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Abstract 
Syftet med min studie är att studera och analysera några av grundskolans lärares och elevers 
uppfattningar om specialpedagogiska insatser i en särskoleklass i grundskolan, ur ett lärande 
perspektiv. Mina frågeställningar är vilka uppfattningar har utvalda lärare om 
specialpedagogiska insatser i en särskoleklass ur ett lärande perspektiv, samt vilka 
uppfattningar har utvalda elever om specialpedagogiska insatser i en särskoleklass ur ett 
lärande perspektiv. Studien har en fenomenografisk forskningsansats där uppfattningar 
studeras. Fem kvalitativa intervjuer med fem olika personer genomfördes och resultat av 
dessa visar att lärarna upplever att eleverna utvecklas socialt och förbättrar sina resultat i 
kärnämnen, genom användandet av de specialpedagogiska insatserna. Även eleverna upplever 
att de förbättrar sina skolresultat i kärnämnen, främst i matematik och engelska. Litteraturen 
som behandlar detta ämne visar att specialpedagogiken hanterar problemen med 
inlärningssvårigheter, främst med läs- och skrivinlärningen. Litteraturen visar även att 
eleverna som får specialpedagogik upplever ett utanförskap och uppfattar sig som avvikande 
från dem andra eleverna, samt att eleverna är i behov av omedelbar tillfredsställelse och att 
undervisningsmaterialet måste omarbetas och anpassas för att kunna vara relevant för 
eleverna i behov av stöd. Fortsättningsvis visar litteraturen att lärarna försöker motverka 
specialpedagogikens negativiteter genom att lyfta fram det eleven kan bra och genom att 
försöka förebygga skolmisslyckanden som leder till att elevernas självvärde ökar.        
   
 
Nyckelord: specialpedagogik, uppfattningar, elever i behov av särskilt stöd.  
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Inledning  
Jag har blivit intresserad av detta område för jag anser att det bör vara en självklarhet att alla 
elever skall få extra stöd vid behov. I denna studie vill jag undersöka lärarnas och elevernas 
uppfattningar om specialundervisningen ur ett lärande perspektiv i en särskoleklass som går i 
grundskolan. Arbetet kan komma till stor användning i min kommande yrkesroll som lärare, 
för enligt min erfarenhet finns det i varje klass minst en elev som får extra stöd eller som bör 
få extra stöd. I och med detta känns det viktigt att jag har kunskaper om 
specialundervisningen och dess insatser.  

 

Syfte  
Syftet med arbetet är att studera och analysera några av grundskolans lärares och elevers 
uppfattningar om specialpedagogiska insatser i en särskoleklass ur ett lärande perspektiv. 
  
 

Frågeställningar 
1. Vilka uppfattningar har utvalda lärare om specialpedagogiska insatser i en 

särskoleklass ur ett lärande perspektiv? 
2. Vilka uppfattningar har utvalda elever om specialpedagogiska insatser i en 

särskoleklass ur ett lärande perspektiv? 
 
 
 

Bakgrund 

Styrdokument och lagstiftning för den obligatoriska  grundskolan 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
utbildningsdepartementet, 1994 (Lpo94), ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och 
hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Samt samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande. Läraren ska utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande. Förutom detta ska även läraren stärka elevernas vilja att lära och 
elevens tillit till den egna förmågan, ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och 
använda olika uttrycksmedel. Läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 
som har svårigheter. Läraren skall även samverka med andra lärare i arbetet för att nå 
utbildningsmålen och organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina 
förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Vidare 
skall läraren i samverkan med andra lärare se till att eleverna upplever att kunskap är 
meningsfullt och att den egna kunskaps utvecklingen går framåt. Eleverna skall få stöd i sin 
språk- och kommunikationsutveckling, successivt får flera och större självständiga uppgifter 
och ett ökat eget ansvar. Vidare få möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och 
sammanhang och får möjlighet att arbeta ämnesövergripande (Utbildningsdepartementet, 
1994). 
 
Av skollagen, Utbildningsdepartementet: 4 kap. framgår det att; 
1 § Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter 
och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga 
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till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet (SFS 1985:1100, Utbildningsdepartementet).  

 Lärande 
Illeris (2007) anser att ordet lärande får många att tänka på skolan. Ordet används i en vid 
mening och har olika betydelser. Illeris använder sig av fyra olika grundbetydelser för ordet 
lärande, ordet kan visa resultat av läroprocesserna vilket i denna mening betyder att lärande är 
det som individen lärt sig. Lärande kan även visa på de psykiska processer som kan leda fram 
till resultat inom läroprocessen. Inom den tredje grundbetydelsen visar ordet lärande på de 
samtalsprocesser som sker mellan individen och dennes sociala omgivning, som är en 
förutsättning för den inre läroprocessen som i sin tur kan leda till resultat. Den fjärde och sista 
grundbetydelsen visar att ordet lärande och läroprocesser används synonymt med ordet 
undervisning. 
 
Enligt Illeris kan de tre första betydelserna vara meningsfulla tillskillnad från det fjärde som 
är otillräckligt. Ordet lärande används i många olika betydelser och det är ofta oklar vilken 
innebörd ordet lärande syftar på i ett verkligt sammanhang. Denna oklarhet hänger samman 
med de förhållanden som de tre betydelserna hänvisar till inte går att skilja åt i praktiken.  
 

Lärande är varje process som hos levande organismer leder till en varaktig 
kapacitetsförändring som inte bara beror på glömska, biologisk mognad eller ålder.  
(Illeris, 2007. s. 13) 
 

Imsen (2006) anser att lärande ska bidra till att eleverna växer upp och utvecklas till fria, 
upplysta, självständiga och ansvarsfulla individer. Även Illeris (2007) anser att ordet lärande 
har många betydelser. Lärande kan betraktas som en aktivitet där det hela tiden fylls på med 
ny kunskap utan att skapa närmare problem. 
 
Behaviorismen tolkad av Imsen (2006) anser att lärande är något som visar att individen kan 
göra något nytt som denne tidigare inte kunde. Enligt Imsen har den behavioristiska teorin 
arbetat med enkla former av lärande, tillexempel hur individen ska gå till väga för att lyckas 
uppnå belöning. Tillskillnad från den behavioristiska synen på lärande anser den kognitiva 
teorin att drivkraften för lärandet är den inneboende verksamhetsdriften och kunskapstörsten, 
det handlar om en så kallad inre motivation för lärande och inte jakten på belöning. Kognitiva 
teorin enligt Imsen arbetar mest med att kunskap som kan överföras till bland annat bilder och 
språk.  

 
Lärandet finns latent som en ökad förmåga att utföra en handling eller lösa en 
uppgift. Lärande blir tillägnelse av kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt. 
(Imsen, 2006. s. 208) 
 

Enligt Imsen sker inte lärande i ett vakuum utan genom att individen blir stimulerad och 
påverkad av andra personer i omgivningen. Lärandet sker när individen experimenterar med 
något eller läser och tar emot intryck från stillbilder eller rörliga bilder. Lärandet sker i 
samspel med andra individer och deras omgivning. Fortsättningsvis anser Imsen att individen 
i en materiell värld tar del av lärandet genom olika aktiviteter, såsom att klättra, springa eller 
omforma fysiska föremål genom arbete. Individen tar även del av lärande genom ett 
symboliskt samspel. Symbolerna kan tillexempel vara texter, trafikmärken och reklam. Dessa 
symboler har budskapet att de bakom sin fysiska företeelse har en meningsfull funktion. 
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Egidius (2002) säger att lärande är en 1990-tals term som står för inlärning. Inlärningen är en 
beteckning av förvärvandet av kunnande och vetande, samt en beteckning för individer som är 
på väg att lära sig något. Fortsättningsvis skriver Egidius att lärandet kan delas in tre begrepp, 
formellt lärande, icke formellt lärande och informellt lärande. Det första begreppet innebär att 
lärandet utspelar sig i skolans undervisningsformer som leder till en bekräftelse på den 
inhämtade kunskapen. Icke formella lärandet tar sin plats utanför skolans ramar, tillexempel 
på kurser och denna typ av lärande leder inte fram till någon synlig bekräftelse. Det 
informella lärandet är en form av lärande som sker spontan och kräver inga ansträngningar. 
 
Studien kommer att undersöka det formella lärandet eftersom studiens syftar till att undersöka 
lärandet som sker inom skolans undervisningsformer.    

Stöd- och specialundervisningens historik 
Genom 1842 års skolreform fick fler barn möjlighet att delta i det allmänna skolväsendet. 
Detta års folkskolestadga erbjöd vissa elever så kallad minikurs. Minikurs erbjöds framförallt 
till barn som hindrades att delta i skolan på grund av fattigdom eller barn som saknade 
nödvändig fattningsförmåga att ta åt sig av all kunskap som undervisningen gav. Dessa 
minikursen ställde lägre kunskapskrav på eleverna som inte klarade av skolan. I 1887 års 
folkskolestadga infördes en skillnad mellan de fattiga och förståndssvaga eleverna. År 1900 
togs minikursen bort och de första hjälpklasserna kom till. Elever som ansågs vara besvärliga 
eller som skolkade fick gå i observationsklasser. Dessa klasser kom till som ett skydd för den 
vanliga skolan från elever som var hindrande eller störande i klassrums undervisningen  
(Alin-Åkerman & Strinnholm, 1997). 
 
På 1950-talet växte den särskiljande skolan fram och specialundervisningen blev lagstadgad 
genom 1955 års undervisningsplan. Specialundervisningens syfte var att skydda både eleven 
och systemet. Dels genom att ge eleven en rätt placering i undervisningen och för att ge alla 
elever en chans till utbildning. Genom grundskolans första läroplan 1962 tilläts 
specialundervisningen att utövas i specialklasser eller genom särskild specialundervisning. 
Specialundervisningens målsättning var att minska olikheterna mellan eleverna. För att nå 
detta mål användes normalisering och kompensation, med syfte att göra de avvikande 
elevernas skolmiljö så lite avvikande som möjligt jämfört med de icke avvikande elevernas 
skolmiljö. Samt att ge eleverna träning i klinik och klass. För elever med svåra sociala och 
känslomässiga störningar inrättades det i mitten av 1960-talet skoldaghem. Detta på grund av 
att den vanliga grundskolan inte ansågs ha de resurser som behövdes för att hjälpa dessa 
elever (Ibid.).   
 
Fortsättningsvis nämner Alin-Åkerman & Strinnholm att läroplan för grundskolan, 
skolöverstyrelsen 1969 (Lgr69), lyfte fram elevcentreringen och framhävde starkt sambandet 
mellan den vanliga undervisningen och specialundervisningen. Genom att ha eleven och 
arbetssäten som utgångspunkt, strävade den nya läroplanen efter att förnya och utveckla det 
inre pedagogiska arbetet. Den särskilda specialundervisningen fick ett nytt namn, samordnad 
specialundervisning. Namnet speglade ett samarbete mellan klassläraren och specialläraren. 
Nu skulle skolan ta emot alla elever och tankarna på en integrerad skola bekräftades. 
Specialpedagogiska undervisningen skulle ges i ordinarie grupper och elever med olika typer 
av svårigheter integrerades i klasserna. 
 
Genom 1980 års läroplan för grundskolan (Lgr80), skolöverstyrelsen, ändrades återigen synen 
på eleven och specialundervisningen. Synen på eleven utgick ifrån elevens möjligheter istället 
för begränsningar. Begreppet specialundervisning böts ut mot specialpedagogiska metoder 
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och specialpedagogiska insatser. Det viktigaste målet var att motverka att eleverna får 
svårigheter i skolan och att de elever som får specialpedagogisk hjälp ska så fort som möjligt 
återgå till den vanliga undervisningen, vilket ledde till att antalet lärartimmar inom 
specialundervisningen minskade (Ibid.). 
 
Dagens läroplan och styrdokument, Läroplan för det obligatirska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, utbildningsdepartementet 1994 säger att skolans 
undervisning ska anpassas efter varje enskild elevs behov och förutsättningar. Undervisningen 
ska gynna elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling genom att ha sin utgångspunkt i 
elevernas tidigare erfarenheter, bakgrund, språk och kunskaper. Fortsättningsvis skriver Lpo 
94 att utbildningen ska vara likvärdig för alla elever, men detta innebär inte att 
undervisningen ska utformas likadant överallt eller att resurserna ska fördelas lika. 
Förutom att skolan ska ta hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar, har skolan ett 
särskilt ansvar för elever som har svårigheter att nå målen. I och med detta kan aldrig 
undervisningen se likadant ut för alla elever.      

Arbetet i skolorna 
Idag när vi talar om barn som behöver extra stöd använder vi oss av termen ”barn i behov av 
särskilt stöd”. Detta begrepp formades år 1991 av socialstyrelsens allmänna råd. Tidigare 
användes begreppet ”barn med behov av särskilt stöd”. Det nya begreppet skrevs in i 
skollagen 1999 och genom bytet av ordet med mot i behov av stöd markerades att barnets 
problem inte enbart beror på barnets egensaker, utan att barnets miljö kanske inte är anpassad 
efter barnet. Begreppet särskilt stöd används i grundskoleförordningen och denna typ av stöd 
kan ges av klassläraren. 
 
Enligt grundskoleförordningen 5 kap om särskilda stödinsatser står det i Skollagen 
(1985:1100) att särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.  
Detta återfinns i 4 kap. 1§ andra stycket. Beslut om särskilt stöd skall fattas av rektorn, om 
inte något annat följer av 4 kap 5 och 10 §§. 
 
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 
behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att 
ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 
tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. När åtgärdsprogrammet 
utarbetas, ska eleven och dennes vårdnadshavare erbjudas att delta under utarbetningen (SFS 
1994:1194). 
 
Enligt Haug (1998) kan elevens stöd ske i tre olika former, integrering, segregering eller 
inkludering. Författaren talar om integrering utifrån två riktningar, segregerande integrering 
och inkluderande integrering. Genom att använda dessa två begrepp anser Haug att nyanser 
framträder som inte framkommer vid användandet av det normala begreppet integrering.  
 
Segregerande integrering: Det centrala i segregerande integrering är en eftersträvan att hitta 
den mest fungerande miljön för den enskilda eleven. För att lyckas med detta krävs det 
rådfrågning av sakkunniga. Det är de sakkunnigas diagnostisering av barnets behov som blir 
lösningen för eleven, och det som avgör vilken organisation som är bäst lämplig för eleven.   
  

De organisatoriska alternativet som kan vara aktuella varierar från att barnet är med 
i klassen tillsammans med de andra barnen, får enskilda undervisningstimmar, får 
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vara i mindre grupper utanför klassen, får vara i särskolan, får vara på särskild 
institution eller annat ställe. (Haug, 1998. s. 20)    

 
Inkluderande integrering: Elevens undervisning ska ske i klass där barnet hör hemma. Inom 
den inkluderande integreringen läggs det en stor fokus på den sociala träningen och på att 
utveckla en gemenskap i skolan. Elevernas olika skillnader accepteras och utgör en del av 
skolans dagliga erfarenhet. Skillnaderna hanteras genom individanpassad undervisning för 
eleverna i samma klassrum.    
 

Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den enskilda eleven och för 
samhället är att alla, oberoende av förutsättningar, intressen och 
prestationsförmåga, deltar i samma samhällsgemenskap och får gemensam 
undervisning från unga år. (Haug, 1998. s. 21-22)   

 
Enligt Giota & Lundborg (2007) är att de elever som är i behov av extra stöd behöver ofta 
detta med läs- och skrivinlärningen. Det särskilda stödet går ofta ut på att eleven får jobba 
med grundläggande uppgifter i de ämnen där eleven har svårigheter. En annan åtgärd är 
hemuppgifter som består av uppgifter som ingår i den ordinarie undervisningen och olika 
typer av färdighetsträning, t.ex. skrivträning.   
 
Fortsättningsvis anser författarna att majoriteten av de elever som får specialpedagogiskt stöd 
är pojkar, elever som kommer från hem med lägre utbildningsnivå samt elever med utländsk 
bakgrund. Stödet för dessa elever sattes in tidigt i skolåren och varaktigheten har varierat från 
korta begränsade tider till stöd under flera läsår. De elever som fått stöd under en kortare tid 
når målen i de behörighetsgivande ämnena än de som aldrig fått stöd. De elever som fått stöd 
under kortare tid når målen i större utsträckning än de elever som fått stöd under flera läsår. 

Specialpedagogik 
Nilholm (2007) uppger att begreppet specialpedagogik innebär att det finns lärande 
situationer där den vanliga pedagogiken inte räcker till. De specialpedagogiska åtgärderna 
riktas mot vissa grupper, döva och hörselskadade barn, barn som har en synnedsättning eller 
är blinda, barn i problematiska lärande situationer och barn med utvecklingsstörning. 
 
Även Egidius skriver en definition på begreppet specialpedagogik;  

Läran om fostran och utformning av skolgång för barn som har svårigheter (på 
grund av förståndshandikapp, andra handikapp, läs- och skrivsvårigheter, 
beteendestörning eller långvarig sjukdom) att tillgodogöra sig undervisningen. 
(Egidius, 2002. s. 240) 
 

Även Persson (2008) framhåller att specialpedagogiken hanterar problem av olika slags 
inlärningssvårigheter. Problemen kan bland annat bero på låg begåvning eller sociala 
störningar som grundar sig i skolmiljön. Fortsättningsvis skriver Persson att de 
specialpedagogiska insatserna kommer till hands när den vanliga pedagogiken inte anses 
räcka till.  
 
Definitionen av begreppet specialpedagogik anser Persson vara svår utifrån ett stort antal 
aspekter. I den första aspekten består specialpedagogiken av ett tvärvetenskapligt 
kunskapsområde vars teori har sin grund i sociologi, medicin och psykologi. I den andra 
aspekten är specialpedagogiken problematisk- normativ, detta på grund av att 
specialpedagogiken handlar om hur människor med olika svårigheter ska ha det nu och i 
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framtiden. Den sista aspekten anser att specialpedagogiken har ett stort antal funktioner i 
skolan och samhället som ska uppfyllas (Ibid.). 
 

Tre perspektiv 
Specialpedagogiken kan ses utifrån tre olika perspektiv, det kompensatoriska perspektivet, det 
kritiska perspektivet och dilemma perspektivet. Dessa tre perspektiv nämns i Nilholm (2007) 
och kommer att belysas i texten nedan.  
 
Det kompensatoriska perspektivet  
Det kompensatoriska perspektivet består av tre steg; identifiering av problemgrupper, 
sökandet efter neurologiska och psykologiska förklaringar, skapandet av metoder för att 
kompensera för problemet. Det är viktigt i det kompensatoriska perspektivet att föra samman 
problem till välavgränsade grupper och kompensera individer för deras problem (Nilholm, 
2007).  
 
En utgångspunkt för det kompensatoriska perspektivet är en avgränsning av de olika 
grupperna som består av döva och hörselskadade barn, barn som har en synnedsättning eller 
är blinda, barn i problematiska lärandesituationer och barn med utvecklingsstörning. 
Avgränsningen innebär en definition av vilka individer som hör till vilken grupp och samtalar 
kring gränssättningsproblemet. Denna avgränsning stöter på störst problem inom grupperna 
bestående av barn med utvecklingsstörning och barn i problematiska lärandesituationer. Inom 
dessa grupper har det utarbetats olika system för klassifikation och de mest kända är DSM 
(diagnostic and statistical manual of mental disorder) och ICIDH (international classification 
of impairments, diseases and handicaps. Systemen gör det möjligt att identifiera olika 
problemgrupper och formar den internationella forskningens ståndpunkter (Ibid.). 
 
Efter avslutad avgränsning och gruppering krävs vissa typer av pedagogiska insatser. Genom 
kartläggning av de psykologiska processerna som är problematiska, vill det kompensatoriska 
perspektivet stärka dessa processer i pedagogiken och situationer anpassade efter barnet. Inom 
området för läsproblem fokuseras de fonologiska problemen vid läslärningen och en stor 
fokusering läggs på avkodningen av ord. Träningen leder till en förmåga att reflektera över 
språkets ljudsystem. Denna typ av träning underlättar läslärandet och genom att låta barnen 
genomföra övningar som bland annat går ut på att lista ut vilket ljud ett ord börjar på, ökar 
barnets förståelse av språkets ljudsida. Barn med tillexempel ADHD får medicinsk 
behandling med centralstimulantia och lärarna tränas till att förändra barnens beteende. Den 
pedagogiska innebörden är i stora drag att lärare tillägnar sig olika metoder för att styra 
barnets beteende (Ibid.).    
     
Det kritiska perspektivet 
Det kritiska perspektivet är ideologikritiskt inriktad och grunderna för specialpedagogiken 
ifrågasätts. Specialpedagogik anses vara en irrationell verksamhet och kritiken fokuserar på 
det kompensatoriska perspektivets fyra antaganden, skolmisslyckanden är ett onormalt 
tillstånd hos eleven, differentialdiagnoser är neutrala och brukbara, specialpedagogisk 
verksamhet är ett effektivt system som är till förmån för diagnostiserade elever, framsteg 
inom området är en teknologisk- rationell process med ständiga förbättringar i diagnostisering 
och undervisning. Det hävdas inom det kritiska perspektivet att orsaken till 
skolmisslyckanden ska sökas utanför eleven. Kritiken inom detta perspektiv är 
diagnostiseringens saklighet och användbarhet (Ibid.). 
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En av orsakerna till framväxten av det kritiska perspektivet är identitetspolitik. Denna politik 
drivs av sociala rörelser med den centrala tyngdpunkten att kämpa för en förändring av 
uppfattning kring vem individen är, både hos gruppen och i omgivningen. Identitetspolitiken 
är ett uttryck för rätten att bli erkänd i sin olikhet, tillexempel kön, ålder, sexuell läggning och 
hudfärg. Dessa olika egenskaper har skillnader men det bedrivs en kamp inom 
identitetspolitiken för ett erkännande av sin olikhet och en annorlunda värdering. Inom 
handikapp området har identitetspolitiken handlat om var handikappet placeras. Tidigare har 
handikapp setts som en individegenskap och en individuell tragedi som är problematiska. 
Handikappbegreppet betyder att en person kan ha ett funktionshinder som kan bli till ett 
handikapp beroende på hur miljön är utformad. Identitetspolitiken menar att 
funktionshindrade är en grupp som utsatts för förtyck och tvingats leva under begränsade 
materiella omständigheter. I och med detta blir även identitetspolitiken viktigt för denna 
grupp (Ibid.). 
  

 
Identitetspolitiken tar sin utgångspunkt i de skillnader som facto föreligger i ett 
socialt sammanhang och inom ramen för detta försöker man förändra betydelsen av 
en viss skillnad. (Nilholm, 2007. s. 44) 

 
Det kritiska perspektivet bildas genom den huvudsakliga inställningen till 
specialpedagogiken. Gemensamt är tanken på att specialpedagogiken uppstår till följd av 
olika sociala processer, tillexempel de professionellas intressen och skolans misslyckanden att 
hantera elevernas olikheter. Skolans misslyckanden är någonting som Haug (1998) citerad i 
Nilholm (2007) talar om. Haug diskuterar specialpedagogiken ur ett demokratiskt 
deltagarperspektiv och det är detta perspektiv som ser specialpedagogiken som ett uttryck för 
skolans misslyckanden. En granskning som Haug gjort utifrån detta perspektiv har kommit 
fram till kritiska synpunkter på dagens skola. De kritiska synpunkterna är att det än i dag sker 
en segregering av vissa grupper, speciella undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt 
stöd ökar, samt att utbildningsretoriken förändras från en gemenskapsorienterad skola till en 
kunskapsbaserad. Det demokratiska deltagarperspektivet innebär att eleverna har rätt att delta 
i den ordinarie verksamheten och att dem inte ska pekas ut eller stigmatiseras. I och med detta 
ses specialpedagogikens lösningar som ett misslyckande för skolan.      
 
Dilemma perspektivet 
Det centrala i dilemma perspektivet är en teori om att moderna utbildningssystem står inför 
vissa grundläggande dilemman. Nilholm (2007) anser att dilemman är mottsättningar som inte 
går att lösa men som hela tiden kräver ställningstaganden. Inom ett dilemma perspektiv är de 
tre centrala faktorerna som studeras för att förstå hur utbildningens olika dilemman ter sig i 
skolans värld, politik, mikropolitik och undervisning. 
 
I skolans värld har ett målrelaterat betygssystem konsekvenser för inkluderingsprocessen. En 
förskjutning av skolfrågor mellan olika parter och en ökad konsumentorientering av bland 
annat ökade valmöjligheter av skolor, har haft konsekvenser på den specialpedagogiska 
verksamheten. Även fördelningen av kommunernas resurser har viktiga konsekvenser för 
beskrivningen och uppfattningen av barns olikheter. Med andra ord kan det politiska 
sammanhanget ses som en arena där olika politiska och sociala intressen skapar olika 
tillfälliga ställningstaganden till huvudsakliga dilemman, som har utslagsgivande 
konsekvenser för skolans verksamhet (Ibid.). 
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Mikropolitik innebär att det finns olika grupper som driver olika ideologier och intressen. 
Dilemma perspektivet framhåller sammanhållningen i uppfattningar som olika aktörer har, 
samt aktörernas rätt att uttrycka dessa uppfattningar. Tillskillnad från det kritiska perspektivet 
som solidariserar sig med sina egna föreställningar om vad som är en god skola. De olika 
perspektiven på vilket förhållningssätt skolan ska ha gentemot elevers olikheter, resulterar i 
betoning av olika synvinklar av inkludering och exkludering (Ibid.).  
 
I den vardagliga mikropolitiken finner grundläggande dilemman tillfälliga lösningar utifrån 
förhållandet mellan aktörers perspektiv. Detta eftersom att somliga barn behöver en 
tillrättalagd miljö som leder till ett ökat förtroende för vuxenvärlden och motivationen stärks 
för skolarbetet, detta kallas för en exkluderande lösning. Denna lösning har inslag av 
inkluderande tankegångar genom att ge dessa barn kompetenser och valmöjligheter som leder 
till att dem blir inkluderade i framtidens utbildning och arbetsliv. Trots detta finner inte de 
grundläggande dilemman någon slutlig lösning (Ibid.).     
 
Den tredje faktorn, undervisning, pekar på hur undervisningen förhåller sig till barns olikheter 
och vilka konsekvenser detta får. Samt förhållningen till dilemmat mellan att behandla alla 
barn lika och den individanpassade undervisningen och vilka problem detta orsakar (Ibid.).  
 
Dilemma perspektivet riktar kritik mot det kritiska perspektivet och det kompensatoriska 
perspektivet. Clark m.fl. (1998) citerad i Nilholm (2007) hävdar att det kritiska perspektivet 
måste ta ställning till dilemman där olika goda värderingar och dimensioner av dessa 
värderingar står i kontrast till varandra. Det kritiska perspektivet har ett fäste i historiska och 
sociologiska undersökningar. I och med detta är det ologiskt att anta att det skulle ske en 
upphävning av dilemmat kring hantering av elevers olikheter inom ramen för det historiska 
och sociologiska. Dilemma perspektivet anser att de inom det kritiska perspektivet alltför 
ensidigt lägger tonvikten på den ena sidan av grundläggande dilemman. 
 
Inom det kompensatoriska perspektivet ser dilemma perspektivet problem med hur olika 
dilemman i anslutning till differentieringsfrågor i skolan hanteras i praktiken. Ett dilemma i 
utbildningssystemet är avgörandet kring vilka kategorier som ska användas i relation till de 
elever som hanteras. I detta sammanhang hittas idealet att alla elever ska mötas där de är och 
undvika kategorisering. Trots detta sker det en kategorisering av elever på både en 
administrativ nivå och i skolans dagliga arbete. Problematiken när det gäller kategorisering i 
det kompensatoriska perspektivet är dels att många elever definieras som avvikande, dels att 
frågan angående diagnosens stigmatiserande betydelse har benägenhet för att marginaliseras, 
samt för oklarheten till vilken hjälp kategoriseringen är i pedagogiska sammanhang. Ett annat 
dilemma relaterat till det kompensatoriska perspektivet är synen på barns olikheter och barnen 
i behov av särskilt stöd ska beskrivas som olika eller bristfälliga (Ibid.).  

Elevers och lärares uppfattningar          
Enligt Groths (2007) studie påverkas elevernas självbild negativt av den specialpedagogiska 
segregerande integrerande åtgärdsstrukturen. Eleverna uppfattar sig som avvikande från de 
andra eleverna och upplever ett utanförskap. Fortsättningsvis skriver Groth att eleverna ser 
ned på sitt självvärde i skolsammanhang.  
 

Min tolkning är att den specialpedagogiska strukturen påverkar elevernas 
självvärde i något negativ riktning i kombination med annan problematik, och 
genom sin något negativa inverkan på självbilden. (Groth, 2007. s. 154)  
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En koppling kan ses mellan specialpedagogikens negativa påverkan på elevernas självbild och 
deras skolmisslyckanden. Speciallärarna är medvetna om specialpedagogikens negativiteter 
och försöker motverka dessa genom att lyfta fram specialpedagogiken på ett positivt sätt och 
genom att förstärka elevernas självbild. Detta gör speciallärarna genom att försöka förebygga 
skolmisslyckanden som leder till att elevernas självvärde ökar. Enligt Groths uppfattningar 
vad gäller speciallärarna, anser de att det är den individuella handledningen av ett individuellt 
upplagt stöd som är mest meningsskapande för dessa elever. Detta är inte någonting som alla 
elever håller med om, utan somliga elever tycker inte att den individuellt anpassade 
åtgärdsstrukturen fungerar på grund av att nivån gällande lärandet uppfattas vara för lågt och 
hjälpen som erbjuds anses vara för omfattande. Samt att eleverna upplever att det kan vara 
stökigt i resursgruppen. Trots detta uppfattar eleverna det specialpedagogiska stödet som 
någonting bra för deras lärande (Ibid.). 
 
I en studie av elever som får sitt stöd i den ordinarie klassen gjord av Giangreco, Dennis, 
Cloninger, Edelman & Schattman, (1993) visar att läraren i dessa klasser reagerade vaksamt 
eller negativt. Lärarna kände sig bland annat nervösa, rädda, okvalificerade och arga. Detta på 
grund av att de inte visste hur de skulle hantera eleven och var oroliga över hur eleven skulle 
fungera i sampel med de andra eleverna i klassen. Samt att lärarna var oroliga över att behöva 
använda speciellt material. Trots detta insåg lärarna att eleven i behov av särskilt stöd har 
unika egenskaper och att eleven ska ses som en i klassen, detta för att undvika att eleven 
känner sig annorlunda. 
 
Även Linikko (2009) skriver om lärarnas syn på specialpedagogik och elever i behov av 
särskilt stöd. I Linikko´s studie anser lärarna att eleven inte presterar fullt ut på grund av 
rädsla för att göra fel och göra bort sig. För att eleven ska våga ta plats arbetar lärarna med att 
stärka elevens självkänsla genom att lyfta fram något som eleven kan bättre än de andra 
eleverna. Fortsättningsvis skriver författaren att lärarna upplever att elever i behov av särskilt 
stöd lever i nuet och är i behov av omedelbar tillfredsställelse. Vilket kan komma och styra 
genomförandet av lektionerna. ”Till exempel om eleven är känslomässigt engagerad i något 
annat måste det bearbetas först innan eleven klarar av att inrikta sig på lärandet.” (Linikko, 
2009. s. 81.) 
 
Läraren måste introducera sitt material på ett sätt som lockar elevernas intresse till att vilja 
lära. Lärarna upplevde att om de använde ett verklighetsanknutet material var det lättare att 
fånga elevernas intresse. Enligt lärarna behövde undervisningsmaterialet anpassas och 
omarbetas för att kunna vara relevant för eleverna i behov av stöd, vilket kräver mer tid för 
förberedelser. Även skolans miljö är någonting som lärarna upplever ha stor inverkan på 
eleverna. Miljön utanför skolan anser lärarna vara stimulerande för eleverna tillskillnad från 
inomhus miljön som kan ha en hämmande effekt. ”I miljön utanför skolan tyckte en lärare att 
det var lättare att skapa sig en uppfattning om elevernas förmågor och tillkortakommanden.” 
(Linikko, 2009. s. 86.)  

Sociokulturellt perspektiv  
Enligt Säljö (2000) går det aldrig att förenkla frågan om hur människor lär till endast teknik 
eller metod. Vilket Säljö anser att skolan har en förmåga att göra. Lärande är ingen likformig 
process, utan kan ske på både en kollektiv och individuell nivå. De problem som finns kring 
individens lärande kan inte enbart handla om hur individen fungerar och vad denne har för 
kunskaper inom sig. Det måste baseras på individens miljö, dess utformning och resurser. 
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Vi är biologiska varelser men lever samtidigt i en sociokulturell verklighet med 
tillgång till olika slags hjälpmedel och verktyg som tar oss långt bortom de gränser 
som våra egna biologiska förutsättningar sätter upp. (Säljö, 2000. s. 17) 
 

Ett samband finns mellan hur individen lär och utvecklas med hur individen tänker och 
agerar. Beskrivningsnivån som analyserar individens lärande, färdigheter och utvecklig kallas 
sociokulturell. Sociokulturellt perspektiv på lärande lägger en fokus på hur människor tar del 
av och använder fysiska och kognitiva resurser, samt samspelet mellan individ och kollektiv. 
Det sociokulturella perspektivets utgångspunkt är att människan är en biologisk varelse som 
innehar olika mentala och fysiska resurser som är tilldelade av naturen (Ibid.). 
 
Enligt Vygotsky citerad i Säljö (2000) har termerna redskap eller verktyg en speciell och 
teknisk betydelse för ett sociokulturellt perspektiv. Dessa termer pekar på de språkliga och 
fysiska resurser som används när människan förstår och handlar i sin omvärld. Exempel på 
detta kan vara en svag människa som inte orkar lyfta ett tungt föremål och använder till sin 
hjälp en grävskopa. På detta sätt blir grävskopan ett sociokulturellt redskap utvecklat av 
människan, med syfte att hantera vardagen (Säljö, 2000). 
 
Problemet med hur människan lär sig, sett ur ett sociokulturellt perspektiv handlar om frågan 
kring hur människan tar del av de resurser som finns, för att kunna tänka och genomföra 
praktiska projekt som är delar av människans omgivning och kultur. Dessa kunskaper och 
färdigheter härstammar inte från människan hjärna och kan inte ses som en biologisk 
händelse. Sociokulturella resurser skapas och förs vidare genom kommunikation, detta är en 
grundtanke i ett sociokulturellt perspektiv (Ibid.). 
 

Även om vår hjärna är en komponent i det som gör vårt avancerade lärande 
möjligt, är våra kunskaper och färdigheter inte lokaliserade i dess invecklade 
skrymslen och biokemiska processer. (Säljö, 2000. s. 21)  
 

                 
För att kunna studera lärandet i ett sociokulturellt perspektiv måste observationer ske av tre 
olika händelser; användningen och utvecklingen av intellektuella redskap, användningen och 
utvecklingen av fysiska redskap, samt kommunikation och hur människan utvecklar sätt att gå 
till väga på för att samarbeta i kollektiva verksamheter. Människans lärande är inte bestämt av 
instinkter eller begränsat till det som hittats i den personliga och fysiska kontakten med 
omgivningen. Det sker ett ständigt utbyte av information, erfarenheter och kunskap mellan 
individer i ett samspel med varandra. Genom att diskutera och analysera olika handlingar, 
erhålles nya förutsättningar för ett skapande av nya aktiviteter. Människans förmåga att 
kommunicera kring de handlingar som utförs, leder till att det bildas och delges insikter och 
praktiska färdigheter. ”Att utveckla diskurser om omvärlden är ett av de mest påtagliga sätt 
genom vilket människan samlar erfarenheter och omskapar sin verklighet.” (Säljö, 2000. s. 
35) 
 
Centralt i sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är kommunikativa processer. 
Genom kommunikation blir människan delaktig i kunskaper och färdigheter. Barnet blir 
medveten om vad som är intressant och värdefullt genom att lyssna till vad andra säger och 
hur de förställer sig världen. ”Barnet föds på detta sätt in i interaktiva och kommunikativa 
förlopp som redan pågår och i dessa förlopp finns perspektiv på och förhållningssätt till 
omvärlden redan inbyggda.” (Säljö, 2000. s. 37)  
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Vidare skriver Säljö att kunna tillexempel räkna, innebär att individen kan behärska en 
kommunikativ praktik som innefattar fysisk aktivitet. Ett exempel på detta tar Säljö upp som 
handlar om att kunna spela schack. För att kunna spela schack måste individen kunna reglerna 
och dessa regler är språkliga. Förutom att kunna reglerna kräver spelat även vissa fysiska 
rörelse, som i detta fall är att flytta pjäserna (Ibid.). 
 
En viktig del i kunskapsbildningen är det vardagliga samtalet som ger vetanden och 
kunskaper som individen sedan formas av. I ett sociokulturellt perspektiv kan människan inte 
undvika att lära, utan det handlar om vad vi lär oss och i vilka situationer. Säljö anser att 
lärandet är någonting naturligt och nödvändigt för mänskliga verksamheter, detta eftersom att 
vi människor alltid har lärt oss någonting och sedan delat med oss av våra kunskaper till 
varandra. Att överföra information från en som besitter kunskapen till den som inte kan, 
kallas för överföringsmetaforen. Överföringsmetaforen ses ofta som osynlig eftersom denna 
from av lärande är en del av vårt vardagstänkande. Ett tydligt exempel på detta är hur lärandet 
går till i skolan, där lärarnas föreställningar om hur de ska kommunicera för att föra vidare 
kunskapen till eleverna. 
 

Specifika antaganden om lärandets natur kan vara så inbyggda i skolan som 
verksamhet, i dess utrustning, i sättet att bygga lokaler, i läroböcker och i sättet att 
pröva kunskaper, att den enskilde inte uppfattar att det finns några alternativ. 
(Säljö, 2000. s. 47) 
 

Ett centralt inslag i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är behärskningen 
av språkliga eller intellektuella redskap. Genom våra olika sätt att sätta saker i sammanhang, 
kan vi se hur de uppfattas och hur de ska handskas i olika miljöer. 
 
En utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är att vi människor 
agerar i samspel med varandra i både kulturella och praktiska sammanhang. Människans 
uppfattningar av världen och dennes handlingar utgör ett samband med de omgivande sociala 
och kulturella mönstren. Problemen vi stöter på i vår omgivning och de sätt vi använder för 
att lösa dessa, omvandlar vi till att använda för eget bruk. En länk mellan människans 
tänkande och kulturen är kommunikation. Det är genom kommunikationen som kulturella 
redskap och föreställningar förs vidare (Ibid.).     
 
 
  

Metod  
Metodbeskrivningen presenteras genom underrubrikerna: kvalitativ och kvantitativ metod, 
kvalitativa intervjuer, professionella samtal, uppfattningar, fenomenologin, fenomenografisk 
analys, urval datainsamling och genomförande.  
 

Kvalitativ och kvantitativ metod 
Enligt Kvale (1997) syftar kvalitet på arten och på egenskapen av något och kvantitet syftar 
på storleken och mängden av något. Inom modern samhällsvetenskap ställs det krav på att den 
vetenskapliga kunskapen ska vara kvantitativ. Några orsaker till detta är bland annat ett 
ontologiskt antagande om att vår sociala värld är en matematisk värld, där allt existerar i 
numerisk form, samt att de objektiva vetenskapliga data i den sociala världen måste vara 
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kvantitativ. Förutom det ontologiska antagandet är även en orsak det tekniska intresse som 
finns för kvantifiering, där större mängder data bearbetas med statistiska metoder.  
 
Fortsättningsvis uppger Kavle att en undersökning inleds med en kvalitativ analys av 
kunskapen kring en företeelse och en utveckling av kvalitativa begrepp och teorier för en 
särskild studie. Data insamlingen och analysen av data som uppföljer den kvalitativa analysen 
kan vara kvalitativ eller kvantitativ. Den kvantitativa och den kvalitativa metoden kan ses som 
ett verktyg och dess brukbarhet varierar beroende på vilka forskningsfrågor som behandlas. 
Vid genomförandet av kvantitativa beräkningar eller analyser av kvalitativa data, kräver 
verktygen olika kompetenser och forskarna skiljer åt i sina förmågor och intressen. 
 
I min studie kommer jag att använda mig av den kvalitativa metoden och kvalitativa 
intervjuer. Detta på grund av att mina studier går ut på att skapa en förståelse för lärares och 
elevers uppfattningar. Enligt Patel & Davidson (2003) är den kvalitativa forskningen en 
forskning med fokus på insamling av mjukare data som sker genom kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser. Samt att textmaterialet analyseras genom verbala analysmetoder.  
 

Om problemet däremot handlar om att tolka och förstå t.ex. människors 
upplevelser eller om vi vill ha svar på frågor som rör ”Vad är detta? Vilka är de 
underliggande mönstren?” så bör vi använda verbala analysmetoder. (Patel & 
Davidson, 2003. s. 14)         

Kvalitativa intervjuer 
Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper och 
beskaffenheten hos något, t.ex. den intervjuades livsvärld eller uppfattningar om 
något fenomen. (Patel & Davidson, 2003. s. 78) 

 
Den kvalitativa intervjun kan ses som ett samtal och det är intervjuarens ansvar att i samtalet 
hjälpa den intervjuade att skapa en meningsfull och sammanhängande diskussion om det som 
studeras. Förutsättningarna för en lyckad intervju är att intervjuaren anpassar sitt språk efter 
intervjupersonen och ser till att den intervjuade känner sig bekväm och säker.  
Intervjufrågorna i en kvalitativ intervju är öppna, detta för att få djupa och innehållsrika svar. 
Samt att intervjupersonen får svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003). 
 
Även Kvale (1997) anser att den kvalitativa intervjun är ett samtal med en struktur och ett 
syfte. Genom intervjun får intervjuaren ta del av grundligt prövade kunskaper. Detta genom 
att på ett grundligt sätt ställa frågor och lyssna mottagligt. Fortsättningsvis skriver Kvale att 
kvalitativ intervju även kan kallas för ostrukturerad. Detta på grund av att det finns få 
förstrukturerade kvalitativa intervjuer och många beslut tas under själva intervjun. För att 
lyckas med detta krävs det att intervjuaren har rikt med kunskap om ämnet.        
 
Under intervjun kommer jag att föra anteckningar och använda mig av mobiltelefon för att 
spela in intervjuerna, förutsatt att intervjupersonen tycker att det går bra. Genom användning 
av bandspelare får jag med allt som intervjupersonen säger samt att jag inte behöver fokusera 
på skrivandet utan kan ägna mig helt åt att lyssna. Förutom bandspelare kommer jag att 
anteckna sådant som inte går att läsa av genom ett band, tillexempel intervjupersonens 
kroppsuttryck och ansiktsuttryck. ”Till fördelarna hör att man kan lyssna till tonfall och 
ordval upprepade gånger efteråt, man kan skriva ut intervjun och läsa vad som ordagrant 
sagts” (Trost, 2005. s. 53). 
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Reliabilitet och validitet 
En avslutad intervju inspelad på band skrivs ofta ut till en skriftlig text. Texten kommer sedan 
att ses som den mest pålitliga information som insamlats under intervjuerna. De utskrivna 
intervjuerna leder till olika bedömningar och avgöranden. (Kvale 1997). Detta i sin tur leder 
till att intervjuaren måste med säkerhet veta att denne studerat det som var avsett att studera 
och att detta gjorts på ett tillförlitligt sätt. Det måste vara en god validitet och reliabilitet. 
”Fullständigt reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet” (Patel & Davidson, 2003. 
s. 99).  
 
Patel & Davidson skriver om två olika sätt att fastställa innehållsvaliditeten och den samtidiga 
validiteten. Innehållsvaliditeten kan fastställas logisk analys av innehållet i forsknings 
instrumentet. Den logiska analysen förknippas med den teoretiska delen av undersökningen. 
Begrepp som finns under litteraturstudier för studieområdet ska omformuleras till variabler 
som sedan blir till frågor i tillexempel en intervju. Innehållsvaliditeten är denna process från 
teori till frågor (Ibid.).  
 

Om innehållsvaliditeten är god har vi lyckats få en bra täckning av det 
problemområde vi ska studera samt en god översättning från teorin till enskilda 
frågor. (Patel & Davidson, 2003. s. 100)  
 

I den samtidiga validiteten sker det en jämförelse mellan utfallet på instrumentet och något 
annat som önskas att mäta. Detta genom att testa instrumentet på en grupp som är 
jämförelselik med den grupp som är planerad att studera. Resultatet som blir av detta test ska 
jämföras med någon bedömningsgrund som utgör ett exempel på det som är tänkt att mäta. 
Tillexempel kan resultatet på en enkät jämföras med resultat som blev på en intervju (Ibid.). 
 
Reliabiliteten är instrumentets tillförlitlighet och visar hur instrumentet står emot 
slumpinflytanden. För att kontrollera reliabiliteten vid en intervju kan en till person utöver 
intervjuaren finnas med under intervjun för att observera och föra anteckningar över intervjun 
parallellt med den som intervjuar. Den mått av reliabilitet som uppstår under denna form 
kallas interbedömarreliabilitet. Förutom denna from att kontrollerna reliabiliteten kan en 
bandspelar användas under intervjun. Med en inspelad intervju kan intervjuaren gå tillbaka 
och lyssna på samtalet för att försäkra sig om att denne uppfattat allt korrekt (Ibid.).  

Professionellt samtal 
Ett professionellt samtal skiljer sig från ett vanligt samtal genom att samtalsledaren är väl 
medveten om vilken typ av frågor som ställs. Kimber (1993) skriver om fem typer av frågor 
som kan användas under ett samtal. Den första typen av frågor heter processfrågor och dessa 
frågor är hur, vad och när frågor. Frågor kan ses som öppna frågor och användas för att 
undvika ifrågasättande frågor, tillexempel varför frågor. Den andra typen av frågor heter 
skillnadsfrågor, under ett samtal är det de olika skillnaderna i språket som orsakar skillnader 
som kan uppstå. Under det professionella samtalet ska samtalsledaren inte prata om något 
som kan anses vara främmande för den andra parten. Undviker inte samtalsledaren detta kan 
det lätt uppstå missförstånd. Samtidigt som det inte får vara främmande får det inte heller vara 
allt för bekant, för då tillförs det inga nya tankar och fundering i samtalet. Det måste med 
andra ord finnas en balans som leder till nya infallsvinklar och nya sätt att se och tänka på 
saker. Fortsättningsvis skriver Kimber om, om – frågor och denna typ av frågor antyder att 
personerna under samtalet kan tänka på ett annat sätt, utan att delge detta för varandra. Syftet 
med dessa frågor är att skapa en möjlighet till att tänka i nya banor. Den fjärde typen av frågor 
heter framgångsfrågor. Dessa frågor används för att hjälpa en person att hitta lösningar på 
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sina problem. Sista typen av frågor heter undantagsfrågor och dessa frågor belyser hur en 
fungerande situation ser ut, samt vilka tillvägagångssätt som finns för att lyckas behålla denna 
fungerande situation (Ibid.).  
 
Förutom vikten av att ställa rätt typer av frågor, krävs det även att samtalsledaren lyssnar 
aktivt på informanten och visar intresse och respekt för det som informanten säger och visar. 
Att lyssna aktivt innebär att ha en god ögonkontakt, anpassa sig efter informantens talrytm 
och att inte avbryta i onödan (Malten, 1998).   
 

Den aktiva lyssnaren måste ha förmågan att visa motparten respekt, empati och 
våga vara tyst. Lyssnaren ställer sig själv åt sidan samtidigt som han eller hon 
gentemot motparten förmedlar koncentrerad uppmärksamhet och intresse. (Malten, 
1998. s. 19–20)  

 
För ett lyckat professionellt samtal måste samtalsledaren även lyssna efter det som inte sägs, 
att lyssna intuitivt. Detta innebär att samtalsledaren tolkar personens budskap och lyssnar 
efter innebörden av det som sägs. Vilket innebär att samtalsledaren måste lyssna mellan 
raderna. Under det professionella samtalet talar ledaren inte bara till en annan person, utan 
även med personen. Parterna utbyter känslor och tankar, vilket kräver empati, självkännedom 
och människokännedom av samtalsledaren (Ibid.).  
 
Ett samband kan ses mellan den kvalitativa intervjun och det professionella samtalet. De 
båda formerna är ett samtal med öppna frågor, som kräver att intervjuaren eller att 
samtalsledaren ställer rätt typer av frågor. Förutom detta har formerna även det mottagliga 
lyssnandet gemensamt. I det professionella samtalet ska samtalsledaren lyssna aktivt efter det 
som sägs och det som inte sägs. I den kvalitativa intervjun ska intervjuaren lyssna mottagligt  

Uppfattningar 
För att vi människor ska kunna förstå och hantera en komplex värld, utvecklar vi kunskaper 
om världen. Denna kunskap och dess innehåll riktar fenomenografins forskningsintresse mot, 
genom att uppmärksamma hur vi uppfattar delar av vår omvärld. Enligt fenomenografin 
bildas människans kunskaper om omvärlden genom människans uppfattningar, som är det 
innehåll som vi tillför relationen mellan oss och vår omvärld. ”Begreppet uppfattning används 
för att beteckna karaktären hos detta meningsskapande och innebörden i detta skapande, vilket 
utgör grunden för människans kunskapsbildning.” (Alexandersson, 1994. s. 117) 
 
Enligt Alexandersson har uppfattningar en vad- och hur aspekt. Vad- aspekten är innehållet i 
uppfattningen och hur- aspekten är hur innehållet i uppfattningen struktureras. Ur ett 
fenomenografiskt synsätt är de två aspekterna beroende av varandra. ”Vad- aspekten är 
förutsättningen för den innebörd som ligger till grund för uppfattningen, dvs för hur- 
aspekten.” (Alexandersson, 1994. s.119) 
 
En åtskillnad görs mellan uppfattningar som kan ses som åsikter och uppfattningar som kan 
ses som människans huvudsakliga förståelse av saker i omvärlden, även kallat för genuina 
uppfattningar. En skillnad mellan uppfattningar som bygger på människans åsikter och de 
genuina uppfattningarna, är att i den genuina uppfattningen uttalar sig inte alltid människan 
medvetet om den egna huvudsakliga förståelsen (Ibid.). 
 
Fortsättningsvis skriver Alexandersson att den fenomenografiska forskningen anser att 
människor har olika uppfattningar av saker i världen. Detta eftersom att vi människor gör 
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olika saker och erhåller olika erfarenheter genom våra olika relationer till världen. Vi gör även 
olika analyser som leder till olika kunskaper om det som analysers.    

Fenomenologin 
Fenomenologi är ett tillvägagångssätt som lägger tonvikten på subjektivitet, beskrivning, 
tolkning och medverkan. Den fenomenologiska forskningen har att göra med människors 
attityder och övertygelser, uppfattningar eller åsikter, samt känslor och emotioner. 
Fenomenologi förknippas med forskning som använder sig av kvalitativa metoder med 
tyngdpunkten vid människans uppfattningar. En fenomenologisk infallsvinkel fokuserar sin 
insats på erfarenheter som är grundläggande och som inte blivit analyserade och teoretiserade 
(Denscombe, 2009).  
 
Fenomenologin intresserar sig för hur det sociala livet är uppbyggt av de deltagande parterna. 
I och med detta betraktas människan som kreativa uttolkar av händelser, vilket innebär att vi 
människor förstår vår värld genom våra tolkningar och handlingar. Våra tolkningar är inte 
unika för varje enskild individ utan måste delas med andra individer i samhället (Ibid.). 
 
I en fenomenologisk forskning återges de väsentliga erfarenheterna på ett sätt som återspeglar 
originalet så likt som möjligt. För att kunna göra detta måste forskningen ge en beskrivning 
som innehåller situationens komplexitet. Det fenomenologiska tillvägagångssättet försöker 
inte släta över det som kan ses som krångligt, utan tar itu med sakerna på djupet och 
beskrivningen av originalet är detaljerat. ”Bra fenomenologisk forskning inbegriper en 
detaljeras beskrivning av den erfarenhet som undersöks.” (Denscombe, 2009. s. 115)  
 
Datainsamlingen vid en fenomenologisk undersökning kan vara beroende av att intervjun 
spelas in på band. Intervjuerna har en viss tendens att vara långa och ger möjlighet att 
undersöka frågorna på djupet. Samt att den intervjuade får möjlighet att ta upp frågor som 
denne anser vara viktiga, vilket gör det lättare för intervjuaren att se saker ur den 
intervjuandes synvinkel. För att detta ska vara genomförbart brukar fenomenologin använda 
sig av ostrukturerade intervjuer. Vilket innebär att intervjuaren inte styr intervjun genom 
förutbestämda frågor, utan att personen som blir intervjuad själv kan leda in samtalet på 
områden som denne anser vara viktiga. Den fenomenologiska undersökningens intervjuer ger 
möjlighet för den intervjuade att tillhandhålla en beskrivning för sina erfarenheter. Detta gör 
att den intervjuade kan beskriva situationer och presentera sina motiveringar ur sin egen 
synvinkel. Intervjuerna gör det möjligt för forskaren att granska om denne verkligen förstått 
vad den intervjuade menat (Ibid.). 
 
Det finns både för- och nackdelar med användandet av en fenomenologisk undersökning. 
Fördelarna är att det finns en möjlighet att redogöra för krångliga händelser, fenomenologin är 
en humanistisk forskningsstil, den passar bra för mindre forskningsprojekt, samt att de 
beskrivningar som uppkommer under forskningen kan berätta en intressant historia. Detta för 
fördelar för fenomenologin går på djupet med de sociala verkligheternas ytliga synvinklar och 
gör det möjligt för forskaren att handskas med komplexiteten. Fenomenologin har respekt för 
människor och undersökningarna bygger på människornas levande erfarenheter. Dessa 
erfarenheter kan leda till intressanta historier genom att beskrivningarna av erfarenheterna är 
tillgängliga och intressanta för många. Detta eftersom den återspeglar vardagslivets verklighet 
och det är lätt att relatera till (Ibid.).  
 
De nackdelar som finns med fenomenologin är det saknas en vetenskaplig stränghet, den 
förknippas inte med analyser, det finns generaliseringar utifrån fenomenologiska studier, 
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undersökningen lägger tonvikt på de vardagliga sidorna av livet, samt att den kan utesluta det 
sunda förnuftet. Detta genom att den betoning som läggs på subjektivitet, tolkning och 
beskrivning är en motsats mot den vetenskapliga tonvikten på objektivitet, analys och 
mätning. Tonvikten som fenomenologin lägger på den detaljerade beskrivningen av händelser 
kan leda till fenomenologin anklagas för att endast tillhandhålla beskrivningar. De 
undersökningar som genomförs baseras på vardagslivets aspekter och somliga kan anse att 
detta är mindre viktigt än frågor som berör tillexempel den ekonomiska tillväxten (Ibid.).    

Fenomenografisk analys 
Den fenomenografiska analysen är något som Alexandersson (1994) använt sig av i sin 
avhandling när han tolkat sin datainsamling. Enligt Alexandersson sker det i samband med 
datainsamlingen en tolkning av uppfattningar. Denna tolkning styr till viss del intervjuerna i 
eftersamtalet och kommer till hands under bearbetningar av datainsamlingen. Analysen och 
tolkningen av den insamlade materialet delas in i fyra faser som vardera har ett eget syfte som 
är unikt för fasen. I den första fasen bekantar sig forskaren med data och bildar sig ett 
helhetsintryck. Detta genom en ostrukturerad och löpande genomläsning av dem utskriva 
uttalandena, vilket syftade till att få en förståelse av uttalandenas innebörd.   
 
Under den andra fasen uppmärksammar forskaren likheter och skillnader i yttranden, vilket 
sker genom att intervjuutsagorna jämfördes mot varandra. Genom detta framträder 
skillnaderna och likheterna tydligt (Ibid.).   
 
I den tredje fasen kategoriseras uppfattningar och beskrivningskategorier. Dessa 
beskrivningskategorier ska på ett kvalitativt sätt skilja sig från varandra, detta innebär att 
kategorierna inte ska ligga över varandra eller tillhöra någon huvudkategori. 
Beskrivningskategorierna är relaterade till varandra och genom en sammanställning av dessa 
sker det en helhet som formar det totala utfallsrummet, som utgör huvudresultatet i en 
fenomenografisk undersökning (Ibid.).  
 
Den fjärde och sista fasen studerar forskaren den underliggande strukturen i kategorisystemet. 
Genom utfallsrummet bildas grunden till en mera organiserad analys av hur uppfattningar 
förhåller sig till varandra. Genomförandet av dessa analyser kan leda till att uppfattningarnas 
förhållanden blir till grundläggande olika kategorisystem. Enligt Alexandersson skiljer sig 
kategorisystemet åt i två aspekter. I den första kan uppfattningarna i kategorisystemet ses som 
likvärdiga i förhållande till varandra. Det andra fallet består av uppfattningar som uppskattas 
vara mer genomgripande än andra inom samma kategorisystem. 

Urval 
Genom tidigare genomförd praktik fanns kännedom om en särskoleklass i grundskolan som 
arbetar med specialpedagogik. Kontakt med denna klass togs via rektorn för skolan som även 
godkände de planerade intervjuerna. Rektorn hänvisade mig vidare till klasslärarna och i 
samråd med dessa bestämdes tid för intervju med lärarna och eleverna.  

Datainsamling 
Undersökningen består av fem kvalitativa intervjuer med fem olika personer. Eftersom syftet 
var att undersöka lärarnas och elevernas uppfattningar om specialpedagogiska insatser, valdes 
intervjuer som datainsamlingsmetod. En intervjuguide skrevs för att lärarna och eleverna 
skulle få samma inledande frågor. Intervjuerna spelades in genom mobiltelefon samtidigt som 
stödanteckningar fördes. Efter genomförda intervjuer skrevs intervjuerna ut i textform. 
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Genomförande och bearbetning av data 
Samtliga fem intervjuer genomfördes på förmiddagen i ett litet grupprum som fanns i 
anslutning till hemklassrummet. I intervjuerna deltog två lärare som jobbar med 
specialpedagogik och tre elever som går i särskoleklass. Alla intervjuer genomfördes på en 
dag och varade i totalt 56 minuter. Innan varje intervju fick deltagaren information om syftet 
med intervjun och tillfrågades om denne fortfarande godkände användandet av bandspelare. 
Samt information om att ljudfilerna kommer raderas efter bearbetning och att inga namn, kön 
eller ålder presenteras i studien. 
  

”Att skydda undersökningspersonernas privatliv genom att förändra namn och 
identifierande drag är ett viktigt inslag vid redovisning av intervjuerna”. (Kvale, 
1997. s. 109.)   

 
Intervjuerna är kvalitativa med öppna halvstrukturerade frågor som leder till djupare och 
innehållsrikare svar. Enligt Kvale (1997) är en kvalitativ intervju halvstrukturerad vilket 
innebär att det varken är ett öppet samtal eller ett strängt strukturerat frågeformulär. Den 
kvalitativa intervjun har en intervjuguide som fokuserar på vissa teman och innehåller förslag 
på frågor. Min intervjuguide bestod av öppna frågor som jag använde till hjälp när 
intervjuerna inte hade ett flöde, vilket innebar att frågorna inte hade någon speciell ordning. 
     
Ljudfilerna transkriberades till skriftlig text med hjälp av dator och ett filmvisningsprogram 
som heter AMR player. De utskrivna intervjuerna analyserades genom en fenomenografisk 
inspirerad analys, där analysen sker i fyra faser som Alexandersson (1994) skriver om; 1. 
bekanta sig med insamlad data och bilda ett helhetsintryck, 2. uppmärksamma likheter och 
skillnader i uttalandena, 3. kategorisera uppfattningar och beskrivningskategorier, 4. studera 
den underliggande strukturen i kategorisystemet.  
 
De skriftliga texterna lästes igenom noga många gånger för att jag skulle få en djupare 
förståelse för texterna. Sedan jämförde jag de olika intervjusvaren med varandra för att se 
vilka likheter och skillnader som fanns i respondenternas yttranden. Likheterna och 
skillnaderna som framkom skapade sex beskrivningskategorier som presenterar 
uppfattningarna. 
 
 
 
 

Resultat 
Genom en fenomenografisk inspirerad analys av intervjuerna framkom genom tolkningarna 
sex beskrivningskategorier:  
 
Lärarnas definition av specialpedagogik 
I beskrivningskategorin lärarnas definition av specialpedagogik var samtliga lärare överens 
om att specialpedagogik handlar om att anpassa skoldagen och skolarbetet efter eleverna. En 
lärare gav uttryck för att denne inte tycker att specialpedagogik är någon speciell pedagogik, 
utan att det handlar om att läsa av eleverna och anpassa efter dem.  
 

Att man ska anpassa efter eleverna, men det gäller ju även inom situationstecken i 
vanlig skola. (Lärare A) 
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man ska anpassa undervisningen efter eleverna, läsa av eleverna och anpassa efter 
dem. (Lärare B)  
 

Lärarnas uppfattningar av elevernas upplevelser 
I beskrivningskategorin lärarnas uppfattningar av elevernas upplevelser upplevde jag att 
lärarna tyckte att eleverna trivs bra att gå i en lite klass.   
 

Jag upplever att de tycker det är bra i grund och botten, att de trivs och kommer hit. 
Men självklart finns det dagar då det är blaj. (Lärare B)  

 
Samtidigt som lärarna talar om elevernas trivsel talar de om elevernas sorg över att gå i 
särskola. Begreppet sär är mycket känsligt i klassen och eleverna står med ena foten i 
grundskolan och den andra foten i särskolan. 
 

Det finns som en stigmatisering att det är vi och dem när man blir inskriver på 
särskolan, men det upplever jag inte så starkt på den här skolan. (Lärare A) 
 
 

Arbetsmetoder och material 
I beskrivningskategorin arbetsmetoder och material finns det vissa likheten men även 
variationer i svaren. Lärarna ger uttryck för sina uppfattningar kring vikten av 
individanpassad undervisning och en pratar om praktisk undervisning. En arbetsmetod som 
lärarna använder är Witting. Denna metod utgår från att eleverna först lär sig bokstäverna och 
bokstavsljud. Den praktiska undervisningen som lärarna ger uttryck för tar sig form mestadels 
inom ämnena matematik och svenska. Samtidigt som lärarna talar om Witting metoden och 
praktisk undervisning talar dem om individanpassad undervisning. Lärarna anpassar 
undervisningen efter varje elevs nivå, denna anpassning kan vara allt från användandet av 
papper och penna till att föra en dialog. Torts mycket enskild inlärning försöker lärarna skapa 
lärande situationer där eleverna får jobba i grupp. Genom grupparbete får eleverna utbyte från 
varandra. Eleverna ger uttryck för sina uppfattningar om att materialet är bra och passar för 
dem. Jag tolkar även utifrån elevernas svar att dem upplever den individanpassade 
undervisningen som någonting positivt. En elev ger uttryck för att denne tycker det är positivt 
att få jobba enskilt och inte med hela klassen, samt att användandet av mp3 spelar underlättar 
skoldagen om den upplevs jobbig.  
 

Det är lite olika beroende på vilken elev man har. Mycket enskild inlärning men vi 
försöker mycket att jobba i grupp när vi kan /…/ så det är lite beroende på situation, 
person och ämne. (Lärare A)   

 
Praktisk undervisning. 
 

I denna grupp är det väldigt mycket praktiskt. Det är praktiskt och då tänker jag 
framförallt på praktiskt matematik och svenska. Det är väldigt individuellt, men 
mesta dels praktiskt. (Lärare B) 
 

Elevernas uppfattningar kring arbetsmetoderna och materialet 
 
Det är bra och lagom svårt, är det för svårt lär man sig inget. (Elev A) 
 

Användandet av mp3 spelar när skoldagen upplevs jobbig 
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Det känns jobbigt men när jag slår på musik på min mp3 så går det bra (Elev C)   

 
Resultat förbättringar 
I beskrivningskategorin resultat förbättringar finns det en stor variation i svaren mellan 
lärarna och eleverna. Samtliga lärare talar om sociala förbättringar och att elevernas 
självförtroende och självkänsla har förbättrats. En lärare anser att eleverna utvecklas inom 
olika områden men det viktigaste är att dem får tillbaka självkänslan. Tidigare under 
elevernas skolgång har de stött på hinder, upplevt att dem varit sämst i klassen och fått lämna 
klassen för att få extra stöd. I den nuvarande klassen skiljer sig inte eleverna åt på samma sätt 
och lärarna försöker utgå från deras positiva och starka sidor. Lärarna försöker lägga en ribba 
så att eleverna klarar av arbetet samtidigt som det blir en utmaning.  
 

Jag känner mest att de utvecklas inom området med självkänslan (Lärare A) 
 
Ja framförallt socialt och självklart inom kärnämnena, men det kan man inte direkt 
ta på. Men man ser att de har utvecklats socialt. Självförtroendet och framåt andan 
kommer först sedan kommer det andra automatiskt.  (Lärare B) 

 
Majoriteten av eleverna kan se resultat förbättringar och en del av eleverna ser dessa 
förbättringar inom ämnena matematik och engelska. Det beror enligt somliga elever på att 
dem får arbete i sin egen takt.  
 

Mycket, väldigt mycket. Jag är väldigt stolt att jag går här för jag kunde ingenting 
och skolkade /…/ men nu när jag är här har jag lärt mig väldigt mycket och det 
känns skönt. (Elev C) 
 

Uppfattningar av att gå i en mindre klass 
I beskrivningskategorin uppfattningar av att gå i en mindre klass uttrycker flertalet av 
eleverna att det passar bättre för dem att gå i en mindre klass jämfört med en stor klass. Samt 
att eleverna i denna klass har mer inflytande på undervisningen. Jag tolkar att de upplever det 
som en bättre skolform för dem eftersom det är en mindre och lugnare klass. 
 

Här får man jobba i sin egen takt. Om jag tillexempel jobbar med matte och sen inte 
vill jobba nå mer så får jag byta. Eller så får jag gå och spela memory (Elev C) 

 
Den är helt lugnare och man tänker att man inte behöver stressa. Det är olika 
personer som har olika böcker. (Elev B) 
 

Skolmiljön 
I beskrivningskategorin skolmiljön anser majoriteten av eleverna att det är en bra social 
omgivning på skolan med trevligt folk. 

 
Den är ganska bra och alla är trevliga, men ibland blir man trött på det också. Det 
är en bra blandning av små barn, ungdomar och gamla. (Elev A)  
 

En annan elev betonar att det finns en kulturell skillnad mellan resterande delen av skolans 
elever och mellan dem. 
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Det är en bra skola men ibland när vi går till maten och puttar lite på varandra, 
alltså ser de andra på oss som om vi är andra personer, lite konstiga. Jag mår lite 
dåligt ibland. Men det känns som om vi hör till skolan. (Elev B) 
 
 
 

Diskussion  

Metoddiskussion  
Kvalitativa intervjuer användes som datainsamlingsmetod och visade sig gynna min studie, 
eftersom den bygger på uppfattningar. Utformningen av intervjufrågorna för eleverna var 
svåra eftersom jag inte visste hur dem är som individer. Intervjuerna hade syfte att ses mer 
som ett samtal än en intervju och för att lyckas med detta formulerads några öppna inledande 
frågor som kunde komma att ändras under intervjutillfället. Under intervjuerna med eleverna 
framkom det att endast ett fåtal av eleverna kunde föra ett flytande samtal, vilket ledde till att 
jag var tvungen att styra somliga intervjuer utifrån mina inledande frågor. I och med detta 
blev inte alla intervjuer ostrukturerade vilket var tanken men intervjuerna. Under intervjuerna 
uppmärksammade jag även att vissa elever krävde mer följdfrågor och vid en del tillfällen 
kändes det som om jag lockat fram ett visst svar. Detta fick mig att ifrågasätta svarens 
pålitlighet. För att försäkra mig om att svaret verkligen var intervjuarens upprepade jag frågan 
på ett annorlunda sätt och det visade jag att svaret fortfarande var detsamma som innan.  
 
Jag har granskat för- och nackdelar med att inte i förväg gett deltagarna intervjufrågorna. 
Fördelarna är att de inte hunnit tränat in ett svar som kunnat orsaka problem då intervjuerna 
syftade till att ses som ett samtal. Nackdelarna är jag genom mina tolkningar upplevde att 
somliga elever kände sig stressade och svarade väldigt kort på frågorna. Hade dessa elever fått 
se frågorna innan intervjun hade de haft kännedom om vad som kommer att komma under 
samtalet och kanske inte känt samma nervositet.  
 
Som jag nämnt tidigare i texten genomfördes intervjuerna i ett grupprum anslutet till 
klassrummet. Detta rum var det enda som var ledigt och det visade sig inte passa för alla 
intervjuerna. När jag intervjuade eleverna gick det bra men med lärarna var det inte lika 
passande att sitta i grupprummet, detta eftersom lärarna hörde vad eleverna gjorde och 
intervjuerna avbröts då det blev för mycket surr i klassrummet.   
 
Efter avslutade intervjuer ställde jag mig frågan om urvalet av undersökningsgrupp var bäst 
lämpat för mitt arbete eller om jag även bör intervjua elever som inte går i särskolan men som 
erbjuds specialpedagogik. Samt om jag bör intervjua fler lärare som arbetar med 
specialpedagogik. Under analyserna av intervjuerna kom jag fram till att denna urvalsgrupp 
räckte för att uppnå mitt syfte men jag tar med mig en ny kunskap om att alltid säkerhetsställa 
att urvalsgruppen är nog stor för att uppnå det önskade syftet. Transkriberingen av 
intervjuerna gick bra och det visade sig inte ta någon längre tid att skriva ner intervjuerna i 
textform. Användandet av en fenomenografisk analys var till en början mycket svårt och det 
tog ett tag innan jag knäckte koden för hur jag bör göra och upptäckte att det hade varit till 
min fördel att påbörja analyserna så fort intervjuerna var transkriberade. 

Resultatdiskussion 
Syftet med mitt arbete var att studera och analysera några av grundskolans lärares och elevers 
uppfattningar om specialpedagogiska insatser i en särskoleklass ur ett lärande perspektiv. Jag 
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anser att jag med mina intervjuer lyckats studera det som var tänkt att studera. I och med detta 
anser jag att mitt arbete har en god validitet. Alla intervjuer spelades in på mobiltelefon, vilket 
gjorde det möjligt för mig att gå tillbaka och lyssna vad exakt informanten svarade på 
frågorna under min transkribering. ”Orden, tonfallet, pauserna och dylikt registreras i en 
permanent form som intervjuaren kan återvända till för omlyssning” (Kvale, 1997. s. 147). 
Genom användandet av mobiltelefon anser jag att mitt resultat har en god reliabilitet.  
 
Under intervjuerna definierade lärarna specialpedagogik som någonting man anpassar. Det 
var alla överens om att det handlar om att anpassa skoldagen och materialet till eleverna. Att 
lärarna måste lägga en ribba som eleverna kan nå upp till samtidigt som det blir en utmaning. 
Litteraturen uppger att specialpedagogik kommer till hands när den vanliga pedagogiken inte 
räcker till och att specialpedagogiken hanterar problem av olika slags inlärningssvårigheter. 
En tydlig skillnad finns att utläsa mellan litteraturen och intervjusvaren. Litteraturen hävdar 
att det finns en skillnad mellan specialpedagogik och vanlig pedagogik, tillskillnad för en utan 
lärarna som anser att anpassningen för eleverna ska ske både i deras klass och på resterande 
delen av skolan. Att anpassa skoldagen och materialet tar även den sociokulturella teorin upp, 
som anser att problem som kan uppstå kring eleven lärande inte bara handlar om hur eleven 
fungerar och vilka kunskaper denna har inom sig. Det handlas om att se på elevens miljö, 
utformningen av miljön och vilka resurser som finns att tillgå. (Säljö, 2000) Den anpassning 
av skoldagen och skolarbetet som lärarna tar upp tycker jag kan förknippas med det som den 
sociokulturella teorin belyser. 
  
Lärarna upplever att eleverna trivs att gå i en mindre klass och det grundar en utav lärarna på 
att eleverna kommer till skolan. I Sverige har vi skolplikt och enligt skollagen skall barn 
fullgöra skolplikt i grundskolan, särskolan eller specialskolan. Vilket innebär att om eleverna 
inte trivs i skolan så måste dem ändå vistas i skolan. I och med detta anser jag inte att läraren 
endast kan grunda sitt svar på att eleverna trivs för att de kommer till skolan. Utan anser att en 
bekräftelse på detta krävs från eleverna. En bekräftelse fick jag under intervjuerna med 
eleverna som upplever att det är bra att gå i en mindre klass. Eleverna uppger att det är 
mycket lugnare i en mindre klass och att dem får den hjälp dem behöver. Arbetsuppgifterna 
sker i olika böcker och eleverna får jobba i sin egen takt och behöver inte känna någon stress.  
 
I dagens samhälle talas det mycket om en skola för alla, eleverna ska integreras och inte 
segregeras. Genom att ha en liten klass som den jag undersökte sker det en viss segregering, 
eleverna arbetar inte med resterande delen av skolan och genom intervjuerna med eleverna 
framkom det att eleverna upplever den mindre klassen positivt. Det kritiska perspektivet som 
nämnts ovan i texten ser specialpedagogikens lösningar som ett misslyckande för skolan. 
Perspektivet talar om ett demokratiskt deltagarperspektiv som innebär att alla elever har rätt 
att delta i den ordinarie verksamheten och eleverna ska inte pekas ut. Jag håller med det 
kritiska perspektivet om integrering men anser att denna form inte passar för alla elever. Min 
tolkning utav intervjuerna är att eleverna mår bra av att gå i mindre klass och uppnår bättre 
skolresultat. Är detta ett misslyckande för skolan? Enligt mig är ett misslyckande för skolan 
är om eleverna som är i behov av extra stöd inte får stödet och i och med detta inte uppnå 
lyckade skolresultat. Därför anser jag inte att det är ett skolmisslyckande genom att segregera 
dessa elever från resterande delen av skolan.  
 
Elevernas uppfattningar på skolans sociala omgivning skiljer sig åt. Majoriteten anser att det 
är en trevlig skola och att de hör till skolan. En elev upplever i ett visst sammanhang att 
resterande delen av skolan ser dem som andra personer, personer som är lite kostiga. Denna 
upplevelse stämmer överens med det som Groth (2007) skriver. Groth uppger att eleverna 
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uppfattar sig som avvikande från de andra eleverna. Denna avvikelse kan jag utläsa från 
ovanstående elevs upplevelse av den resterande skolans elever. I en skola vart det finns en 
mindre grupp elever som får specialpedagogiskt stöd bildas det en speciell social- och 
kulturell omgivning. Elever befinner sig i samma sits, dem får specialpedagogiskt stöd, tillhör 
en mindre klass och har samma förutsättningar.    
 
De arbetsmetoder och material som används är väldigt individuellt och anpassat efter varje 
elev. Det förekommer mycket enskild inlärning men lärarna försöker även låta eleverna arbeta 
i grupp, för att få utbyte av varandra. Lärande som sker både enskilt och i grupp är någonting 
som det sociokulturella perspektivet belyser. Sociokulturella teorin anser att lärande ska ske 
på både en kollektiv och individuell nivå. ”Vi är kulturvarelser och samspelar och tänker 
tillsammans med andra människor i vardagliga aktiviteter.” (Säljö, 2000. s17). En lärare 
använder mycket praktiskt material i ämnena matematik och svenska. När det kommer till läs- 
och skrivinlärning använder sig lärarna av en metod som heter Witting. Genom det eleverna 
uppger tolkar jag att eleverna upplever användandet av olika böcker, det praktiska materialet 
och det enskilda lärandet som någonting positiv. Detta grundar jag på de resultat förbättringar 
som både eleverna och lärarna kan se.  
 
Resultatet som framkom under intervjuerna visar att lärarna anser att eleverna gör resultat 
förbättring inom kärnämnena men framförallt socialt. Lärarna kan se tydliga förbättringar på 
elevernas självförtroende och självkänsla. Innan eleverna gick i en mindre klass uppger 
lärarna att eleverna upplevde sig som sämst i klassen och att dem fick gå ut från klassen för 
att få extra stöd. Även Groth (2007) anser att eleverna som är i behov av specialpedagogik ser 
ned på sitt självvärde i skolsammanhang. I och med detta tolkar jag att lärarna anser att det är 
viktigast att eleverna först får ett starkare självförtroende och en starkare självkänsla innan de 
förbättrar sina resultat i kärnämnena. Under intervjuerna med eleverna framkom det att 
flertalet av eleverna kan se resultat förbättringar i ämnena matematik och engelska. 
 
Efter genomförda intervjuer och analyser kan jag dra slutsatsen att lärarnas uppfattningar om 
specialpedagogiska insatser är att dessa insatser är ett stort hjälpmedel för elevernas fortsatta 
lärande och för att stärka elevernas självbild. Detta grundar jag på att lärarnas arbetsmetoder 
och material är väl anpassat för eleverna. I och med detta klara elevernas av arbetsuppgifterna 
och det goda resultatet leder till ett starkare självförtroende. Genom intervjuerna kan jag även 
dra slutsatsen att eleverna tycker att de specialpedagogiska insatserna fungera för deras 
lärande. Elevernas upplever inte samma stress som i en större klass samt att dem alla arbetar i 
sin egen takt med ett material anpassat efter dem. Att klassen är liten leder till att eleverna får 
all den hjälp de behöver, denna hjälp leder till ett positivt skolresultat. 
 
 
 

Avslutande reflektioner  
I det stora hela tycker jag att min studie blev bra men självklar finns det saker som kan 
förbättras och som hade kunnat göras annorlunda. Tiden jag hade att genomföra studien på 
var inte tillräcklig, mera tid hade kunnat leda till ett bättre resultat. När intervjuerna var 
avslutade och analyserade upptäcktes att teorin inte var bäst lämpad för mitt arbete. I början 
av arbetets gång fanns tanken kring användandet av Vygotsky´s proximala utvecklingzon som 
teori. Denna visade sig vara för svår att tillämpa, istället valde jag att använda det 
sociokulturella perspektivet på lärande vilket även härstammar från Vygotsky. Den gick att 
använda sig av eftersom den ser till miljö, kultur och det sociala men jag tror att det finns 
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möjlighet till användandet av en annan teori/ teorier. Ett annorlunda och möjligen bättre 
resultat hade kunnat uppnås genom fler informanter, genom intervjuer med fler informanter 
skulle resultatet ha fått en bredare och djupare grund. Det jag tar med mig av denna studie är 
vikten av planering och fördelning av tid.  
 
 
 

Fortsatt forskning 
Möjligheter till fortsatt forskning går att göra på min studie. Jag valde att intervjua en liten 
grupp elever som är inskriven på särskola. Fortsatt forskning kan göras genom att studera 
uppfattningar hos elever som går i grundskolan men är inskriven på särskolan, studera 
uppfattningar av specialpedagogiken hos lärare som inte jobbar med specialpedagogik. Samt 
studera uppfattningar av specialpedagogiken hos elever som inte är inskriven i särskolan men 
erbjuds specialpedagogiskt stöd. 
 
 

   
  
  
 
 
 
 
 
 



 28  

Referenser  
 

Alexandersson, M. (1994): Metod och medvetande. Göteborg: Acta Universitatis 
Gothoburgensis. 

 
Alexandersson, M. 1994, Den fenomenografiska forskningsansatsens fokus in Starrin, B 

& Svensson, P-G. 1994, Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 
Studentlitteratur.  

 
Alin-Åkerman och Strinnholm (1997): Specialundervisning i Sverige. Stockholm 
 
Atterström och Persson (2000): Brister eller olikheter?. Lund 
 
Denscombe, M. (2009): Forskningshandboken: för småsakliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur  
 
Egidius, H, (2002): Termlexikon i psykologi, pedagogik och psykoterapi. Lund: 

Studentlitteratur.  
 
Giangreco, M. F., Dennis, R., Cloninger, C., Edelman, S. & Schattman, R. (1993). “I’ve 

counted Jon”: Transformational Experiences of Teachers Educating Student 
with Disabilities. Exceptional Children, 59:4, s. 359-372  

 
Giota & Lundborg (2007): Specialpedagogiskt stöd i grundskolan – omfattning, former 

och konsekvenser.  IPD- rapport 2007:03. Göteborg 
 
Groth, D. (2007): Uppfattningar om specialpedagogiska insatser : aspekter ur elevers och 

speciallärares perspektiv. Luleå: Luleå tekniska universitet 
 
Grundskoleförordningen(SFS 1995:1194) Utbildningsdepartementet. URL: 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194 
(Läst 2009-02-04) 

 
Haug, P. (1998): Pedagogiskt dilemma: specialundervisning. Stockholm: Statens 

skolverk: Liber distribution  
 
Illeris, K, (2007): Lärande. Lund: Studentlitteratur    
 

Imsen (2000): Elevens värld. Lund 
 
Kimber, B, (1993): Att stå ut med busungar eller Boken som lockar fram kraften hos de 

vuxna. Solna: Ekelund 
 
Kvale, S, (1997): Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
 
Linikko, J. 2009. ”Det gäller att hitta nyckeln…”. Stockholm  

 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 

utbildningsdepartementet, 1994, Lpo94.  

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1194


 29  

 
Maltén, A, (1998): Kommunikation och konflikthantering: en introduktion. Lund: 

Studentlitteratur  
 
Nilholm, C, (2007): Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur  

Patel & Davison (2003): Forskningsmetodikens grunder. Lund 
 
Persson, B, (2008): Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

Sivertun. (2006) (Special)pedagogik och social utslagning: perspektivisering – möjligheter 
och dilemman 
 
Skollagen (SFS 1985:1100) Utbildningsdepartementet. URL: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985
&bet=1985:1100 (Läst 2009-02-04) 
 
Säljö, R. 2000, Lärande i praktiken ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma. 
 
Trost (2005): Kvalitativa intervjuer. Lund 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&dok_id=SFS1985:1100&rm=1985


 30  

Bilaga  
Intervjuguide för lärarna: 
Hur länge har du jobbat med specialpedagogik? 
Vilka arbetsmetoder och material använder ni i er undervisning? 
Hur definierar du begreppet specialpedagogik? 
Hur tror du att eleverna upplever att det är att gå i denna typ av klass? 
Kan du se några tydliga resultat förbättringar hos eleverna idag jämfört med när det började i 
klassen? 
Hur tycker du att arbetsnivån är anpassad efter varje enskild elev? 
 
Intervjuguide för eleverna: 
Hur länge har du gått i den här klassen? 
Vad tycker du om att gå i denna typ av klass? 
Tycker du att den nuvarande skolarbetsformen är bra för dig?  
Hur har dina skolresultat inom de olika ämnena förbättrats genom gå i denna klass? 
Hur tycker du att arbetsnivån är anpassad efter dina behov? 
Hur upplever du miljön här på skolan?   

 

 

 

 

 
 
 
 




