasser och inte särskiljas. 

Normalitetsbegreppet 

Normalitetsbegreppet har bland annat lyfts i en rapport av Skolverket (2009) och där finns 

följande att läsa angående vikten av att ifrågasätta gällande normer: 

Att personalen är medveten om vikten av ett normkritiskt perspektiv är med andra ord grunden i ett arbete 

mot diskriminering och kränkande behandling. (Skolverket, 2009, s. 13) 

Att detta perspektiv skall genomsyra alla delar i skolan belyser följande citat: 

De (personalen, författarens kommentar) bör tillsammans med barn, elever och studerande ha ett 

normkritiskt perspektiv och reflektera kring vilka värden och normer som förekommer i verksamheterna, 

liksom vilka normer som är möjliga att förändra. (Skolverket, 2009, s. 99) 
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Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur skolledare samtalar om elever i särskolan. 

Frågeställningar 

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

 Vilka förhållningssätt framkommer när skolledare samtalar kring elever i särskolan? 

 Vad framkommer kring särskoleverksamheten i samtalen? 

Forsknings- och litteraturgenomgång 

Det föreliggande forskningsområdet handlar om attityder gentemot elever i särskolan som 

framkommer i samtal mellan skolledare. Det har funnits en svårighet i att finna vetenskapliga 

artiklar som helt och hållet passar in i problemformuleringen men ett flertal artiklar har 

identifierats där valda delar utav dessa kommer att kunna användas i arbetet med den 

föreliggande studien. I sökningsförfarandet har dels en övergripande databas på Karlstads 

universitetsbiblioteks hemsida som heter ”Onesearch” använts samt den mer ämnesinriktade 

databasen ”Eric”. Ett antal olika sökord samt kombinationer av dessa har använts2. Inclusion 

(inkludering) har varit flitigt förekommande i sökträffarna vilket tyder på att mycket av 

forskningen kring elever i särskolan och attityder gentemot dessa handlar om just inkludering 

som pedagogiskt arbetssätt. Detta står inte i fullständig korrelation till studiens frågeställning 

men detta faktum har fått accepteras och artiklarna som framkommit bildar ändå en bra grund 

för den föreliggande studiens forskningsöversikt. Det förefaller, med andra ord, som att fokus 

i forskningen inom området ligger på attityder och värderingar i relation till inkludering som 

pedagogiskt arbetssätt. Det som den föreliggande studien kan bidra med är ett mer ideologiskt 

perspektiv kring elever med intellektuell funktionsnedsättning – något som tidigare forskning 

inte ägnat sig åt i så stor grad.  

Cohen (2015) visar i sin kvalitativa forskning att utbildning och erfarenhet är viktiga 

nyckelfaktorer vad gäller hur positivt inställda skolledare är till inkludering som arbetssätt och 

här innefattas i vissa fall även elever med en intellektuell funktionsnedsättning. De skolledare 

och lärare som är relativt nyligen utbildade hade en mer positiv syn på inkludering än de som 

varit yrkesverksamma under en längre tid. Studien utgår från en modell framtagen av Bass 

och Aviolo som kategoriserar olika ledarstilar: Laissez Faire – inget ledarskap, transactional 

style – förstärkning eller straff beroende på lärarnas prestation samt transformational style – 

att skapa en teamkänsla samt skapa en medvetenhet om det gemensamma ideologiska målet. 

15 skolledare och 81 lärare bland grundskolor i Israel deltog i studien där enkäter som fyllts i 

av informanterna analyserades. Studiens resultat indikerar att ledarstilarna transactional style 

och transformational style är de mest effektiva – även vad gäller en positiv syn på 

inkludering. Studiens författare menar att dessa ledarstilar bör ägnas större uppmärksamhet i 

rektorsutbildningarna. En annan faktor som medverkar till att göra skolledare positiva till ett 

                                                 
2 Administrator, attitude, culture, intellectual disability, perspective, principal, school, school administrators 
samt staff. Sökbegränsningen ”NOT” har i en del fall använts för att sortera bort inclusion (inkludering) från 
sökresultaten. 
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inkluderande arbetssätt är enligt Wood, et al. (2014) om eleverna inte samtidigt har ett 

problembeteende. Det framkommer också i deras kvantitativa studie att skolledare utövar ett 

stort inflytande på sina skolors strukturer beroende på vilka attityder och värderingar de 

innehar – något som är intressant med tanke på den föreliggande studien. Det framkom även 

en svag tendens som påvisade att skolledare som hade många elever med problembeteenden 

var mer positiva än övriga skolledare i studien till att inkludera dessa – vilket enligt forskarna 

antyder att en högre grad av erfarenhet av att arbeta med dessa elever leder till en högre grad 

av positiv attityd. Detta kan sägas stå i viss kontrast till Cohens (2015) resultat som visar att 

de skolledare som varit yrkesverksamma under en längre tid och således erhållit erfarenhet 

tenderade att vara mindre toleranta i sin syn på inkludering. I studien utförd av Wood, et al. 

(2014) deltog 340 stycken skolledare med ansvar för elever mellan 5–12 år. Det fanns en 

överrepresentation av kvinnor bland informanterna. Enkäten som informanterna besvarade via 

mail bestod av 26 stycken påståenden som de sedan graderade utifrån en femgradig skala; 1 

(håller absolut inte med)–5 (håller absolut med). Det insamlade datamaterialet analyserades 

sedan i ett datorprogram. Förutom demografiska variabler innehöll enkäten påstående kring 

kunskaper, självförtroende och attityder som informanterna fick självskatta. 

Jahnukainens (2015) kvalitativa studie behandlar hur skolledare ser på elever som inkluderas 

eller inte och motiveringar till dessa beslut. Studien har använt sig av delvis semistrukturerade 

och delvis öppna intervjuer med skolledare som metod. Motiveringar till exkludering kan låta 

till exempel så här: ”This is not discriminating or anything, but we also try to keep up the 

standards […]” (Jahnukainen, 2015, s. 66). I studien framkommer att det i många fall finns en 

diskrepans mellan det som skrivs fram i politiska intentioner och den praktiska verklighet som 

existerar ute i de undersökta skolorna. Resultatet visar vidare att skolledarna hade en relativt 

pragmatisk syn på verksamheten präglad av realism och inte bar på visioner och ideologier 

om att implementera inkluderande undervisning i verksamheten. Ett liknande resultat 

framkom i en studie genomförd av Rix, Sheehey, Fletcher-Campbell, Crisp och Harper (2013) 

vars syfte var att kartlägga internationell forskning samt undersöka hur synen på åtgärder 

kring elever med särskilda behov är ur ett internationellt perspektiv. Studien består av, i 

huvudsak, fyra delar; en systematisk litteraturgenomgång, en internationell utvärdering av 

policyn hos 55 administrationer i 50 länder, enkäter kring åtgärder i 10 länder samt besök i 4 

länder. Resultatet visar att vilket stöd en elev får ta del av kraftig varierar mellan olika länder 

och att de politiska intentioner som finns inte efterlevs i skolpraktiken. Detta visade sig tydligt 

tack vare de scenarier eller fiktiva fallbeskrivningar som respektive administration fick ta 

ställning till. En faktor som var generell var att man ansåg att det var någon annan som var 

ansvarig för det särskilda stödet – man avsade sig ansvaret som individ och anställd. Vidare 

visade det sig att elever i många fall inte fick det stöd de både behövde och hade rätt till förrän 

de hade ”diagnostiserats” – en konsekvens av att det psyko-medicinska perspektivet 

fortfarande dominerar inom fältet. En annan aspekt som framkom var att elevens röst endast i 

undantagsfall togs i beaktning; i 2 av 140 fall. Ett inkluderande synsätt som visade sig konkret 

i undervisningen fann man i Italien och Norge och där grundade sig de pedagogiska 

lösningarna på reella behov hos de elever som hade särskilda behov. Exkludering berodde i 

dessa fall på bristande pedagogiska förmågor eller ovillighet hos personalen. Samtliga länder i 

studien uppvisade en traditionell läraren längst fram i klassen-attityd och en diskrepans 

visade sig mellan vad de olika länderna i studien menade att särskilda behov innebar.  

Tartakovsky, Gafter-Shor och Perelman-Hayim (2013) har i sin kvantitativa studie – som 

indirekt kan sägas vara en förlängning av Jahnukainens (2015) studie – undersökt hur 
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grundpersonligheten hos personal som arbetar med människor med en intellektuell 

funktionsnedsättning inom olika typer av samhällsinstanser påverkar deras attityd till att deras 

brukare skall inkluderas i samhället. Vidare har de undersökt hur dessa värderingar bidrar till 

eller motverkar graden av utbrändhet hos personalen. Studien har påvisat att personal med en 

self-transcendent (man ser sig som en del av universum och är spirituellt lagd) personlighet är 

mer positiva till sina brukares inkludering i samhället jämfört med de som innehar en self-

enhancement (ägnar sig åt aktiviteter för att bättra på självförtroendet) personlighet. Vidare 

kom studien fram till att den senare gruppen i större grad drabbades av utbrändhet. En av 

studiens slutsatser är att individers attityder speglar deras värderingar. 222 stycken personer 

som arbetar med individer med en intellektuell funktionsnedsättning inom olika typer av 

samhällsinstanser deltog i studien. Urvalet innehöll en överrepresentation av kvinnor 

(Tartakovsky, et al., 2013). 

Sheppard-Jones, Kleinert, Druckemiller och Ray (2015) visar i sin kvantitativa studie att det 

finns ett samband mellan åldern på personalen som arbetar med människor som har en 

intellektuell funktionsnedsättning och vilken grad av tilltro till förmågan (i denna studie: 

nyttan av eftergymnasial utbildning) hos brukarna dessa har – stigande ålder bidrar till en 

ökande tilltro på förmågan. Viktigt att påpeka är att tilltron inte är knuten till erfarenhet, vilket 

är fallet i Cohens (2015) studie, utan endast till ålder. Denna studie använde sig av enkäter 

som skickades ut via mail till 155 stycken förmedlingar av tjänster till personer med en 

intellektuell funktionsnedsättning. 

Det framkom i Garner och Forbes (2013) studie att många skolledare känner en osäkerhet 

kring arbetet gentemot elever med särskilda behov och funktionsnedsättningar (Special 

Education Needs and Disability – SEND). I denna både kvantitativa och kvalitativa studie 

(enkäter med både slutna och öppna frågor) deltog 64 stycken skolledare från lika många 

skolor. Datamaterial analyserad sedan och delades in i fyra stycken huvudteman. En 

framgångsfaktor visade sig vara när skolledare kopplade samman undervisning för alla elever 

med de sociala och kulturella kontexterna i respektive samhälle. I studien framkom vidare att 

18,5% av respondenterna befann sig på bra till utmärkt när de tillfrågades om de förstod 

lagstiftningen kring den aktuella elevgruppen (en femgradig skala från inte alls till utmärkt). I 

en öppen fråga gällande utbildning för skolledare visade det sig att de inte fått något 

erbjudande om att gå kurser som handlade om SEND. Det visades sig även finnas brister i 

skolledarnas specialpedagogiska kunskaper utifrån en självskattning samt brister i det 

systematiska kvalitetsarbetet med hänseende till den specialpedagogiska undervisningen. 

Bristerna i kunskap om specialpedagogiska frågor kompenserades genom att detta arbete ofta 

delegerades till skolornas specialpedagogiska personal samt i vissa fall även till extern 

expertis. Vad gäller delaktighet för SEND-studenterna i övriga skolans gemensamma 

aktiviteter så var den förekomsten hög. Det visade sig också att skolledarna hade en stor 

effekt på skolornas klimat gällande mångfald vilket stämmer överens med det flera andra 

studier kommit fram till gällande skolledare och deras inflytande på vilka strukturer som råder 

på deras skolor (Cohen, 2015; DiPaola & Walther-Thomas, 2003; Garner & Forbes, 2013; 

Wood, et al., 2014). Skolledarna i Garner och Forbes (2013) studie visade en villighet att 

utveckla sin kompetens inom fältet specialpedagogik för att bättre kunna stötta sina 

medarbetare och många bar på en skuldkänsla över sina upplevda tillkortakommanden. Denna 

känsla av otillräcklighet skapade för många av skolledarna en stress som ibland resulterade i 

att SEND-eleverna sågs som ett störningsmoment i en annars normativ verksamhet – vilket 

stämmer överens med det Jahnnukainen (2015) kom fram till i sin studie kring skolledares 
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motstånd mot inkludering. Skolledarna i Garner och Forbes (2013) studie anses vara viktiga 

för verksamheten och de ”remains the vital key in developing appropriate teaching and 

learning opportunities for these marginalised students” (s. 160). 

Steinke (2010) har genomfört en studie i USA där fem stycken skolledare både intervjuats och 

observerats utifrån grounded theory som metod. Resultatet visar att skolledare prioriterar samt 

tror på att aktivt möta de individuella behoven hos elever med funktionsnedsättningar. 

Respondenterna uttryckte en hängivenhet till att följa styrdokument och gällande lagar för att 

säkerställa att elever med särskilda behov får den hjälp de skall ha vilket står i kontrast till det 

Jahnukainen (2015) och Rix, et al. (2013) fann i sina studier där det fanns en diskreptans 

mellan styrdokument och praktik. Det statliga programmet No Child Left Behind3 (NCLB) 

återkom i respondenternas utsagor och enligt artikeln finns det en rädsla bland skolledare i 

USA att bli avsatta från sin tjänst om de inte uppfyller målen i programmet (Steinke, 2010). 

Det fanns en enhetlig åsikt bland respondenterna att deras tidigare erfarenheter (både 

yrkesmässiga och personliga) hade stor inverkan på hur de kunde möta behoven hos elever 

med funktionsnedsättningar. Angående i vilken grad deras utbildning förberett dem för detta 

eller ej gick åsikterna starkt isär – antingen ett orubbligt ja eller ett orubbligt nej. Vad gäller 

skolledarnas egna definitioner av framgångsfaktorer i arbetet med elever med 

funktionsnedsättningar så var det en betoning på lagar, styrdokument och kartläggning. Detta 

perspektiv skiljer sig från Garner och Forbes (2013) resultat i sin australiensiska studie där 

styrdokument och lagar inte förekom lika frekvent. Även studierna av Jahnukainen (2015) och 

Rix, et al. (2013) visar, som sagt, på en mer pragmatisk syn på verksamheten. En likhet 

mellan Steinke (2010) och Garner och Forbes (2013) är att skolledarna i bägge studierna 

förlitade sig på kompetensen hos övrig personal både internt och externt i specialpedagogiska 

frågor; en delegering av arbetsuppgifter inom fältet för elever i behov av särskilt stöd.  

I sin översiktsartikel visar DiPaola och Walther-Thomas (2003) att många skolledare i USA 

saknar både utbildning och erfarenhet gällande arbetet att skapa lärmiljöer med fokus på 

akademisk skolframgång för elever med funktionsnedsättningar. De konstaterar att endast ett 

fåtal skolledare är väl förberedda att arbeta mot det specialpedagogiska fältet. Detta går 

således i linje med vad Garner och Forbes (2013) och Steinke (2010) kom fram till i sina 

studier; att skolledarna inte känner sig trygga i sin specialpedagogiska ledarroll. DiPaola och 

Walther-Thomas (2003) skriver att skolledarnas bristfälliga utbildning och erfarenhet inom 

fältet kan resultera i att lärares strävan efter att säkerställa en bra lärmiljö för elevgruppen i 

fråga indirekt motarbetas. Skolledarna är själva medvetna om sina tillkortakommanden inom 

det specialpedagogiska fältet och identifierar ytterligare utbildning inom området som sitt 

största utvecklingsbehov. Artikelförfattarna skriver vidare att det råder en brist på 

kvalificerade skolledare och att detta uppenbart påverkar kvaliteten på ledarskap i skolorna. 

Vad gäller utvecklandet av undervisningen för elever i svårigheter visar studien att 

skolledarnas roll är central vilket även visar sig i det faktum att de flesta specialpedagoger och 

speciallärare avslutar sina anställningar på grund av bristande administrativt stöd. Just 

skolledares centrala påverkansroll i skolan är något som många forskare har påtalat (Cohen, 

2015; DiPaola & Walther-Thomas, 2003; Garner & Forbes, 2013; Wood, et al., 2014). 

                                                 
3 No Child Left Behind (NCLB) lagstiftades år 2001 av USA:s kongress. En beståndsdel i programmet går i korthet 
ut på att få elever med funktionsnedsättningar att lyckas i skolan. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Socialkonstruktionism 

Diskursanalys som används som teori och metod i den föreliggande studien vilar på en 

socialkonstruktionistisk grund. Grundtanken i socialkonstruktionismen består i att människor 

utformar sin kunskap i samspel med andra människor – ett samspel som i sig är en 

lärandeprocess. Den vunna kunskapen uppdateras kontinuerligt när vi får nya erfarenheter och 

måste förstås i sin kontext (Dahlin-Ivanoff, 2015). Ur ett diskursanalytiskt perspektiv menar 

man att ”hur vi talar om företeelser, och vilka praktiker vi i övrigt utvecklar kring dem, 

påverkar våra föreställningar om dem” (Boréus, 2011, s. 151). Det finns ett flertal 

angreppssätt kring socialkonstruktionismen och Vivien Burr (1995, refererad till i Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000) skisserar upp fyra aspekter som binder samman det teoretiska 

fältet: 

1. Kritisk inställning till självklar kunskap – vår världsuppfattning är inte objektiv utan 

präglas av hur vi kategoriserar världen. 

2. Historisk och kulturell specificitet – vår syn på och kunskap om världen är både 

kulturellt och historiskt betingad. Våra uppfattningar skulle kunna vara helt 

annorlunda än vad de är och de förändras under tidens gång. Socialt handlande bidrar 

till att antingen befästa eller förändra kunskap, identiteter och sociala relationer. 

3. Samband mellan kunskap och sociala processer – kunskap uppkommer i sociala 

relationer där våra subjektiva sanningar konstitueras. 

4. Samband mellan kunskap och handling – den kollektiva konstituerade sanningen 

rättfärdigar eller orättfärdigar olika sociala handlingar. 

Det finns en kritik mot socialkonstruktionismen som består i att den på grund av sin 

inställning att kunskap och sociala identiteter är kontingenta ter sig tämligande flytande och 

att regelbundenheten i det sociala handlandet löses upp4. Winther Jörgensen och Phillips 

(2000) försvarar socialkonstruktionismen när de skriver följande: 

De flesta socialkonstruktionister […] uppfattar det sociala fältet som mycket mer regelbundet och 

reglerande. Även om kunskap och identiteter alltid i princip är kontingenta, är de i konkreta situationer 

alltid relativt låsta. De konkreta situationerna ger mycket begränsade ramar för vilka identiteter en individ 

kan anta och vilka utsagor som kan accepteras som meningsfulla. (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 

12) 

Således påvisar de att socialkonstruktionismen trots sin kontingenta karaktär ändå innefattar 

begränsningar i tolkningsutrymmet och även i konstruerandet av vilka uppfattningar som 

anses neutrala i det sociala samspelet. 

Diskursanalys 

Utgångspunkten för den föreliggande studiens teoretiska ramverk är diskursanalytiskt. Detta 

angreppssätt innebär en teoretisk och metodisk helhet – teori och metod är alltså 

sammanlänkade och vilar på en socialkonstruktionistisk grund (Bergström & Boréus, 2012; 

Winther Jörgensen & Phillips, 2000). Den diskursinriktning som den föreliggande studien 

                                                 
4 Det existerar en kritisk och ironisk bild av teorin som i stora drag går ut på att om man säger att en stol är en 
hund så är det en hund. 
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använder sig utav är den kritiska diskursanalysen med utgångspunkt i Norman Faircloughs 

(1992) teorier. Kritisk diskursanalys behandlar hur vi kategoriserar människor, hur språket 

påverkar identiteter, samt hur gruppspecifika egenskaper tillskrivs människor (Boréus, 2011).  

Discourse is a practice not just of representing the world, but of signifying the world, constituting and 

constructing the world in meaning. (Fairclough, 1992, s. 64) 

Some texts lead to wars or to the destruction of nuclear weapons; others to people losing or gaining jobs; 

others again change people´s attitudes, beliefs or practices. (Fairclough, 1992, s. 79) 

Samtliga dessa karaktäristika har relevans för den föreliggande studiens genomförande och 

kommer att genomsyra både analys, resultat och diskussion. 

Faircloughs kritiska diskursanalys 

Inom den kritiska diskursanalysen presenterar Fairclough (1992) ett viktigt grammatiskt 

element: transitivitet. När man analyserar transitiviteten så undersöker man hur händelser 

förbinds – eller inte förbinds – med ett subjekt eller ett objekt. Detta avgör de ideologiska 

konsekvenserna som olika utsagor kan ha. Till exempel så har den fiktiva utsagan: ”Elever i 

särskolan är alltid så glada” ingen tydlig avsändare eller agent. Detta medför att ingen kan stå 

till svars för uttalandet och satsen fråntar agenten ansvaret och lägger istället fokus på 

händelsen. Hade utsagan istället lydit: ”Jag tycker att elever i särskolan alltid är så glada” 

finns en tydlig avsändare (jag) och transitiviteten blir en helt annan. Ett närbesläktat begrepp – 

som också är centralt inom diskursanalysen – är modalitet vilket anger uttalarens grad av 

instämmande i utsagan (Fairclough, 1992). Till exempel så innehar utsagorna: ”Elever i 

särskolan är väl kanske glada, antar jag” och ”Jag tycker att elever i särskolan alltid är så 

glada” olika modaliteter beroende på just graden av instämmande. Dessa exempel visar på en 

subjektiv modalitet. Exempel på en objektiv modalitet skulle kunna vara: ”Elever i särskolan 

är alltid så glada, antagligen” – här är subjektet (”jag”) utelämnat. Akademiska texter, såsom 

denna uppsats, har traditionellt en låg grad av modalitet och innehar en kategorisk modalitet 

som med bestämdhet fastlår uttalanden som fakta. 

Faircloughs (1992) diskursanalys ställer den politiska och ideologiska praktiken i centrum. 

Diskursen, menar han, kan både befästa, konstituera och förändra förhållandet mellan olika 

politiska och ideologiska ståndpunkter. 

Discourse as a political practice establishes, sustains and changes power relations, and the collective 

entities (classes, blocs, communities, groups) between which power relations obtain. Discourse as an 

ideological practice constitutes, naturalizes, sustains and changes significations of the world from diverse 

positions in power relations. (Fairclough, 1992, s. 67) 

Fairclough (1992) har sammanställt ett teoretiskt ramverk som sammanför tre olika analytiska 

traditioner vilket resulterat i hans tredimensionella modell som kan ligga till grund för 

forskning inom samhällsvetenskaperna – se figur 1. 
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Figur 1. Faircloughs modell kring forskning inom samhällsvetenskaperna (Fairclough, 1992. s. 73). 

Diskurs som text 

Textanalys delas in i fyra olika kategorier; vokabulär, grammatik, sammanhållning och 

textstruktur. 

Vokabulär analyserar bland annat alternativa ord. Fairclough (1992) exemplifierar med att 

visa hur detta kan användas politiskt och ideologiskt genom att orda om (reword) begreppet 

terrorist till frihetskämpe. Grammatik analyserar hur ord sätts ihop till meningar. 

Sammanhållning analyserar hur meningar är sammanfogade till större sjok av text. Vilka olika 

budskap som sammanfogas skiljer sig åt mellan olika diskursiva praktiker (se nästa stycke). 

Textstrukturen kan sägas vara de arkitektoniska elementen av en text och konstituerar vad det 

är som gör en text till en kriminalroman, en arbetsansökan eller någon annan typ av text.  

Diskursiv praktik 

Den diskursiva praktiken involverar processer såsom textproduktion, distribution och 

konsumtion. Texter produceras i olika sammanhang – det kan vara på en tidningsredaktion, på 

en reklambyrå, en anteckning på skrivbordet eller en uppsats. Texten konsumeras sedan olika 

beroende på kontexten och det kan handla om en mer eller mindre fokuserad konsumtion; 

fokuserad inläsning eller semi-fokuserad i samband med en annan parallell aktivitet. Precis 

som vid produktionen kan konsumtionen vara individuell eller kollektiv – jämför ett privat 

brev med politisk propaganda på en reklampelare. Texter distribueras på olika sätt och 

Fairclough (1992) ger ett exempel där han ställer ett privat samtal mot internationella 

vapenförhandlingar där det förra innefattar endast ett steg medan de senare inkluderar ett antal 

steg och aktörer innan budskapet når mottagaren.  

Det centrala begreppet diskursordning definieras som totalen av de diskurstyper som används 

inom en specifik social verksamhet. Till exempel används inom diskursordningen skolan olika 

diskurstyper beroende på om det till exempel är samtal lärare–elev, rektor–lärare eller 

administrativ personal–lärare. Inom diskursordning skola förekommer således 

interdiskursivitet vilket kan definieras som ”artikuleringen av olika diskurser inom och mellan 

Diskurs som social praktik 

Diskurs som text 

Diskursiv praktik – produktion, distribution och konsumtion 
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olika diskursordningar” (Winther Jörgensen & Phillips, 2000, s. 77). Ett centralt begrepp inom 

denna del av den tredimensionella modellen är intertextuella kedjor som definieras av att 

texter förbinds med varandra genom att element från andra texter används i texten – till 

exempel en kedja där Skolverkets styrdokument återges och tolkas av skolledare i den här 

studiens fokusgruppsdiskussioner. Den ryske språkteoretikern Bachtin (1986) skriver 

angående denna reproduktion av tidigare uttalanden:  

All utterances are populated, and indeed, constituted, by snatches of others´ utterances, more or less 

explicit or complete: ‘our speech ... is filled with others´ words, varying degrees of awareness and 

detachment. These words of others carry with them their own expression, their own evaluative tone, 

which we assimilate, rework, and reaccentuate’. (Bachtin, 1986, s. 89) 

Adelmann (2009) menar att yttranden hela tiden rekontextualiseras i enlighet med Bachtins 

begrepp dialogism: 

Min respons på den andres yttrande i vår gemensamma kontext blir därmed också en respons på någon 

annans yttrande från en annan kontext. Det betyder att mitt samspel med den andre, interaktionen mellan 

våra yttranden, även är ett samspel mellan olika kontexter. (Adelmann, 2009, s. 177) 

Adelmann kallar detta upprepande av tidigare röster för röstrespons vilket är något som pekar 

i en riktning bakåt i tiden. Han menar vidare att det även finns en rörelse framåt där begrepp 

som syfte och funktion är centrala och det är även här som yttranden rekontextualiseras. Detta 

mångfald av röster benämner Bachtin som mångstämmighet (Adelmann, 2009). 

Diskurs som social praktik 

I den här delen av analysen undersöks huruvida den diskursiva praktiken har förändrat den 

sociala praktiken och i så fall hur. Winther Jörgensen och Phillips (2000) skriver så här: 

Reproducerar den diskursiva praktiken diskursordningen – och bidrar därmed till att upprätthålla status 

quo i den bredare sociala praktiken? Eller transformeras diskursordningen så att det skapas social 

förändring? Vilka är den diskursiva praktikens ideologiska, politiska och sociala konsekvenser? (Winther 

Jörgensen & Phillips, 2000, s. 90) 

Fairclough (1992) lägger vikt vid begreppen ideologi och hegemoni inom diskurs som social 

praktik. Han definierar ideologi som ”constructions of reality […] which are built into various 

dimensions of the forms/meanings of discursive practises […]” (s. 87). Vidare argumenterar 

han för att sociala konventioner bidrar till en ideologisk reproduktion i motsats till en 

ideologisk transformation och att det för många kan vara svårt att se att deras egna handlingar 

kan ha ideologiska inslag. Hegomoni relaterar till begreppet makt – något som Fairclough 

själv knyter an till en Marxistisk tradition. I analysen av den sociala praktiken är målet att se 

huruvida maktrelationer reproduceras eller transformeras. 

Flytande signifikant 

Ett diskursanalytiskt begrepp som inte är direkt hämtat från Fairclough utan härstammar från 

Laclau och Mouffe är flytande signifikant. Detta begrepp definieras som element vilka i 

särskilt hög grad är öppna för tillskrivningar av olika betydelser (Winther Jörgensen & 

Phillips, 2000). Till exempel så är begreppet man (inte kön eller genus) öppet för olika 

betydelser beroende på kontexten och, i allra högsta grad, diskursen. I en fiktiv utsaga såsom 

”man borde veta bättre när man går i sexan” fylls man med helt olika innebörder om den 

yttras i en elev till elev-diskurs eller en lärare till elev-diskurs. Flytande signifikanter kan 

tillmäta utsagor en större eller mindre grad av exakthet beroende på hur tydligt dessa är 
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explicit definierade. Även graden av transitivitet kan påverkas då det inte alltid blir tydlig vem 

som menar något då subjektet gestaltas av en flytande signifikant – till exempel i en återigen 

fiktiv utsaga såsom ”man vet ju att elever i särskolan inte alltid får den omsorg de borde få”. 

Metodologisk ansats och val av metod 

En fokusgruppsdiskussion kännetecknas enligt den brittiske sociologen David Morgan av ”en 

forskningsteknik där data samlas in genom gruppinteraktion runt ett ämne som bestämts av 

forskaren” (refererad till i Wibeck, 2010, s. 25). Detta är en intervjuform som ökat i använd-

ning under de senaste åren (Kvale & Brinkmann, 2014; Cohen, Manion, & Morrison, 2011). 

Inom denna metod samlas inte data in för att upptäcka hur enskilda individer ser på det ämne 

som diskuteras utan det är den kollektiva bilden som är målet med diskussionen (Wibeck, 

2010; Cohen, et al., 2011) – ”ett perspektiv som är mer än en summering av enskilda uttalan-

den” (Dahlin-Ivanoff, 2015, s. 81). Gibbs (refererad till i Dahlin-Ivanoff, 2015) menar att del-

tagarna med hjälp av sina egna utsagor kan avslöja betydelser och därigenom förse forskaren 

med ett flertal perspektiv samt ge densamme en förståelse för vad som skiljer det människor 

säger från vad de gör. Det har visat sig att överensstämmelsen mellan människors attityder 

och deras handlingar inte alltid är samstämmiga (Winther Jörgensen & Phillips, 2000). 

Moderatorn i en fokusgruppsdiskussion introducerar ämnen som deltagarna sedan diskuterar 

sinsemellan och en viktig uppgift för moderatorn är att skapa en tillåtande atmosfär så att ett 

meningsutbyte kan ske (Kvale & Brinkmann, 2014). En viktig aspekt att poängtera för delta-

garna är att det inte är forskaren som är expert på ämnet och att det inte finns något facit som 

innehåller de rätta svaren på diskussionsfrågorna, utan det är deltagarna själva som är experter 

på ämnet. På så sätt förflyttas makten från forskaren till fokusgruppen (Wibeck, 2010). Vad 

gäller antalet deltagare i fokusgruppen menar Dahlin-Ivanoff (2015) samt Wibeck (2010) att 

fyra till sex stycken deltagare i gruppen är tillräckligt och detta antal gör att alla i gruppen lät-

tare kan komma till tals. Det råder dock ingen enighet kring vad det ideala antalet deltagare i 

en fokusgruppsdiskussion är utan olika forskare rekommenderar allt ifrån fyra och ända upp 

till tolv stycken deltagare. Det råder dock en enighet kring att ett för stort antal deltagare häm-

mar den enskilde individens möjlighet att komma till tals (Cheng, 2014). Vidare bör en fokus-

gruppsdiskussion pågå i högst en till två timmar samt innehålla maximalt sex stycken frågor 

för detta tidsspann. 
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Genomförande 

Beskrivning av arbetsgång 

För att samla in material till den föreliggande studien genomfördes två stycken fokusgrupps-

diskussioner med totalt åtta stycken skolledare. Rektorsprogrammet vid Karlstads Universitet 

kontaktades där frågan ställdes om en grupp skolledare skulle kunna ställas till förfogande un-

der ett av deras så kallade internat (närträffar) för att kunna genomföra en fokusgruppsdis-

kussion. Efter ett positivt svar bokades en fokusgruppsdiskussion in på ett konferenshotell där 

en grupp skolledare hade sitt sjunde internat av sammanlagt tolv stycken under hela utbild-

ningens gång. Det fanns ingen möjlighet att styra över urvalet i någon större utsträckning utan 

det var rektorernas eget intresse av att medverka i studien som styrde vilka som deltog. Utav 

cirka femtio stycken rektorer var det fem stycken som valde att medverka – ett antal som 

stämmer väl överens med Dahlin-Ivanoffs (2015) och Wibecks (2010) ideala antal – se ovan. 

Skolledarna hade ingen erfarenhet av att leda en särskola5 men en majoritet av dem hade i nå-

gon utsträckning haft ansvar för elever inskrivna i särskolan med placering i grundskolan – så 

kallad inkludering. I nuläget var skolledarna ansvariga för förskola och grundskola år 1–6. En 

andra fokusgruppsdiskussion genomfördes vid en gymnasieskola i en mindre kommun. Här 

kontaktades fem stycken skolledare men endast tre stycken hade möjlighet att delta. Samtliga 

hade erfarenhet av att vara skolledare för särskola, men var det inte i nuläget. Erfarenhet av 

skolledarrollen i de båda fokusgrupperna spann mellan 2,5–6 år och skolformerna var grund-

skola med tillhörande grundsärskola år 7–9 samt gymnasieskola med tillhörande gymnasie-

särskola. Åldern på respondenterna i de båda grupperna var 41–59 år och majoriteten av dem 

– sju av åtta stycken – bestod av kvinnor. 

Samtliga deltagare fick var sitt missivbrev med tillhörande samtyckesblankett som de under-

tecknade (se bilaga 1). Vid fokusgruppsdiskussionerna användes både ljud- och videoinspel-

ning för att en så noggrann transkription av materialet som möjligt skulle kunna genomföras. 

Ett stimulusmaterial (se bilaga 2) hade utarbetats innan sammankomsterna eftersom fokus-

gruppsdiskussioner till skillnad mot intervjuer syftar till att stimulera och frambringa en dis-

kussion bland deltagarna – inte att endast fånga deras berättelser vilket är fallet i mer tradit-

ionella och regelrätta intervjuer (Wibeck, 2010). Stimulusmaterialet bestod bland annat av bil-

der på individer med en intellektuell funktionsnedsättning, fiktiva påståenden samt frågeställ-

ningar. Avsikten med detta material var att stimulera till diskussion i gruppen. Det är således 

inte forskarens roll att intervjua gruppen i ordets rätta bemärkelse, utan endast att främja sam-

spelet och diskussionerna gruppmedlemmarna emellan (Dahlin-Ivanoff, 2015). Diskussion-

erna pågick i 30–60 minuter vilket också stämmer väl överens med Dahlin-Ivanoffs (2015) 

rekommendationer. Diskussionerna hade karaktären av en ostrukturerad fokusgruppsintervju 

som enligt Morgan (refererad till i Wibeck, 2010) karaktäriseras av att moderatorn inte styr 

samtalet i lika stor utsträckning som i en strukturerad intervju. Fördelen med denna ostruktu-

rerade form är att deltagarna på ett naturligt sätt låter diskussionen röra sig kring samtalsäm-

net och deltagarna kan föra kontroversiella aspekter på tal utan att moderatorn behöver initiera 

dessa. Cirka en vecka efter respektive fokusgruppsdiskussion skickades ett mail (bilaga 3) till 

samtliga respondenter där de gavs möjlighet att tillägga, förtydliga, alternativt korrigera något 

                                                 
5 Värt att notera är att trots att dessa skolledare inte har någon tidigare erfarenhet av att leda en särskola äger 
de efter fullförd utbildning på Rektorsprogrammet formell behörighet att i framtiden göra det. Således är de 
trots sin ringa erfarenhet av elevgruppen i fråga ändå intressanta för studien. 
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med tanke på vad som lyfts under samtalen – ingen av dem återkom med ytterligare eller änd-

rad information.  

När fokusgruppsdiskussionerna var genomförda transkriberades materialet och sedan följde 

ett antal genomläsningar. Efterhand som förtrogenheten med materialet ökade kodades re-

spondenternas utsagor först med en öppen kodning – där materialet kommenterades spontant 

utan någon tanke på helheten – för att därefter kodas med en fokuserad kodning, där kommen-

tarerna blev mer och mer kategoriserade och ett mönster började ta form (Rennstam & Wäs-

terfors, 2015; Ryan & Bernard, 2003). Dessa kommentarer eller etiketter (Wibeck, 2010) sam-

manställdes sedan till mer övergripande teman. Att ha en tydlig plan och att redogöra för hur 

kategoriseringen av teman gått till är viktigt för studiens transparens. Detta är enligt Ryan och 

Bernard (2003) en brist i många studier som genomförs. Ryan och Bernard (2003)  menar vi-

dare att man vet att man hittat ett tema när man kan svara på frågan: vad är det här uttrycket 

ett exempel på? – teman är helt enkelt sammanlänkade uttryck. De listar ett antal verktyg för 

att identifiera teman och här är ett urval av dessa som den föreliggande studiens analys har an-

vänt sig av. 

 Repetitioner – ämnen som återkommer. 

 Metaforer och analogier – liknelser används ofta av människor för att beskriva något. 

 Övergångar – skiften av ämnen är tydliga markörer för temaavgränsningar. 

 Likheter och olikheter – att välja ut två uttalanden och ställa sig frågan: hur är det här utta-

landet likt eller olikt jämfört med det andra? Svaret på denna fråga rymmer teman. 

 Lingvistik – att söka efter negationer kan också vara ett sätt att hitta teman. Dessa förekommer 

mer sällan än sin motsats. Att se vad i texten som finns i samband med till exempel orden inte, 

nej, ingen eller prefixen anti-, de-, o-, im- etc. kan vara ett sätt att identifiera teman. 

 Data som saknas – ett motsatt sätt att identifiera teman är att ställa sig frågan: vad är det som 

inte finns eller sägs här? Detta kan vara minst lika intressant som det som faktisk utskrivs eller 

sägs.  

 Ordlistor – att ta fram en sammanställning över de ord som används mest frekvent i materialet 

är också ett sätt att identifiera teman.  

Det finns så många teman som den som analyserar materialet vill att det skall finnas – därav 

följer att det är högst subjektivt hur många och vilka teman som identifieras (Ryan & Bernard, 

2003). Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) upptäcker forskaren inte teman utan konstruerar 

dem. Att tydligt vara öppen med processen som lett fram till att visa teman identifierats är som 

sagt viktigt för en studies transparens. Vid resultatredovisningen har respondenternas utsagor 

redigerats lätt; talspråkliga uttryck och upprepningar har utgått och citaten har getts en mer 

skriftspråklig form. Dessutom har skolformerna grundsärskolan och träningsskolan respektive 

gymnasiesärskolans nationella och individuella program ersatts med den övergripande 

benämningen särskolan. Som en följd av detta har även grundskolan och gymnasieskolan 

ersatts med skolan. Detta för att avidentifiera vilken skola det gäller samt skydda 

respondenternas anonymitet. 

Vidare har respondenterna getts fingerade namn. För att inte det skall finnas möjlighet att 

identifiera den enda manlige respondenten har hälften av respondenterna tilldelats kvinnliga 

namn och den andra hälften manliga namn. 
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Efter analysen av fokusgruppsdiskussionerna delades de etiketterade utsagorna in under ett 

antal teman – dessa samt tillhörande etiketter återfinns i bilaga 4. Sammanlagt upptäcktes 

eller konstruerades fyra stycken teman; sociala aspekter, verksamhetens och undervisningens 

organisation, styrdokument samt elevens identitet.  

Reliabilitet och validitet 

I vetenskapliga studier används begreppen reliabilitet och validitet. Graden av reliabilitet är 

beroende av hur någonting mäts och även hur det analyseras – högre pålitlighet i 

genomförandet resulterar i en högre grad av reliabilitet (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 

Begreppet reliabilitet härstammar från kvantitativa studier och inom kvalitativa dito är det i 

vissa sammanhang ifrågasatt och därför används ibland just termen pålitlighet (dependability) 

istället (Cohen, et al., 2011). 

Validitet, däremot, anger i vilken grad det som är tänkt att undersökas (mätas) verkligen 

undersöks (Bjereld, et al., 2009). För att sträva mot högsta möjliga validitet genomfördes 

fokusgruppsdiskussioner istället för intervjuer då det är samtalet och specifikt samtalet i 

grupp som är centralt i studiens syfte. 

Fokusgruppsintervjuer gav forskaren ett bra tillfälle att observera respondenterna utan att själv 

bli alltför delaktig vilket även bidrog till att söka säkerställa en hög grad av reliabilitet. För att 

ändå säkerställa att det som skulle undersökas initierades i samtalen (validiteten) kunde en 

viss inverkan från forskaren inte undvikas (reliabiliteten) då denne styrde samtalen mot det 

som skulle observeras. En högre grad av reliabilitet hade kunnat uppnås om det hade 

genomförts fler intervjuer samt om det hade getts möjlighet till uppföljande intervjuer med 

fokusgrupperna. Flera analyser eller flera personer som genomförde analyserna av det 

insamlade materialet hade också ökat graden av reliabilitet i studien. Vad gäller validiteten så 

är det svårt att komma nära autentiska samtal då den faktorn att forskaren – direkt eller 

indirekt – måste observera situationen inte går att komma från.  

 

Etik 

Intervjuerna genomfördes enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrå-

det, 2002) som består av fyra huvudkrav vilka har som syfte att skydda de deltagande indivi-

dernas integritet. Det första kravet är informationskravet vilket innebär att deltagarna skall 

upplysas om vilket syfte deras medverkan i studien har. Detta gjordes i och med att deltagarna 

informerades om att det som framkom i fokusgruppsdiskussionerna skulle användas som data-

material till ett examensarbete vid Karlstads universitet. Det andra kravet är samtyckeskravet 

vilket ger forskaren tillstånd att använda de uppgifter som deltagarna lämnar i sin studie vilket 

uppfylldes i och med att varje respondent undertecknade det samtycke som fanns med i 

missivbrevet (bilaga 1). Forskaren skall inom detta krav även informera deltagarna om att de-

ras medverkan är frivillig och att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Om någon eller 

några väljer att göra detta skall de inte behöva förklara varför, de skall heller inte utsättas för 

påtryckningar och beslutet skall inte få några negativa konsekvenser för dem. Även denna in-

formation framkom i missivbrevet. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet vilket säkerstäl-

ler att alla inhämtade uppgifter avpersonifieras samt att det insamlade materialet förvaras på 
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ett sådant sätt att utomstående inte får tillgång till det. Det skall heller inte gå att på några som 

helst sätt identifiera enskilda individer ur det. Det fjärde, och sista, kravet är nyttjandekravet 

vilket syftar till att säkerställa att de insamlade uppgifterna inte används för andra syften än 

det aktuella forskningsprojektet. De sista grundkraven säkerställdes genom att det i missivbre-

vet informerades om att inga namn skulle komma att användas i uppsatsen samt att all insam-

lad data kommer att förstöras när examensarbetet är slutfört och att det insamlade materialet 

endast kommer att användas i den aktuella uppsatsen.  
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Resultat och analys 

Analysmodell 

I den föreliggande resultatdelen analyseras det tematiserade materialet med hjälp av 

Faircloughs (1992) tredimensionella modell. Fairclough delar in analysen i tre steg; diskursiv 

praktik, diskurs som text samt diskurs som social praktik. Analysen rör sig således från det 

abstrakta till det konkreta för att till sist återvända till det abstrakta6. Ett antal nyckelutsagor 

redogörs för och analyseras med ovan nämnda modell och tillhörande nyckelbegrepp. Varje 

utsaga analyseras inte utifrån samtliga steg och begrepp i analysmodellen utan endast de steg 

som är relevanta nyttjas. De analytiska stegen ser ut som följer och bygger till stora delar på 

Faircloughs modell. I vilken ordning stegen i analysen och således även vägen genom 

analysen redovisas nedan skiljer sig mot den modell som tidigare presenterades vilket är något 

som även Fairclough påpekar. Han menar att det i analysen finns en vinst i att röra sig från det 

tolkande (diskursiv praktik) till det beskrivande (diskurs som text) för att sedan återvända till 

det tolkande (diskurs som social praktik) igen. Fairclough betonar att dessa steg i praktiken 

överlappar varandra och det är fullt möjligt att nyttja dem i en annan ordning, men han menar 

att det kan vara användbart att i alla fall starta en analys på detta sätt. 

1. Diskursiv praktik 

 Rymmer utsagan en genre eller flera genrer med tanke på interdiskursivitet? 

 Hur ser reproduktionen av texter ut och vilka eventuella andra texter finns in-

bäddade i konstituerandet av den nya utsagan med tanke på intertextuella ked-

jor? 

 Är utsagan ärlig eller manipulativ? 

 Är utsagan polemisk? 

2. Diskurs som text 

 Hur ser reglerna kring turtagningar ut? Är de symmetriska eller asymmetriska? 

 Hur introduceras och utvecklas olika ämnen? Är kontrollen över ämnen sym-

metrisk eller osymmetrisk? 

 Är det någon som sätter agendan och i så fall vem?  

 Är det någon deltagare som utvärderar andras utsagor? 

 Vilken grad av transitivitet förekommer? 

 Vilken grad av modalitet förekommer? 

 Förekommer det några nyckelord? 

 Förekommer det att begrepp ordas om (rewording)? 

 Förekommer det metaforer och varför används i så fall just dessa? 

 Övriga reflektioner kring vokabulär, grammatik, sammanhållning och text-

struktur. 

3. Diskurs som social praktik  

                                                 
6 Detta är en abduktiv ansats vilken kännetecknas av att forskaren rör sig mellan teori och praktik. Denna dyna-
miska ansats lämpar sig väl vid utforskande av ”människors oförutsägbara värld” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 
240). 
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 Hur positionerar sig utsagan i den sociala kontexten? Är den konventionell och 

normativ eller kreativ och innovativ? Reproducerar eller transformerar utsagan 

den rådande sociala praktiken? 

 Vad är de politiska, ideologiska och hegemoniska effekterna av utsagan med 

tanke på kunskap, sociala relationer och sociala identiteter? 

Skolledares samtal kring elever i särskolan 

I följande avsnitt finns utsagor som rör hur respondenterna samtalar kring vårdnadshavares 

och pedagogisk personals upplevda aspekter kring normalitet, samt hur de ser på elever i 

särskolans delaktighet i aktiviteter som innefattar hela den aktuella skolan. Dessutom 

diskuteras mångfald och vikten av detta samt även för vems skull det är viktigt med mångfald. 

Avslutningsvis finns utsagor som handlar om elevens identitet.  

Normalitet 

I detta avsnitt redogörs för utsagor som har med normalitetsbegreppet att göra; föräldrars 

ovilja att definiera sina barn som onormala, att passa in i skolsystemet och att acceptera det 

som inte anses vara normalt.  

Att vårdnadshavare ger uttryck för att de inte vill att deras barn skall skrivas in i särskolan var 

något som lyftes ett antal gånger under diskussionerna – till exempel i nedanstående exempel.  

Ola:  Där hade ju föräldrarna en tanke att det skulle bli en stämpel om han var särskoleinskriven. 

 

Karin: Det är nog en vanlig uppfattning, tänker jag. Det har man brottats med många gånger som lärare – föräldrar 

vill inte utan vill hålla kvar till det som dom tycker är det vanliga och normen. Det är lite synd. 

Karin ger uttryck för en låg grad av modalitet i sin utsaga där ordet ”nog” används. Det verkar 

således inte finnas några sakliga belägg för att vårdnadshavare generellt är ovilliga till att 

deras barn skall få rätt till särskola. Även graden av transitivitet är låg då respondenten 

avslutar uttalandet med tänker jag – ett tydligare ställningstagande hade varit har jag sett eller 

enligt mig. Detta uttalande får sägas reproducera den aktuella sociala praktiken inom gruppen 

då det inte väcker några reaktioner bland övriga deltagare.  

I nästa utsaga diskuteras normalitet utifrån ett undervisningsuppdrag.  

Leif:  Ska man tänka sig att dom ska få vara med på sina villkor eller ska man sträva efter att normalisera dom så 

långt det bara går. […] Även med andra barn som inte är särskoleintegrerade – som vi har i skolan med 

autism och så – ska de få vara med på sina villkor som då avviker från hur dom allra flesta barnen är? Det 

skapar ju också en stress, tänker jag, hos pedagogerna att anpassa det så att det är perfekt för individen men 

ändå så ”normalt” (citationstecken med gest, författarens kommentar) som möjligt. 

[…] 

Leif: Och det är ju det här att ändå ha höga förväntningar utan att tänka att det ska vara normaliserande. Det 

balansgången tänker jag måste vara jättesvår. 

Här råder en diskuterande och resonerande atmosfär där respondenten, så att säga, tänker 

högt. Subjektet i utsagan, elever i särskolan, benämns som dom vilket är återkommande i 

samtliga fokusgruppsdiskussioner i samband med datainsamlingen. Även här förekommer 

utsagan tänker jag som liksom i det föregående exemplet påvisar en lägre grad av modalitet. 
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Värt att notera är också användandet av man som agerar som en flytande signifikant. Det är 

oklart vad den skall fyllas med vilket skapar en lägre grad av transitivitet i utsagan; är man 

skolledaren, Skolverket, pedagogisk personal eller någon annan aktör?  

I nästa exempel resonerar respondenten kring mångfald och olikhet utifrån ett 

värdegrundsperspektiv. 

Ola: Ska vi normalisera dom utifrån vad vi tycker är normalt eller ska dom vara där på sina egna villkor och 

vilka krav ställer man? Jag tror ju att vi har ett jättearbete rent generellt och inte bara med särskoleinskrivna 

barn utan funktionshinder på olika sätt – eller egentligen allt. Att vara tillåtande och se att olikheter är en 

tillgång. Där har vi mycket att göra i skolan. Och då spelar det ingen roll om det är Downs syndrom eller 

att man vill ha en viss klädstil. 

Här återfinns olika grader av modalitet – nedan ställs finns de uppställda i fallande grad: 

1. ”Där har vi mycket att göra i skolan.” 

2. ”Att vara tillåtande och att se olikheter är en tillgång.” 

3. ”Jag tror att vi har ett jättearbete […].” 

I exemplet finns diagnosen Downs syndrom benämnd. Just denna diagnos var ständigt 

återkommande när diskussionerna handlade konkret om elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning. Ofta var det just bilden av en elev med Downs syndrom som fick 

symbolisera dessa elever. Ett undantag är nästa utsaga som visar på en bredare uppfattning av 

elevgruppen. 

Lina: Jag tänker att särskolebarn eller särskoleelever är ett väldigt vitt begrepp. Man kan ha så många olika 

funktionshinder och ens utvecklingsstörning kan ju se ut på många olika sätt. 

Mångfald 

Utsagorna i detta avsnitt handlar om olikheter och för vems skull skolan skall arbeta med 

mångfald. Även paralleller till inkludering förekommer – något som många av respondenterna 

ständigt återkommer till.   

Här följer ett exempel på en utsaga med en hög grad av både transitivitet (vi) och modalitet 

(ska, måste). 

Stina:  Jag tänker på det här om att olikheter berikar. Det är ju så att vi måste lära oss detta. Varför ska vi plocka 

bort några och bara ta förgivet att det inte fungerar? Då får vi istället se vad vi kan göra som fungerar för 

dom här barnen – vi ska inte planera undervisningen först och sen så ser vi om det funkar för eleverna utan 

först får vi planera den så att alla kan vara med.  

I nästa citat ställs frågan om olikhet accepteras eller tolereras. Denna utsaga kan sägas vara 

till viss del polemisk då den ställer en fråga som kräver självrannsakan och kanske även 

självkritik. 

Leif:  Men då är ju frågan; är det så att man accepterar olikhet eller är det verkligen på ärliga och ömsesidiga 

villkor? 

Delaktighet 

Nedan diskuteras hur och när elever i särskolan skall vara delaktiga i den övriga skolans 

verksamhet och vem som bestämmer över deras delaktighet. 
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I nästa utsaga är graden av transitivitet generellt hög. Modaliteten är också den hög i och med 

utsagor som ”skyldighet” och ”det hade varit förfärligt”. 

Lina: Har man en klass så är det skolledningens skyldighet, tänker jag, att skapa aktiviteter så att det blir möten. För 

annars så kan man inte ha dom i skolorna, det går inte. Det hade varit förfärligt, tycker jag. 

I nästa exempel avhandlas samma ämne men med en helt annan grad av transitivitet. Här tar 

respondenten avstånd från sin aktörsroll i och med att ansvaret för den uppkomna situationen 

läggs hos personalen – på så sätt blir graden av transitivitet låg. 

Gunnel: När vi pratar om till exempel gymnasiebesök – vem som skall åka var – så tycker man väldigt olika i 

personalgruppen. Man ser det från olika perspektiv. Och även inom särskolegruppen som är så liten hos oss 

tycker man olika; man månar om den lilla gruppen eller man vill ut i hela skolan. Så det är svårt. […] 

Någon vill hålla sig för sig själv och är rädd och någon tycker att ”vi skall väl vara med”. 

Här framkommer en motsättning vad gäller värdegrunden inom personalgruppen. Att 

gruppens ledare – skolledaren – ställer sig utanför gruppens handlande får en ideologisk och 

till viss grad även politisk effekt i och med att aktörsrollen har övergivits. 

I nästa exempel framkommer ett tydligare ställningstagande kring vad personen tycker skall 

göras med tanke på delaktighet – således förekommer en högre grad av modalitet: 

Leif: Det får ju inte bli så att klassen är kanske för sig själv i något hörn eller långt bort och sedan är det just på 

friluftsdagarna man helt plötsligt ska göra allt ihop. Då är väl risken ganska överhängande att det blir fel. 

Det måste ju vara återkommande naturliga inslag i skolvardagen. 

 

Nedan finns utsagor som rör eleven som person samt dennes identitet inklusive självkänsla, 

självbild och självförtroende. Utsagorna rör både hur andra uppfattar eleven och hur andra 

tror att eleven uppfattar sig själv. 

I följande turtagningar avhandlas begreppet normalitet knutet till identitet samt hur och när 

respondenterna menar att man bör inkludera elever från särskolan. 

Moderator: Hur tänker ni att särskoleelever kan berika övriga elever? Ni var ju lite inne på det. 

 

Lina: Oftast så kanske dom inte ser hindren utan är ”här och nu” på ett helt annat sätt. 

 

 Några sekunders tystnad i gruppen. 

 

Lina: Förstår ni vad jag tänker? 

 

Övriga respondenter instämmer med ord och kroppsspråk. 

 

Lina:  Hjälp mig att formulera vad hinder …  

 

Några sekunders tystnad i gruppen. 

Efter denna passage byter gruppen ämne och det kan tolkas som ett försök att neutralisera 

situationen efter ett känsligt uttalande av Lina. Den typ av generalisering som hon ger uttryck 

för står i kontrast till vad Karin uttryckt tidigare under diskussionen. 

Karin: Vi ska ju inte identifiera oss i vårt handikapp, tänker jag. Vi har ju alla handikapp; ”Oj, jag är ju jämt halt, 

eller …”. Det är ju inte det som ska vara det viktiga. 
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Följande utsagor behandlar hur skolledarna uppfattar att eleven upplever sig själv – sin 

självbild och sin relation till andra utifrån det faktum att denne i vissa kontexter kan uppfattas 

som annorlunda. 

Leif: Men jag tänker att man i en viss ålder börjar titta inåt sig själv och söka sin egen identitet och blir då så 

mycket mer medveten om sin egen roll i relation till dom andra. Och det är då det ställs tuffare krav på 

individen och gruppen. Om det är en fantastisk grupp kanske man ändå kan vila i det men jag tror att det är 

där det många gånger händer något liksom att det … 

[…] 

 

Stina:  Ja, dom har ju inte riktigt samma … som dom andra. Så dom skulle ju egentligen, om dom följde sin egen 

timplan, inte vara med i klassen så mycket. […] Men det vill dom ju. Åtminstone ville den killen och tjejen 

som vi hade det. Dom ville absolut vara med, inte alls gå ut och vara annorlunda. 

 

[…] 

 

Leif: Jag ser ju den här pojken som nu är femton år – en jätteglad kille med Downs syndrom som har trivts i 

skolan. Han har två äldre syskon, det går mycket barn i huset och han har någon kompis så att han ändå 

uppskattas. Men han har hittat sin sexualitet och sin förtjusning i flickor och där är han så otroligt medveten 

om att han inte når någon framgång och det är en jättestor sorg hos honom. Då brottas ju också föräldrarna 

och tänker att ”är det då bättre att få vara i sammanhang med andra med Downs syndrom?”. Är det kanske 

lättare där att lyckas få en nära intim relation och att det kan ge en annan trygghet. Det finns nog en stor 

sorg i och med att även om jag har lekkompisar så är det inte helt på riktigt – han ser att dom andra har fler. 

Leif och Stina uttrycker olika ståndpunkter i frågan om social inkludering alternativt 

exkludering där Leif tenderar att förorda särskiljning och Stina mer bejakar social inkludering. 

Båda söker ta tillvara elevens intressen men ser det ur olika perspektiv. 

Särskoleverksamheten i skolledares samtal 

Nedan följer utsagor som rör skolans mer konkreta uppdrag i form av undervisning samt hur 

denna och övriga delar av skolans verksamhet är organiserade. Återkommande etiketter i 

analysen av detta material var ramfaktorer och handlingsutrymme då skolledarna i många fall 

ansåg sig vara bundna av dessa i sitt handlande alternativt icke-handlande. 

Formell lärarkompetens 

Följande utsagor grundar sig i en frågeställning huruvida det var av vikt att elever i särskolan 

undervisades av behöriga speciallärare.  

Nedanstående exempel visar ett tillfälle där det fanns tydliga meningsmotsättningar i gruppen 

och en av respondenterna ger uttryck för att delvis ta tillbaka eller i alla fall neutralisera sitt 

uttalande. 

Moderator: Lägger fram nästa lapp. 

 

Är det av största vikt att det är speciallärare som undervisar på särskolan? 

 

Oskar: Jag tycker man skall sträva mot att det skall vara speciallärare med rätt utbildning. Jag tycker absolut det är 

viktigt med den kompetensen. Samtidigt är det ju svårt att få tag på speciallärare, som vi vet. Och samtidigt 

handlar det mycket om rätt person – och så är det väl med läraryrket överlag. 

 

Maria: Men det är viktigare här, tycker jag, med rätt person. 

 

Oskar: Det är otroligt viktigt att det blir rätt person men jag tycker man skall sträva mot att det är en utbildad lärare 

som i alla fall har huvudansvaret. 
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 […] 

 

Maria: Om det är någon som jobbat inom särskolan i tjugo år innan den nya skollagen och legitimationskravet 

kom så kan jag tycka att … Går man speciallärarutbildningen så är det ju bra, men det finns ju många som 

är väldigt duktiga och väldigt lämpade som inte är speciallärare och som inte alls kan tänka sig att läsa in 

dom här kurserna. Men så är det på vissa ställen inom läraryrket också. 

 

Oskar: Det är det jag menar – det är likadant över hela skolan men sedan måste man ju ändå tro på professionen 

och att det påverkar verksamheten och har en betydelse. 

 

Maria: Ja, i det här sammanhanget, samt det faktum att du (respondenten syftar på moderatorn, författarens 

kommentar) går utbildningen just nu så kan vi ju inte dissa den. Det ger ju inget. Men det är inte alltid av 

största vikt. 

 

Oskar: Jag håller med om att man skall sträva efter att få utbildade speciallärare, det är ju viktigt. 

 

 […] 

 

Maria: Men i hela den professionaliseringsprocess som pågår med lärarna i och med legitimationskravet så är det 

ju viktigt. 

 

Några sekunders tystnad. 

 

Maria: Lite kategoriskt; men hellre en riktigt bra lärare som fungerar än någon som har en utbildning och inte 

fungerar. 

Här närmar sig diskussionen ett polemiskt klimat och det är en av få gånger som det så pass 

tydligt framkommer att respondenterna har olika åsikter i en fråga. Graden av både 

transitivitet och modalitet är hög genom hela utsagan – till exempel ”jag tycker absolut” 

respektive ”det är otroligt viktigt”. Värt att notera är att Maria söker nå någon typ av 

konsensus och närmar sig den ståndpunkt som Oskar har i och med sitt sista uttalande. 

Administrativa ramfaktorer 
I den här subkategorin handlar det mycket om att skolledarna upplever scheman och timplaner 

som hinder för att genomföra den undervisning som finns definierad i skolans styrdokument. 

Främst gäller diskussionerna elever inskrivna i särskolan som är inkluderade i den ordinarie 

skolformens klasser. 

Ola: Det kan vara en utmaning och svårt att följa eftersom man kanske ska ha mer praktiskt-estetiska ämnen – 

det kanske ska vara dubbelt så mycket hemkunskap. Och då är ju frågan; man kanske skulle försöka att 

jobba med dom här målen i ännu större utsträckning. 

Här återfinns en mycket låg grad av modalitet i och med utsagan ”man kanske skulle 

försöka”. Även graden av transitivitet blir låg i och med den flytande signifikanten ”man” som 

det är oklart vad den fylls med. 

I nästa utsaga inträffar en vändning i och med den sista turtagningen. När Lina introducerar 

elementet kunskap får kontexten en annan innebörd eftersom det tidigare i utsagan har varit 

tämligen oklart vad gäller transitiviteten i och med uttalandet som ”organisatoriska 

begränsningar”. Även graden av modalitet i och med ”det känns ju så” är låg. När begreppet 

kunskap introduceras i utsagan läggs ansvaret på skolledarna och pedagogerna – därmed blir 

transitiviteten högre. Även den ideologiska effekten utav att ansvaret läggs över på personalen 

själva blir tydlig. 

Ola: På en särskola jobbar man ju på ett helt annat sätt från början. Det ser man ju i deras uppföljning; jag tittade 

på skolans systematiska kvalitetsuppföljning angående just den här undervisningssituationen. Där kunde 
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man läsa att pedagogerna anpassade och kollade av hela tiden. Innan varje lektion diskuterade man; ”nu ska 

vi göra det här, nu ska vi göra detta” och man hade veckoscheman och dagsscheman och. 

[…] 

 

Lina:  Tänker du att i och med att dom har den kollen så har dom större möjligheter att lyckas? 

 

Ola: Det känns ju så. I alla fall så jobbar dom mycket mer medvetet än vad jag tänker att många har möjlighet 

att göra. Det finns säkert en vilja hos pedagoger och skolledare, men man är lite bakbunden av dom 

organisatoriska begränsningarna. 

 

Lina:  Och kunskap. 

I de två följande utsagorna figurerar återigen begreppet ramfaktorer i diskussionerna. I dessa 

fall är det timplanen, ekonomin och lokalbrist som sätter stopp för en anpassad undervisning. 

I slutet av turtagningarna resonerar respondenterna tillsammans fram tänkbara lösningar på 

problematiken och här framträder en symmetri vad gäller turtagningar och vem som sätter 

agendan. Här positionerar sig utsagan annorlunda i den sociala kontexten jämfört med andra 

utsagor kring ramfaktorer – istället för att vilja avsäga sig aktörsrollen så tar respondenterna 

ansvar för situationen och axlar rollen som aktörer. 

Karin: Och jag tänker för barnet; vad blir det för helhet för det? Å ena sidan; ”Ja, nu ska du vara ensam på den här 

lektionen och det är ju bra för dig och din väg mot utveckling” – men du tillhör ju aldrig någon grupp. Om 

du ska ha dubbelt så mycket hemkunskap som övriga i klassen så har plötsligt alla våra timmar ätits upp. 

Så det kanske är krångligt, eller? Så ser jag det. 

 

 […] 

 

Ola: Då skulle man i så fall behöva tänka om helt och tänka så här; ”då får hela klassen ha extra hemkunskap”. 

Och då är det ju ekonomin som sätter gränserna. 

 

Stina:  Ja, vi har inga lokaler. 

 

Ola:  Man kan ju utöka skoldagen – det är ju inga problem. 

 

Lina: Materialet i klassrummet borde man väl kunna anpassa. 

 

Stina: Ja, ja. Absolut. 

 

Lina: Man behöver inte gå till hemkunskapen och ha hemkunskap utan jag tänker att man måste ju alltid kunna 

ha ett material som är mer anpassat (författarens tillägg) som naturligtvis fler också får lov att använda. 

Det faktum att respondenterna får nya insikter och ger uttryck för att reflektera under 

diskussionerna framträder även i andra delar av intervjuerna. Som kommer att redogöras för 

senare i resultatet och analysen påpekar respondenterna vid ett flertal tillfällen att de anser att 

den ordinarie skolformen har mycket att lära av särskolan och dess organisation, metod samt 

pedagogik. 

Individuell anpassning av verksamheten 

Nedan diskuteras i vilken grad undervisningen på särskolan individanpassas och vad denna 

anpassning grundar sig i för intentioner. 

I de två nästa utsagorna diskuteras huruvida särskolan överhuvudtaget individanpassar sin 

undervisning vilket det uppdagades två olika erfarenheter av. 
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Maria: Jag tror ändå att man har ett annat fokus under skoltiden på individen (på särskolan, författarens 

förtydligande); ser till att man får med alla och gör anpassningar på ett annat sätt. De här stora grupperna på 

skolan blir en massa – trettiotvå elever i en klass. Det finns ju säkert lika många individuella behov där som 

i en särskolegrupp på fem elever. Men det görs inte. 

Maria uttrycker inte en förtrogenhet med hur arbetet på särskolan bedrivs i och med uttrycket 

tror som innehar en låg grad av modalitet. Samtidigt finns det i utsagan ett visst mått av 

självkritik då respondenten uttrycker ett missnöje med att inte övriga skolan individanpassar 

verksamheten i lika hög grad som respondenten upplever att särskolan gör. Det här är ett 

genomgående tema i båda fokusdiskussionsgrupperna; att skolledarna uttrycker att de har 

mycket att lära av särskolan och att denna är en förebild inom många områden – se 

nedanstående utsaga. 

Maria: Att man skall kunna lyckas med det man är bra på och förstärka det kan vi ibland vara dåliga på inom 

skolan som helhet. Det finns en del tänk kring särskolan som skulle kunna vara nyttigt på den övriga 

skolan. 

Gunnel har en annan syn på sin särskoleverksamhet då hennes upplevelse är att verksamheten 

där inte individanpassas i så hög grad. Genomgående är graden av transitivitet hög i hela 

respondentens utsaga och denne tar på sig aktörsrollen. 

Gunnel: Jag fastnar i en annan tanke. Vi har ju en liten grupp elever på särskolan hos oss och nu när jag sitter och 

reflekterar över hur vi jobbar så känner jag nästan att dom blir mer satta som en grupp. Om man jämför 

med […] att man integrerar särskoleeleverna i grundskolan, så hamnar ju dom mer med och får fler olika 

val. Och tittar jag på det som jag egentligen hade7 ansvar för (särskolan, författarens förtydligande) så blir 

det nog en snävare värld – att man tar gruppen som helhet och man gör det och man gör det. Jag börjar 

reflektera nu över hur individuellt tittar vi på den gruppen. Förstår ni vad jag menar? Är dom integrerade i 

grundskolan så blir det ett annat perspektiv. Jag kan känna nu när jag börjar reflektera att särskolegruppen 

kanske är väldigt styrd; alltså, alla ska göra precis samma grejer. Tittar vi verkligen noga där på allas ind … 

(-ividuella behov, författarens tillägg) eller ser vi dom som särskolegruppen.   

Styrdokument 
I detta avsnitt finns utsagor som rör Skolverkets styrdokument samlade. De styrdokument som 

rör verksamheterna som respondenterna ingår i är läroplaner samt kurs- eller ämnesplaner för 

grundsärskolan och gymnasiesärskolan (Skolverket, 2011; 2013a). 

Att följa styrdokument, lagar och förordningar är i grunden en politisk fråga vilket gör att 

följande utsagor går att analysera utifrån Faircloughs kategori den sociala praktiken. Att öppet 

uttrycka sig kritiskt angående styrdokument måste betraktas som kontroversiellt i en social 

kontext bland skolledare där man direkt är underställd politiskt styrande organ såsom 

nämnder och förvaltningar på lokal nivå och i slutändan skall verkställa regeringsbeslut. Detta 

visar följande utsaga exempel på som är en reaktion på ett påstående ur stimulusmaterialet 

kring vikten av att följa gällande styrdokument. 

Oskar: Nej, man borde väl säga det naturligtvis men jag tycker inte heller att det är det viktigaste. Utan det är 

precis som vi pratade om förut att det är individen vi pratar om och individens liv i framtiden, mående och 

fungerande i samhället. Och då kan det ju hända att man bryter mot något av det där. 

 

Maria: Bara man vet om att man gör det. Man måste ju bryta mot mycket i sådana här frågor. Det är som någon på 

rektorsutbildningen sade att det är klart vi kommer bryta mot lagar och förordningar men vi måste veta om 

det. 

                                                 
7 En förändring i den aktuella kommunens rektorsorganisation hade medfört att respondenten sedan en kort 
tid tillbaka inte längre hade ansvar för särskoleverksamheten.  
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Inom detta tema framkommer meningsmotsättningar överlag i fokusgrupperna kring huruvida 

styrdokument är av största vikt eller inte. Motsättningarna tar sig inte tydliga verbala uttryck, 

men utifrån analysen går det ändå att urskilja att deras åsikter går isär. 

Moderator: Det viktigaste i arbetet med särskoleelever är att följa dom av Skolverket uppsatta läroplanerna, 

programmålen samt ämnes- eller ämnesområdesplanerna. 

 

Respondenterna bryter ut i skratt – alla utom Karin. 

 

Stina: Ja, det har du väl nästan hört här (oklart om det är exakt de orden, författarens kommentar) att vi inte 

tycker. 

 

Moderator: Vad sa du? (Moderatorn hörde inte riktigt på grund av skrattet, författarens kommentar). 

 

Stina: Det har du väl nästan hört här att vi inte tycker utan det viktigaste är ju att få dom att må bra, känna sig 

accepterade och ha ett sammanhang. Sedan kan vi följa vissa saker – så visst gör vi det – men det är ju inte 

det som är det viktigaste. Åtminstone om jag får säga vad jag tycker. 

 

 Både Leif, Lina och Ola försöker ta ordet. 

 

Stina:  Det är viktigt – men det viktigaste skulle jag nog inte säga – men sedan är det klart att lika väl som vi ska 

se till att barn som följer den vanliga läroplanen ska nå målen och så vidare; så är det klart att det måste 

man ju alltid förhålla sig till. 

Här bryter respondenterna ut i skratt – alla utom Karin – redan när stimulusmaterialet 

presenteras. Vidare försöker både Leif, Lina och Ola få ordet när Stina uttalat sig vilket kan 

tyda på ett engagemang – antingen i ämnet eller i hennes utsaga. Värt att notera är även att 

Stina delvis tar avstånd från sitt första uttalande i och med sitt sista uttalande i exemplet. Lägg 

även märke till att aktörsrollen definieras med vi och Stina uttalar sig därigenom för gruppen 

som helhet utan att ha några formella mandat för detta. 

Nedan följer en fortsättning på diskussionen där Karin – som var avvaktande i exemplet ovan 

– har ordet angående just vikten av att följa styrdokumenten. 

Karin: Då tänker jag att det borde vara lika viktigt som på vilken elev som helst, så tänker jag. 

 

 Övriga respondenter utom Stina instämmer. 

 

Karin: Det är ju ett styrdokument vi har. 

 

Stina: Men jag tänker inte att det är det viktigaste för vi måste se helheten. Vi måste se det som att våra barn ska 

må bra och att nå målen … Det viktigaste vill inte jag säga – och det säger jag inte för dom vanliga barnen 

heller. 

 

Karin:  Nej, men det måste ju vara det för alla. 

 

Stina:  Det är samma sak för alla – inte bara läroplanen och kunskapsmålen utan det är så mycket annat. I 

läroplanen står ju i och för sig alla andra mål också, men det är ju inte bara ämnesmålen och 

kunskapsmålen som står där och utan det är ju värdegrundsmålen och allting annat; att man ska må bra, 

trivas och fungera i samhället som också är viktigt. Så därför vill jag inte hålla med om att det är det 

viktigaste. 

Karin ger uttryck för en annan åsikt än Stina och då tar hon ytterligare avstånd från sitt initiala 

uttalande med argument så som ”det säger jag inte för dom vanliga barnen heller” och ”så 

därför vill jag inte hålla med om att det är det viktigaste”. 

I följande avsnitt diskuteras särskolans timplan och vad som i realiteten styr den: 



 

25 

 

Ola: Men timplanen är egentligen annorlunda och mer praktisk men vi hamnar ofta i det att det inte blir så, i alla 

fall inte när det är integrerade elever på skolan. Om det är särskolor med särskoleklasser – ja. 

 

 Några sekunders tystnad. 

 

Ola: Om man skulle följa den då – timplanen – så skulle man kanske förbereda dom bättre för det praktiska och 

att klara sig i samhället. Men jag vet inte om det finns någon forskning på att det verkligen är så. 

 

Stina: Nej, det är ju frågan det – vilket som är bäst. 

Karin: Men varför läser vi då matte och varför ska särskolan läsa matte? Jo, för att vi ska klara livet efter skolan. 

Även här uppstår några sekunders tystnad efter Olas uttalande om att timplanen inte alltid 

följs för de inkluderade eleverna och Karin visar efter några turtagningar att det finns en 

oenighet kring detta ämne. Transitiviteten (i och med den flytande signifikanten vi) och 

modaliteten i Olas första uttalande ”vi hamnar ofta i att det blir inte så” blir bägge låga. 

Här följer ett annat exempel på samma tema: 

Maria: Men sen om vi lyckas med det att vi får ut maximalt potential ur en ungdom på särskolan eller på … då har 

vi väl lyckats. Och förmodligen så följer vi också det här (pekar på lappen med utsagan: ”Det viktigaste i 

arbetet med särskoleelever är att följa de av Skolverket uppsatta läroplanerna, programmålen samt ämnes-

/ämnesområdesplanerna.”, författarens kommentar). Vi kanske missar något ämnesområde men det måste 

man ju kunna göra. Programmålen kanske kan vara lite bra att ha som vägledande, tycker jag, angående 

vad man jobbar med. Kanske intressantare än specifika ämnesområdesplaner, tycker jag. 

 

 Övriga respondenter ”mm:ar” svagt. 

 

Maria: I slutändan så kan det ju vara elever som bara gör hälften av vad som är den större planen att de skall göra 

men det kanske är fantastiskt vilken utveckling. Det kan ju vara en otrolig framgång – om man tidigt tar 

bort det som man inser att det inte är någon idé att jobba med. Nu har ju jag inte så mycket erfarenhet av 

detta – jag utgår ju från det vanliga gymnasiet – men så måste det ju vara. Det är ju inget nederlag, tänker 

jag, utan för vissa elever så kan det ju vara en enorm grej att ha kommit så här långt. 

 

 Övriga respondenter tittar ned och ”mm”:ar svagt. 

Observera att Maria tar ett steg tillbaka i och med uttalandet ”nu har ju jag inte så mycket 

erfarenhet av detta” vilket kan tyda på att respondenten upplever att den övriga gruppen inte 

instämmer i utsagan. Att övriga respondenter uttrycker sig försiktigt samtidigt som de 

stundtals tittar ned kan betyda att de indirekt tar avstånd från uttalandena. 

Maria avslutar diskussionen kring styrdokumenten med att ta ännu ett steg tillbaka och 

involvera mjuka värden såsom bäst för individen vilket knyter an till barnets bästa i FN:s 

konvention om barnets rättigheter (UNICEF, 1989). 

Maria: Så det är ju så; man får ju ha fokus på vad som är bäst för individen och eleven hela tiden. Och ibland så 

sätter allt ifrån läroplaner till skollagar och annat käppar i hjulen och då får man ibland försöka att förhålla 

sig lite friare till dessa om det är det bästa för eleven. Och det tycker jag vi gör hela tiden. Och då måste 

man väl säga att; nej, det är inte det viktigaste. 

Slutsats 

Det framkommer i analysen av det insamlade datamaterialet att de intervjuade skolledarna i 

hög grad avsäger sig aktörsrollen när de samtalar kring områden i sina verksamheter som de 

inte är helt tillfredsställda med, vilket knyter an till frågeställningen kring vad som 

framkommer kring särskoleverksamheten i samtalen. Det kan gälla till exempel särskolans 
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delaktighet i skolgemensamma aktiviteter, att följa styrdokument samt schematekniska frågor. 

I dessa sammanhang blir transitiviteten i utsagorna ofta låg och subjekten definieras som man, 

personalen, organisationen, ekonomin och lektionstimmar. När diskussionerna i korta 

perioder får en polemisk karaktär blir transitiviteten högre och de personliga 

ställningstagandena således starkare. Ofta vill respondenterna nå något slags konsensus innan 

de byter tema – något som i de flesta fall blir kontentan. 

Vidare finns det en vilja hos respondenterna att ta lärdom från hur särskolan arbetar och de 

ser den verksamheten som en förebild i många avseenden – speciellt med tanke på 

individanpassningen av undervisningen som de upplever att särskolan har kommit långt med i 

sitt arbete. 

I den allmänna specialpedagogiska debatten finns en upplevd dikotomi mellan den 

kunskapsorienterade skolan och den omsorgsinriktade skolan men där Aspelin menar att 

”kunskap och omsorg är processer som väsentligen går hand i hand. Kunskapsutveckling och 

social utveckling sker inte åtskilt från vartannat (Aspelin, 2010, s. 71). Denna dikotomi visar 

sig också i skolledarnas samtal då omsorgen är överordnad Skolverkets styrdokument 

inklusive kunskapskrav, vilka får sägas representera kunskap i det här fallet. Utsagor som 

innehåller samtal kring elevernas mående, att de skall ha det gott och vikten av att de lyckas 

är ständigt återkommande. I båda grupperna möter dock denna åsikt motstånd så 

uppfattningen kan inte sägas vara generell.  

Även kring behörigheten hos den undervisande personalen fanns det olika åsikter där den ena 

ståndpunkten kan sägas stå för den kunskapsorienterade skolan (viktigt med rätt behörighet) 

och den andra ståndpunkten för den omsorgsinriktade skolan (viktigt med rätt person). 

Gällande frågeställningen vilka förhållningssätt som framkommer när skolledare samtalar om 

elever i särskolan diskuterar och problematiserar respondenterna mycket kring begreppen 

normalitet, delaktighet och mångfald. Särskilt de skolledare som har ansvar för elever i de 

yngre åldrarna lägger stor vikt vid dessa begrepp och ger uttryck för att verkligen vilja att 

eleverna i särskolan skall känna sig delaktiga och vara en naturlig del av mångfalden på 

skolan.  

Det förekommer även några få generaliseringar av elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning. I några fall används diagnosen Downs syndrom när respondenterna 

skall exemplifiera elever i särskolan. Det förekommer även en utsaga där en respondent 

uttrycker det som att elever med en intellektuell funktionsnedsättning inte ser hinder i 

vardagen och verksamheten som andra elever gör.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Det går inte med ett så pass litet urval att utifrån resultatet dra några generella slutsatser 

utanför de aktuella fokusgrupperna – vilket heller inte är den huvudsakliga uppgiften för 

kvalitativa studier (Ahrne & Svensson, 2011). För att kunna dra mer vittgående slutsatser 

skulle fler fokusgrupper, skolledare från fler skolenheter och från ett större geografiskt 

område ha använts. Vidare skulle studien ha gagnats av ett förarbete där urvalet av 

respondenter studerats demografiskt för att på så sätt fått ett representativt urval för 
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yrkesgruppen samt kunnat knyta resultaten till demografiska variabler. Uppföljande intervjuer 

med fokusgrupperna skulle ha kunnat ge ett större djup till studien då 

fokusgruppsdiskussioner kan starta tankeprocesser som behöver tid på sig. Det hade även 

varit intressant att kombinera intervjuerna med en kvantitativ ansats för att kunna hämta in en 

större mängd data – en förstudie bestående av en enkätundersökning skulle kunna ha legat till 

grund för vad som lyftes under fokusgruppsdiskussionerna. En annan aspekt, som säkert 

bidrog till resultatet, var att respondenterna som deltog i studien gjorde det utifrån att det 

fanns ett intresse hos dem att delta. Det föreligger således en risk att det endast var skolledare 

med ett engagemang kring frågeställningen som fick sina röster hörda och det hade varit 

intressant att ha fått en demografisk spridning vad gäller intresset för ämnet. Vad gäller antalet 

deltagare i fokusgrupperna hamnade det vid ett av intervjutillfällena under det 

rekommenderade minimiantalet fyra stycken personer (Dahlin-Ivanoff, 2015; Wibeck, 2010). 

Att det i en av grupperna endast deltog tre stycken skolledare berodde på bristande 

tillgänglighet på deltagare vid det aktuella intervjutillfället. Det hade givetvis varit önskvärt 

med ett högre deltagarantal, men en prioritering gjordes angående vilka (validitet) som kunde 

delta vid det aktuella tillfället kontra antalet som kunde delta vid ett annat tillfälle. 

Det som framkom i studien är emellertid intressant för förståelsen av hur skolledare uttrycker 

sina tankar kring elever i särskolan samt hur de resonerar kring dessa elevers skolsituation. 

Sett ur denna synvinkel var val av metod både relevant samt bidrog till att uppfylla studiens 

syfte. 

Resultatdiskussion 

I denna studie har jag undersökt hur skolledare samtalar kring elever i särskolan vilket har 

varit syftet med arbetet. En av frågeställningarna var att söka upptäcka vilka förhållningssätt 

som framkommer i samtalen kring eleverna och den andra frågeställningen var att undersöka 

vad som framkom kring särskoleverksamheten. 

Det har även varit av intresse att se hur balansen mellan den kunskapsorienterade skolan och 

den omsorgsinriktade skolan ser ut vilket är något som också visat sig i resultatet. Här, menar 

jag, visar sig studiens barnrättsperspektiv då rätten till utbildning finns framskriven i FN:s 

barnkonvention (UNICEF, 1989). Det har visat sig finnas en tyngdpunkt på den 

omsorgsinriktade skolan i resultatet – dock inte enhälligt – vilket visar att skolledare bör 

återvända till rådande styrdokument för att försäkra sig om att utbildningen de ansvarar för 

uppfyller de krav som dessa ställer gällande kunskapsförmedlande. Jag tycker mig ha sett, 

utifrån resultatet, att viljan finns hos skolledarna att uppbringa en verksamhet inom särskolan 

som håller en hög kvalité och sätter barnets bästa i centrum. Dock anser jag, som sagt, att 

deras förtrolighet med de formella aspekterna av verksamheten inte står i paritet med 

ambitionerna vilket knyter an till det Garner och Forbes (2013) samt DiPaola och Walther-

Thomas (2003) kommit fram till i sina studier gällande skolledares osäkerhet kring den 

specialpedagogiska verksamheten. Detta kan således sägas vara ett uttryck för en 

reproduktion av den rådande sociala praktiken bland respondenterna – att inte inneha 

förtrogenhet med de formella aspekterna av verksamheten väcker ingen större uppståndelse i 

grupperna. Den rådande balansen mellan omsorg och kunskap inom särskolan sett ur ett 

skolledarperspektiv bör således ses över, anser jag. Den här studiens resultat står således i 

kontrast till vad Steinke (2010) kom fram till i sin studie vilket visade att skolledarna lade stor 

vikt vid styrdokument och gällande lagar kring elever med särskilda behov. Möjligtvis beror 
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detta på skillnader mellan svensk och amerikansk skolkultur samt det faktum att skolledare i 

USA kan bli avstängda om de inte når måluppfyllelse enligt NCLB (Steinke, 2010). 

Resultaten i den här studien stämmer mer överens med vad Jahnukainen (2015) (där flertalet 

av de studerade skolorna var belägna i Finland) samt Rix, et al. (2013) fann i sina studier; att 

skolledarna hade en pragmatisk syn på verksamheten och det rådde en stor diskrepans mellan 

styrdokument och praktik. Gällande resultatet i min studie som visar att några av skolledarna 

förordade en lärare med en för uppgiften passande personlighet framför en formellt behörig 

speciallärare så finns det även där paralleller till den omsorgsinriktade skolan som till stor del 

rör sig bort från aktuella styrdokument. En slutsats av detta resonemang bland skolledarna är 

att det är viktigare att det är en person med en lämplig personlighet som undervisar eleverna 

på särskolan än att det är en formellt behörig speciallärare. I den undervisning som då bedrivs 

riskerar fokus att läggas på omsorg snarare än på kunskapsförmedling. Frågan är om detta är 

en rest från tiden före år 1996 då särskolan var organiserad under landstingen – en 

organisation som av naturliga skäl var mer inriktad på omsorg än på kunskapsförmedling. 

Värt att nämna är att just denna diskussion kring den formella behörigheten hos lärare som 

arbetar på särskolan fick drag av en polemisk karaktär i en av fokusgrupperna och detta var en 

av få gånger som graden av både modalitet och transitivitet var hög. Detta tyder på att det är 

en fråga som delar skolledarkåren – i alla fall i den aktuella gruppen.  

Då åldersspannet på respondenterna inte var så stort – övervägande del av dem var 40–50 år – 

är det svårt att dra några paralleller från resultaten i den här studien till resultaten i studierna 

genomförda av Sheppard-Jones, et al. (2015) och Wood, et al. (2014) som visar att det finns 

en korrelation mellan ålder och vilka attityder kring inkludering och elever med 

problembeteenden skolledarna har. Vidare var heller inte spannet så stort i hur många års 

yrkeserfarenhet av skolledarrollen respondenterna hade då denna var mellan 2,5–6 år – en 

faktor som Cohen (2015) undersöker i sin studie och sätter i samband med synen på 

inkludering. 

Ur en skolutvecklingsaspekt är det intressant att det i studien framkommer en vilja hos 

skolledarna att implementera organiserandet av undervisning och det individfokus som råder 

inom särskolan på den övriga skolverksamheten. Här finns tydliga paralleller till den 

strömning inom det specialpedagogiska fältet som menar att det som är bra för elever i behov 

av särskilt stöd är bra för alla elever (Cooper, 2005). Flera av skolledarna uttrycker att den 

ordinarie skolformen har mycket att lära av särskolan och de ger uttryck för att reflektera och 

få nya insikter kring detta under fokusgruppsdiskussionerna.  

När det gäller brister och tillkortakommanden i undervisningen av elever i särskolan så 

avsäger sig många av skolledarna i studien sin aktörsroll och hänvisar till yttre ramfaktorer 

såsom organisationen och ekonomin – ett av flera exempel i studien där graden av transitivitet 

är låg. Här finns paralleller till Rix, et al. (2013) som påvisar att skoladministrationerna i 

deras studie ofta avsade sig ansvaret för det särskilda stödet i skolan; det var någon annan 

som skulle ansvara för det. Även det faktum att skolledarna i den här studien i de allra flesta 

fall ger uttryck för att vilja nå konsensus i diskussionerna är intressant med tanke på att det 

implicit i deras uppdrag ligger att agera som ledare. 

Flera av skolledarna uttryckte ett engagemang kring normalitet, mångfald och delaktighet 

vilket jag ser som mycket positivt och är något som också Skolverket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten konkret arbetar för (Skolverket, 2009; Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2015). 

Både ur ett inkluderingsperspektiv samt sett utifrån ett värdegrundsarbete inom skolans värld 

så ingår dessa begrepp som viktiga beståndsdelar. Att skolledarna med sitt inflytande över 
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skolans verksamhet (Cohen, 2015; DiPaola & Walther-Thomas, 2003; Garner & Forbes, 

2013; Wood, Evans, & Spandagou, 2014) tänker i dessa banor anser jag vara mycket positivt 

med tanke på skolans utveckling mot normalitet, mångfald och delaktighet. 

Jag tror det är av vikt att skolledare noga studerar de styrdokument som råder för tillfället 

samt sätter sig in i vad det innebär för en elev att ha en intellektuell funktionsnedsättning och 

vara mottagen i särskolan. Jag upplever att kunskapen om målgruppen i vissa av 

diskussionerna tenderar att bli något generaliserande och det faktum att även elever i 

särskolan är unika individer med unika personliga egenskaper får inte hamna i skymundan. 

Jag anser vidare att det är av vikt att skolledare är väl förtrogna med särskolan i sin egen 

verksamhet samt är insatta i specialpedagogiska frågor och rådande forskning. Här kan 

skolornas speciallärare och specialpedagoger ha en viktig funktion både som en länk ut i 

organisationen och som kunskapsspridare. 

Studiens relevans för specialläraryrket 

Studiens relevans för min yrkesroll som speciallärare består i att resultatet dels bekräftar min 

förförståelse att skolledare inte likställer särskolan med den ordinarie skolformen vad gäller 

vikten av kunskapsinhämtning. Det som däremot gett ett djup till min förförståelse är det 

faktum att skolledarna har ambitioner att bedriva en särskoleverksamhet av god kvalitet men 

att deras formella kunskaper inte räcker till. En annan aspekt som framkommit i resultatet är 

att de i många avseenden ser särskoleverksamheten som en förebild för den ordinarie 

skolformen vilket jag inte hade kunskap om tidigare. Studiens resultat gör att jag som 

speciallärare bättre förstår hur skolledare tänker kring särskoleverksamheten vilket gör mig 

bättre rustad att möta dem i verksamheten. Resultatet gör mig medveten om att när de i vissa 

fall – enligt mig – tar felaktiga beslut kring verksamheten eller uttrycker värderingar som jag 

inte håller med om inte gör detta på grund av ignorans eller respektlöshet. Det handlar helt 

enkelt om okunskap. 

 

Framtida forskning  

För framtida forskning vore det intressant att undersöka om skolledarnas perspektiv – vilket i 

den här studien visat sig bestå i en tonvikt på omsorg snarare än på kunskap – är ett arv från 

hur särskolan var organiserad före år 1996 då den lydde under landstingen. Detta var en 

organisation som av förklarliga skäl hade ett större fokus på omsorg än på 

kunskapsförmedling.  

Det faktum att skolledarna i studien i många fall avsade sig sin aktörsroll med hänvisning till 

ramfaktorer är intressant och skulle kunna vara ämne för framtida forskning. Hur definierar de 

sin egen ledarroll? Vad i organisationen består dessa ramfaktorer av? Varför kan de inte 

påverka dem? Vem kan i så fall påverka dem? 

För framtida forskning vore det även av intresse att undersöka hur balansen mellan den 

kunskapsorienterade skolan och den omsorgsinriktade skolan ser ut i de ordinarie 

skolformerna – grundskolan och gymnasieskolan. Detta för att jämföra resultatet med vad 

denna studie kommit fram till. Vidare vore det även av intresse att jämföra programmen på 

gymnasieskolan sinsemellan för att se hur balansen mellan kunskap och omsorg ser ut där – 
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till exempel mellan yrkesprogram (till exempel Barn- och fritidsprogrammet) och 

högskoleförberedande program (till exempel Naturvetenskapsprogrammet). 
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Bilaga 1 – Missivbrev 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Åmål 2015-09-03 

Hej, 

Jag heter Jonas Angerud och studerar på Speciallärarprogrammet med inriktning mot 
utvecklingsstörning vid Karlstads universitet. Den här terminen skriver jag mitt examensarbete och 
det är i samband med detta som jag behöver er hjälp. Jag vill först och främst på förhand tacka för att 
ni väljer att hjälpa mig med datainsamlingen till mitt examensarbete. 

Jag skall i mitt examensarbete skriva om hur skolledare samtalar kring särskoleelever. Jag avser därför 
att genomföra en fokusgruppsintervju där ni är deltagare. Intervjun kommer både att filmas och 
ljudinspelas. Allt insamlat material kommer att förstöras när mitt examensarbete är slutfört och det är 
endast jag och examinatorn som kommer att ta del av dessa rådata. Min studie kommer att 
avrapporteras som ett examensarbete vid speciallärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas 
tillgängligt vid universitetets bibliotek. Den information som framkommer under intervjun kommer 
endast att används i det här examensarbetet. I min uppsats kommer alla deltagare att avpersonifieras. 
Det är vidare helt frivilligt att delta i intervjun och ni kan när som helst välja att avbryta den utan att ni 
behöver ange orsak till detta. I övrigt kommer arbete att följa Vetenskapsrådet riktlinjer kring god 
forskningssed (www.codex.vr.se). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namn: ___________________________________________ 
 
 
Ort och datum: _____________________________________ 
 
 
Mailadress: ________________________________________ 
 

  

Jag samtycker till att deltaga i examensarbete med tillhörande 
fokusgruppsintervju som finns beskrivet ovan. Jag samtycker därmed 
till att mina utsagor används som beskrivet ovan. 

Jag väljer att inte deltaga i examensarbete med tillhörande 
fokusgruppsintervju som är beskrivet ovan. 



 

 

Bilaga 2 – Stimulusmaterial 

 Vad tänker ni rent spontant gällande särskoleelever? (Tillhörande bildcollage nedan). 

  



 

 

 Det viktigaste i arbetet med särskoleelever är att följa de av Skolverket uppsatta läropla-

nerna, programmålen samt ämnes-/ämnesområdesplanerna. 

 

 Det är viktigt att inte utsätta särskoleelever för det faktum att de riskerar att uppfattas som 

annorlunda i samband med skolaktiviteter där hela skolan medverkar. De bör därför antingen 

få skräddarsydda egna aktiviteter alternativt inte medverka. 

 

 Livet efter skoltiden. 

 

 Det är av största vikt att det är speciallärare som undervisar elever i särskolan. (Användes 

endast vid den ena fokusgruppsintervjun). 

  



 

 

Bilaga 3 – Uppföljningsmail 

Hej på er, 

 

Tack för i onsdags - det var trevligt att träffa er och otroligt värdefullt för datainsamlingen till 

mitt examensarbete! 

 

Så här några dagar i efterhand så undrar jag om det är något ni vill tillägga, förtydliga 

alternativt korrigera med tanke på det ni samtalade om. 

 

Jag är fullständigt tillfreds med analysmaterialet men vill ge er möjligheten att göra tillägg 

till det om ni önskar. 

 

Om så är fallet så får ni gärna maila eller ringa mig. 

 

Tack än en gång för hjälpen! 

 

Med vänlig hälsning 

 

/Jonas Angerud 

 

Student vid Speciallärarprogrammet med inriktning mot utvecklingsstörning vid Karlstads 

universitet. 

  



 

 

Bilaga 4 – Analystabell av insamlad data 

*Samma etikett förekommer under flera olika teman 

Tema Etikett 
Sociala aspekter 

 

 Normalitet 

 Möten 

 Möten – för vems skull? 

 Föräldrar* 

 Arbete* 

Verksamhetens och undervisningens organisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Inkludering 

 Ålder* 

 Praktiskt skolarbete 

 Omsorg 

 Pedagogik 

 Organisering 

 Särskiljning 

 Planering 

 Handlingsutrymme 

 Ramfaktorer 

 Skolledare 

 Skolledning 

 Lösningar 

 Kunskap 

 Individanpassa 

 Eftergymnasiala studier 

 Självkritik (skolledare) 

 ”Gruppifiering” 

 Delaktighet 

 Personal 

 Utbildning (personal) 

 Arbete* 

Styrdokument 

 

 Inskrivning  

 Felaktig inskrivning 

 Skolverkets styrdokument 

 Politisk korrekthet 

 Försvar/förklaring 

 Barnets bästa* 

 Arbete* 

 

Elevens identitet 

 
 
 
 
 

 

 Självbestämmande 

 Mående 

 Identitet 

 Ålder* 

 Självförtroende 

 Stigmatisering 

 Sexualitet 

 Grupptillhörighet 

 Beteende 

 Utveckling 

 Förväntningar 

 Bedömning 

 Barnets bästa* 

 Hänsyn 

 Misslyckanden 

 Personliga ramfaktorer 

 Föräldrar* 

 Egenskaper hos elever med en utvecklingsstör-
ning 

 Generalisering 

 


