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Abstract 

 
Syftet med studien var att skapa förståelse för hur pedagoger talar om elever i behov av 
särskilt stöd, kopplat till skolutveckling och en skola för alla. Hur pedagogerna skapade 
mening kring elever i behov av särskilt stöd gav oss en djupare förståelse för hur det ser ut i 
praktiken. Utgångspunkten togs i läroplanen för grundskolan och de pedagogiska 
programmen för förskola och fritidshem. Där var det intressant att koppla studien till 
formuleringar om att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov och att 
skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika skäl har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Vår studie gjordes i X kommun där också de utbildningspolitiska målen i 
skolplanen uttrycker en viljeinriktning genom att betona och lyfta fram att varje elev måste 
mötas utifrån sina egna förutsättningar och organisationen skall se till individen och dess 
behov vid all verksamhet och att skolans arbete, lärandeprocessen och elevens utveckling 
måste följas upp för att tillförsäkra alla elever de kunskaper de har rätt till. 17 pedagoger från 
förskoleklass till år nio deltog i studien som bestod av en digital brevintervju. Resultatet av 
vår studie tyder på att när pedagogerna talar om elever i behov av särskilt stöd talar de mest 
om praktiska lösningar, råd och tips och för att det finns behov av att ventilera sina tankar 
tillsammans med kollegorna.  Vi tolkar det som att pedagogerna upplever en problematik 
kring frågan gällande elever i behov av särskilt stöd. De talar om eleven som bärare av 
problemet och hur dessa brister kan åtgärdas. De flesta pedagoger påtalar avsaknaden av tid 
och samverkan som bidragande orsaker till själva problemet. Resultatet kan tolkas som att det 
finns en rådande tradition där man följer invanda mönster och elever i behov av särskilt stöd 
blir betraktade som ett vad i stället för ett vem. I talet om eleverna hamnar man i ”språkliga 
benämningar.” Benämningar som beskriver gemensamma drag eller villkor som i det här 
fallet benämningen elever i behov av särskilt stöd. Ett begrepp, en kategorisering, ett vad, som 
pedagogerna använder för att kunna utgå från eleven. Det unika, individuella hos eleven, det 
vi här kallar vemet, blir dolt i den gemensamma definitionen.   
 
 
Sökord: Elever i behov av särskilt stöd, En skola för alla, socialkonstruktionism    
 



Förord 
 
Vi kan bara konstatera att inget annat än ett brinnande intresse för ämnet drivit oss att 
oförtrutet arbeta vidare trots att det inte alltid rullat på. Den vi först och främst vill tacka är 
vår handledare Mats Danell för att han väglett oss mot målet, gett oss råd och kunskaper på 
vägen. Några som därefter ska ha en stor eloge är våra respektive familjer som under den här 
tiden stöttat och hjälpt oss på alla sätt. Vad vore livet utan dem. Slutligen vill vi också nämna 
de tillmötesgående rektorer och pedagoger som ställt upp med sin tid och sina tankar så vi 
fick möjlighet till att genomföra denna studie. 
Tusen tack allesammans! 
 
 
Luleå 2009-05-14 
 
Lilian Fängvall Nyberg 
Ann-Sofi Asplund 
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Inledning 
 
Anledningen till att vi i vår studie valt att sätta fokus på hur pedagoger talar om elever i behov 
av särskilt stöd är vårt gemensamma intresse för skolutveckling och då med tanke på visionen 
om en skola för alla. I en tidigare studie i specialpedagogik studerade vi hinder och 
möjligheter i specialpedagogfunktionen i visionen om en skola för alla. Där kunde vi se att 
specialpedagogen upplevde att de enskilda pedagogerna talade olika om specialpedagogens 
funktion i verksamheten och att detta pekade på att de hade olika tankar om vad begreppet en 
skola för alla skulle betyda i praktiken. Vi talar ofta om att alla våra elever ska nå sina mål i 
en skola för alla och i vårt idoga arbete för att alla ska nå dit talas det ofta om elever i behov 
av särskilt stöd. Vi blev intresserade av att försöka skapa förståelse för hur pedagoger talar om 
elever i behov av särskilt stöd i sin praktik. 
  
 
Vad, varför och hur talar man om elever i behov av särskilt stöd? Är eleven i behov av särskilt 
stöd ett vad eller vem?  Med följande citat av von Wright vill vi inleda er till tankar om olika 
elevsyn och dess betydelse. 

 
Den pedagogiska förväxlingen mellan vad och vem har emellertid resulterat i en vana där 
läraren ges tolkningsföreträde att definiera eleven. Ibland kallar man det missvisande för 
>> individualisering>> eller >>personorientering>>. Jag menar att så länge vi letar bland 
punktuell information erhåller vi endast kunskap som svarar på frågan vad, men den 
efterlängtade frågan lyder vem - och den kan vi endast närma oss relationellt. (Von 
Wright, 2000, s. 205) 
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Bakgrund 
 
I bakgrunden presenteras en inledande text där vi beskriver anledningen till vårt val av att 
studera hur pedagoger talar om elever i behov av särskilt stöd. Med tanke på att vi ska 
beskriva hur pedagoger omtalar sin praktik kommer vi att beskriva historik, tidigare forskning 
gällande en skola för alla, elever i behov av särskilt stöd samt pedagogers vardagsarbete. 
Vidare förankras detta i styrdokument och teoretisk referensram. På grund av att studiens 
problemställning speglar en komplex fråga valde vi att ha en relativt omfattande bakgrund. 
Studiens syfte och frågeställningar presenteras efter bakgrund. (s.23) 
 
 

Tidigare forskning 
 
En skola för alla 
I studiens syfte kring visionen om en skola för alla introduceras här till tidigare forskning i 
ämnet.   
I Berg och Scherp (2003) Skolutvecklingens många ansikten, skriver Christer Isaksson att 
Sverige ser annorlunda ut idag jämfört med efterkrigstidens Sverige. Isaksson menar att 
behovet av lyft, förnyelse och utveckling är lika stor idag, som då och att 
utbildningssystemets kvalitet och kvalitetsbegrepp verkar lika nödvändiga att diskutera idag 
som för 40 år sedan, liksom begreppen kvantitet, omfattning och nåbarhet. Vidare menar han 
utifrån sin studie, från år 2003, att likvärdigheten brister men med andra utgångspunkter och 
andra principer än tidigare. Isaksson ställer sig frågor som, har vi en skola för alla? Bygger 
och utvecklar vi skolan och utbildningsmöjligheterna för alla elever? I boken Pedagogiskt 
dilemma: Specialundervisning påtalar Haug (1998) att det i Sverige har funnits en uttalande 
intention att skapa en inkluderande skola, men att den praktiska utvecklingen ser ut att gå i 
motsatt riktning. Kompensatoriska idéer baserade på individuella hänsynstaganden till behov 
och nytta är det som dominerar. Han menar vidare att den enkla insikten att den etikett man 
sätter på skolan i sig inte är tillräcklig för att man ska nå idealet med demokratisering och 
deltagande, utan att det kräver genomgripande åtgärder. Begreppet ”en skola för alla” lyfts i 
Inkluderande pedagogik i skandinaviskt perspektiv (2006) av Egelund, Haug och Persson. 
Författarna använder sig av begreppet och menar att Lgr 80 signum blev ”en skola för alla”, 
och i och med detta ville man också markera att den obligatoriska skolan skulle vara en skola 
dit alla barn och ungdomar var välkomna och också hade rätt till en utbildning som var 
anpassad efter deras förutsättningar.  

Enligt 1994 års läroplan har alla rätt till en likvärdig utbildning, här används inte 
begreppet, en skola för alla, utan det formuleras enligt följande citat; 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Lpo94, s.12) 

Även i avhandlingen Talet om en skola för alla menar Inger Assarsson (2007) att ”en skola 
för alla” är retorik, ett tomt begrepp som fylls med gemensamma förhoppningar om något 
som skulle kunna vara bättre. Problemen börjar när retoriken ska genomföras och bli konkret 
eftersom den då måste definieras. Hon påtalar hur pedagogerna skapar mening i en skola för 
alla genom att utgå från sin egen verklighet snarare än intentionerna i skolans styrdokument. 
För pedagogerna kretsar allt kring att få verksamheten att fungera. Därför fokuserar de mest 
på de elever som stör. Även Danell (2003) framhåller i sin studie av hur lärare uppfattar och 
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formar elevers inflytande genom sitt sätt att agera. Man agerar i syfte att upprätthålla sin 
status genom att legitimera och kontrollera den rådande institutionella ordningen  

I en kvalitativ studie av Danell (2006) framkommer hur komplext samtalet mellan lärare kan 
vara. Danell synliggör de samtalsstrategier som uppkommer i mötet mellan de prohibitiva 
(hindrande) och de progressiva (framåtsyftande) krafterna i lärares samtal. I samtalen stärks 
det trygga och invanda. Danells studie visade på ett mönster i form av begreppsförskjutning, 
praktisk begreppsladdning och begreppsväxling i pedagogernas samtalsstrategier och 
handlingar vilket hindrade deras intentioner. Danells slutsats är att förhållandet är en 
konsekvens av att lärare som kollektiv har lämnats utan stöd i utvecklingsuppdraget och att 
det är en framtida utmaning att hitta och vårda former för pedagogers kollektiva 
kunskapsprocess. Danell menar att framgångsrik skolutveckling handlar om att på ett bättre 
sätt uppmärksamma lärares behov av att utveckla det gemensamma samtalet och därmed 
minska spänningar mellan de prohibitiva och de progressiva krafterna.  Ett väl fungerande 
samtal och samtalsklimat främjar utveckling, menar Danell. 

 
När språket kommer i fokus, blir svårigheterna med att hantera betydelsen av alla 
påtaglig. Alla får sin betydelse i talet genom de delar, som stör, som gör så att begreppet 
alla inte kan existera. (Assarson, 2007, s.245) 

 
Vidare hävdar Assarson (2007) att när pedagogernas konstruktion av särskilda behov, 
värdegrund och undervisning för alla blir något som ska fungera ihop, blir det störande något 
som är oönskat. I strävan efter en helhet är det då nödvändigt att delarna sammanflätas. 
Assarsons syn är att bevara olikheten som störande inslag i vardagen, utan att verksamheten 
anpassas så att olikheten försvinner, kort sagt att se resurser i det störande. Samtal behövs 
enligt henne, om hur pedagogerna i sitt möte, sin undervisning, kan ta till vara den andra och 
det störande. Författaren frågar sig hur pedagogerna ska möta alla så att de kan existera som 
delar utan att elimineras av totalitet. Författaren efterfrågar slutligen en forskning om 
samundervisningens didaktik, om en didaktik för gemenskap som också tar till vara olikhet 
som en resurs. Ahlberg citerar Haug (1998) där han menar att ”en skola för alla” bygger på en 
inkluderande utbildning, på demokratisk deltagande, lika värde och social rättvisa. Även 
Ahlberg hävdar att det är en rättighet för individen att delta i den sociala gemenskapen på sina 
egna villkor. ”En skola för alla innebär att skolan skall anordnas så att den är lika 
ändamålsenlig för alla elever, oavsett möjligheter, förutsättningar och behov.” (SOU 1998:66) 
 
Eva Forsberg och Erik Wallin (2005) framhåller i artikeln, Skolverkets program för 
resultatförbättring i grundskolan, att man från skolverket menar att det finns brister som är 
oroande med tanke på målen om en likvärdig skola. Bristerna handlar om resultatförsämringar 
i flera ämnen, en ökning av variationer mellan skolor och att många elever inte når målen i 
alla obligatoriska ämnen. Forsberg och Wallin menar vidare att i klassrummet etableras en 
slags relation mellan läraren, läroplanen och eleven.  I det samspelet ingår för läraren att både 
ställa krav och att bedöma elevens prestationer och kunskapsutveckling. Vidare hävdar de att 
eleven dock har rätt att bli bedömd på sina egna villkor och i relation till undervisningens 
innehåll och den verkliga situationen, och inte främst i förhållande till generella kriterier och 
kollektiva krav.  Enligt författarna finns det både politisk och allmän enighet om att alla 
elever skall garanteras vissa baskunskaper, då det talas om ”en skola för alla”.  Men när detta 
definieras i kollektiva termer och genom definitiva gränser samtidigt som dessa godtyckligt 
satta gränser får en absolut innebörd, kommer skolan att verka exkluderande 
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Det inte är rimligt att det sker en exkludering av en grupp elever i ”en skola för alla”, hävdar  
Forsberg och Wallin (2005). Enligt författarna innebär det förutom personliga och 
samhälleliga tragedier, att den socialisation eller disciplinering som skolan i sin definition 
uttrycker i läroplanen och har som huvuduppgift, kommer att ske olika för olika grupper av 
elever. Hur ska ett sådant styrsystem utvecklas för att inte leda till marginalisering av elever 
och grupper av elever med konsekvenser för deras framtida liv? Forsberg och Wallin menar 
att det nuvarande systemet för styrning och kontroll har utvecklats utan att frågor och de 
risker som de påpekat, har uppmärksammats i tillräcklig omfattning. Författarna pekar på att 
det finns en risk att hela systemet blir inaktivt. Enligt Forsberg och Wallin blir personalens 
uppgift mer att tjänstgöra som konstruktörer i ett slutet system och att eleverna ses då inte 
som mål i sig utan som medel för att uppnå systemets mål. I Berg och Scherp (2003), 
Skolutvecklingens många ansikten, skriver Blossing att den traditionella lärarkulturen ännu 
bromsar ett förbättringsarbete mot en skola för alla – en skola för alla elever och en skola för 
alla lärare. Är då skolan en plats där pedagogerna riktar blicken mot det som är unikt hos 
varje elev eller söker sig blicken mot det som eleven delar med andra? Blir en elev i behov av 
särskilt stöd sin diagnos, ett vad, eller en individ som har något unikt som gör honom eller 
henne till den unika person den är, ett vem och inte till någon annan?  
 
Lärarnas vardagsarbete  
Med utgångspunkt i vår studie kring hur lärare talar om sitt vardagsarbete kopplar vi här till 
tidigare forskning. 
Berg och Scherp (2003) citerar Kjell Granström, där han i sitt bidrag behandlar förändringar i 
arbetsrelationer och speciella socialpsykologiska relationer mellan grupper och individer. 
Granström beskriver och definierar ett systemiskt arbetssätt, det vill säga ett arbetssätt som 
innebär och förutsätter samarbete. I slutet av 1980-talet infördes arbetslag och arbetsenheter i 
grundskolan med avsikten att införa ett systemiskt arbetssätt. Granström pekar på att syftet 
var att nå det gemensamma målet att ge eleverna kunskap och social fostran. Skolans personal 
var då fostrade i ett strukturalistiskt synsätt, vilket innebar att man slog vakt om individuella 
roller och åtskilda arbetsuppgifter och efterfrågade nedskrivna instruktioner och tydliga 
arbetsuppgifter. Försöket att införa arbetslag i skolan var inte lyckat. Det strukturella 
arbetssättet hade ett starkt fäste i skolan och en samtidig reform av ökade besparingar ledde 
till att införandet av ett systemiskt arbetssätt inte lyckades fullt ut.   
I början av 2000-talet var inte den ekonomiska situationen något bättre än på 1980-talet, men 
personalen på många skolor har ändå medverkat och nyttjat arbetslagen för att gemensamt 
kunna nå uppsatta mål.  
 
Peder Haug (1998) skriver i Pedagogiskt dilemma, Specialundervisning, att 
specialundervisning inte bara är en fråga för speciallärare eller specialpedagogiken, utan en 
fråga för hela skolan. Det krävs att vi kan anpassa oss till elevers olika förmågor och 
förutsättningar och det måste då ske inom en annan värderam. Det krävs att skolan förändras 
men också att vi kan möta och respektera alla elever. Haug påtalar vidare att skolan, även i 
framtiden, kommer att behöva resurser och professionellt stöd i en fullt inkluderande skola för 
att kunna fungera optimalt för alla elever. Precis så som den segregerande skolan har haft 
behov av specialpedagogiska kunskaper och insikter så behöver den inkluderande skolan det, 
men det krävs till viss del andra insikter och att de används på andra sätt. Vidare menar Haug 
(1998) att vi använder den kompensatoriska lösningen när vi har som ambition att alla ska 
kunna nå sina mål. Det handlar här om att förstärka elevens svaga sidor, att ge extra resurser, 
så att han eller hon kan fungera. För att detta ska bli möjligt kartläggs deras starka respektive 
svaga sidor, en diagnos ställs och man tillrättalägger en undervisning som utvecklar särskilt 
de svaga sidorna. Han säger vidare att redan i början av1800-talet och ända fram till 1970-



5 
 

talet så fick detta kompensatoriska synsätt hela tiden en alltmer dominerande ställning både 
som idé och i praktiken. Den vetenskapliga utvecklingen på det medicinska, psykologiska och 
pedagogiska området gjorde denna utveckling möjlig.  
  
Haug (1998) anser också att kompensationen kan vara stigmatiserande genom att barn blir 
särbehandlade och att social rättvisa inte skapas med ett kompensatoriskt synsätt utan 
alternativet som han ser det är det demokratiska deltagarperspektivet. Alla går i samma skola 
och ska tillsammans samverka om det som ska ske där. Det kräver inkludering säger Haug 
och målet är inte att kompensera tills avvikaren uppträder normalt. Institutionen ska bemästra 
heterogenitet och pluralism. När författaren talar om specialundervisningens ursprung så 
nämner han termen segregerande integrering och menar att det är med utgångspunkt i denna 
riktning som utvecklingen sker. När vi försöker hitta den optimala miljön för den enskilde 
eleven så bär vi med oss denna syn. Vad passar bäst för detta barn? De sakkunniga rådfrågas, 
de ställer diagnoserna Ofta lyfter man inte fram det faktum att denna grundval inbegriper 
klara värdegrundande ställningstaganden. Det kompensatoriska synsättet är enligt Haug 
(1998) kopplat till den diagnosbaserade undervisningen där man identifierar svårigheter som 
brister hos eleven och denna syn representerar en bestämd människosyn. Anledningen till 
avvikande beteende ligger hos eleven. Om pedagogerna i skolan, genom sina möjligheter till 
tolkningsföreträde, definierar eleven som ett vad där man ser behov som individburet, brister 
som ska åtgärdas, så blir frågan om vem eleven är, avgjort långt borta. Haug menar: 
 

Hela den svenska specialpedagogiska kunskapen och traditionen bygger på segregation 
och på föreställningen om kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå 
social rättvisa. Dessa uppfattningar är frusna ideologier som ligger som en kompakt 
tundra under dagens verksamhet och påverkar den. (Haug, 1998, s. 58) 

 
Sådana frusna ideologier finns enligt Haug i institutionella system, språk, grupper av aktörer, 
yrkesgrupper, pedagogiskt material och så vidare.  
 
I Lärande och delaktighet, beskriver Ahlberg (2001) om elevers svårigheter i relation till hela 
verksamheten. Hon menar att undervisningen av elever i behov av särskilt stöd inte enbart kan 
fokusera den enskilde eleven utan istället måste elevens svårigheter granskas i relation till 
hela verksamheten. Eleven måste ses som en del av skolans praktik och förändringar som 
berör gruppen och organisationen måste beaktas. Arbetet med att möta alla elevers behov kan 
enligt Ahlberg därför inte ses som en uppgift för den enskilde läraren eller specialpedagogen 
utan som en uppgift som involverar arbetslaget och hela skolan. Även Persson (2005) 
framhåller i Galenskapen finns i var och en, att specialpedagogiken kan motverka idén om en 
sammanhållen skola för alla genom specialpedagogikens tradition som byggde på 
specialundervisning som arbetsform. Speciella lärare i speciella rum skulle bedriva en speciell 
undervisning för elever med speciella behov. Det är lätt att inse svårigheterna med att förena 
denna tradition med en skola som i princip skulle vara till för alla och han ställer sig frågan 
om hur mycket som idag finns kvar av det synsätt som handlar om särskild träning, speciella 
åtgärder och kategorisering av svårigheter i den specialpedagogiska verksamheten. 
 
I de skolor som idag lyckas bli framgångsrika når eleverna bättre resultat när det gäller 
måluppfyllelse. I Berg och Scherp (2003) skriver docent och skolforskare Lennart Grosin  att i 
de så kallade framgångsrika skolorna utgår förväntningarna på eleverna från att alla kan lära 
sig och att det är skolklimatet och lärarnas skicklighet som är avgörande för elevernas resultat. 
Enligt Lennart Grosin är detta en kraftfull utmaning mot den rådande kulturen i många skolor 
och mot den aktuella skolpolitiken.  
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I Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap påtalar Bengt Persson (2005) att de 
rådande maktförhållandena och den vedertagna diskursen påverkar verksamheten på en 
institution men att det inte behöver vara så att den officiella diskursen behöver vara den som 
visar sig i praktiken. Det som avgör var gränserna för det önskvärda, tillåtna sätts är många 
gånger traditioner, personliga erfarenheter, kollegialitet, revirbevakning och maktrelationer.  
Foucault menar att det vid sidan av den officiella diskursen, mer eller mindre synligt för 
utomstående, löper flera andra diskurser parallellt. Kjell Granström (Berg & Scherp, 2003) 
menar att ett systemiskt arbetssätt inte bara underlättar ett effektivt och målinriktat arbete, 
utan hjälper också gruppen att hantera mer emotionella och ofta irrationella behov som 
uppstår i gruppen. När uppgifterna blir alltför betungande eller hotande kan gruppen 
gemensamt fly från ansvaret eller överlämna ansvar och beslut till någon annan, exempelvis 
rektor.  Detta kallas beroendebeteende och kan ses som ett uttryck för strukturellt tänkande; 
att man hoppas att det ska finnas någon auktoritet som kan besluta åt gruppen. Ett sätt är att 
hantera hot och ångest orsakade av arbetets utmaningar är att ge sig på en ”fiende” som får stå 
för lagets svårigheter. Syndabock kan vara rektor, skolpolitiker, eleverna, föräldrarna, 
etcetera. Granström säger också att de systemiska rollerna kan vara organisations och 
medlemmarnas sätt att anpassa och målstyra verksamheten och genom att träna upp samspel 
och lyhördhet kan rollerna snabbt anpassas och förändras till uppkomna behov. I en systemisk 
verksamhet ges utrymme för trygghetsskapande gemensamma processer där gruppen 
tillsammans kan hanterar upplevda hot och uppkommen ångest. 

 
 
Berg och Scherp (2003) lyfter fram hur samspelet i klassrummet styrs av de roller som ges av 
skolsystemet men också av de gemensamma roller som skapas i den dagliga 
klassrumsinteraktionen. Klara och tydliga roller skapar visserligen trygghet men kan samtidigt 
medföra att maktrelationer, könsrollsmönster och etnisk särbehandling vidmaktshålls. För 
elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling är det viktigt med en ökad medvetenhet om 
hur roller skapas och upprätthålls i klassrummet. 
Den specialpedagogiska grundkompetensen som lärare behöver, anser Persson (2005) är en 
fördjupad pedagogisk kompetens att möta alla elever, och inte att ha en uppsättning metoder 
som är anpassade till olika former av funktionsnedsättningar eller störningar. Persson menar 
att den centrala uppgiften för varje lärare är att kunna utforma undervisningen så att alla 
elever får utbyte av den och att just detta kanske är det svåraste lärare har att hantera i sitt 
yrke. Hur bra ett arbetslag fungerar kan då bli avgörande för måluppfyllelsen.  
Vidare säger Persson (2005) att skolans regelverk sätter gränser för hur väl man kan 
tillmötesgå alla elever genom att kurs- och timplaner är lika för alla och att alla elever väntas 
uppnå sina mål inom samma tidsplan. Skolplikten är lika lång för alla och efter nio år i 
grundskolan ska alla vara redo för fortsatta studier i gymnasieskolan. Persson lyfter upp 
lärarnas arbetsbörda där han påtalar att den ökar i takt med stigande elevantal och att detta 
alltemellanåt orsakat krav på mer homogena klasser. Ett sätt för att ”lösa” detta är då att 
definiera flera elever som störda eller lågt begåvade, avvikare. Genom detta sätt att hantera 
sin arbetssituation finns då risken att området för vad som kan betraktas som avvikande 
vidgas. Persson menar att det avvikande ses då som en individuell egenskap eller som en 
produkt av svåra familjeförhållanden eller andra sociala omständigheter. Om skolan i sin iver 
att åstadkomma ett gott möte med eleven bara riktar sig till de individuella egenskaperna 
tenderar eleven att krympa från ett vem till ett vad. Självet blir något ovidkommande utan i 
stället blir frågan: Vad är eleven? 
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I kvalitetsgranskningen för år 2000 redovisar inspektörerna i Elevens framgång – Skolans 
ansvar (Ds 2001:19) att det fanns en oro hos flera kommuner att ekonomiska besparingar 
riskerar att drabba allt fler barn och elever i behov av särskilt stöd. Det finns en strävan hos 
pedagogerna att göra det bästa av situationen men man upplever sig otillräcklig när det är 
många som behöver stöd och barngrupperna eller klasserna är stora. På flera skolor kom det 
fram att lärarna känner sig frustrerade över att resurserna inte räcker till alla som behöver 
stöd.  I Skolverkets Kartläggning av åtgärdsprogram och särskilt stöd i grundskolan, skrivs 
det att granskning av lärares undervisning inte sker i så stor grad vilket tyder på att fokus i 
beskrivningarna i åtgärdsprogrammen trots allt ligger på hur väl ”anpassad” eleven är till 
gällande förhållanden snarare än hur den enskilde elevens förutsättningar och behov står i 
samklang med undervisningen och lärandebetingelserna i övrigt. För att förstå varför till 
exempel en viss syn på elever i svårigheter dominerar behöver man studera lednings- och 
maktstrukturerna på skolan. Enligt Gunnar Bergs bidrag i Berg och Scherp (2003) handlar 
skolutveckling om att inom rådande institutionella ramar utveckla vardagsarbetet till 
elevernas bästa. Skolors vardagsarbete påverkas av de interna kulturer som finns på skolan, all 
skolutveckling utgår från medvetna eller omedvetna perspektiv. Olika intressegruppers 
legitima eller illegitima maktutövning och maktspråk påverkar skolan som institution. Staten 
föreskriver skolan att verka för vissa uttalade uppdrag, t.ex. fostra eleverna till demokratiska 
medborgare och förmedla kunskaper utifrån gällande styrdokument. Dessutom förväntar sig 
samhället av skolorna att de ska genomföra också andra mer outtalade uppdrag, t.ex. att 
förvara och sortera elever. 
 
Ulf Blossing är skolforskare och framhåller i sin studie, Kompetens för samspelande skolor, 
Berg och Scherp (2003) att pedagogen inte ensam kan klara av sitt vardagsarbete utan det är 
med en självkritisk hållning tillsammans med kollegorna som möjligheterna till skapandet av 
en skola för alla finns. Han menar att lärare har i sin tradition ett ”tryck” på sig att ensam 
klara av att planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten och det menar 
han att lärarna måste frigöra sig från. Ge den pedagogiska och didaktiska praktiken en 
självklar plats i arbetslagets vardag och i kompetensutvecklingen. Den pedagogiska 
verksamheten är för komplex för att man på egen hand ska kunna hantera detta. En skola för 
alla skapas, i ett kritiskt förhållningssätt till sig själv, tillsammans med kollegor.  
I Elevens framgång – Skolans ansvar (Ds 2001:19) säger man att en väl fungerande skola – 
skolan som samarbetsarena – är av avgörande betydelse för ökad måluppfyllelse och för 
elever i behov av särskilt stöd (Ds 2001:19 s. 1). Beroende på hur väl skolan fungerar som 
samarbetsarena där nationella mål omsätts i en för eleverna stimulerande verksamhet 
bestämmer elevernas framgångar och därmed graden av måluppfyllelse. Enligt Ahlberg 
Specialpedagogik av igår, idag och i morgon (2007) finns det oklarheter krig det så kallade, 
deltagarperspektivet, skolans mål att skapa en likvärdig utbildning och lika rättigheter för alla 
barn. Det finns inga svar på hur forskningen har bidragit till att stödja lärarna när det gäller 
elevers rätt att delta i och forma gemenskapen i skolans möte med alla elevers förutsättningar, 
erfarenheter och behov. Ahlberg hävdar att den senaste avskiljningen av vissa elever till små 
undervisningsgrupper, visar på att de senaste årtiondenas politiska vilja mot inkludering inte 
har lyckats vidare bra. Ahlberg pekar på betydelsefulla utvecklingslinjer. Dels att 
morgondagens forskning borde stärka specialpedagogikens identitet och kritiskt granska den 
egna forskningen. Vidare menar hon på en utvecklingslinje borde vara att bidra till att skapa 
arenor för kommunikation som ger ökat möjligheter för teori och praktik att mötas. 
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Språkbruket är segregerande säger Haug (1998) och nämner Ingemar Emanuelsson som pekat 
på den utbredda tendensen att tala om integrerade barn (Emanuelsson 1995, 1997b). 
 Det är ett sätt att stämpla och segregera dessa barn, stick i stäv med det som är tanken. Till och med 
fackfolk laborerar med uttryck som vanliga elever och elever med funktionshinder. (Åkerman och 
Strinnholm, 1997, s 35) 
  
Mattsson, Dagermalm och Pisilä (2006) Vad är värdefull specialpedagogisk kunskap? Påtalar 
också att människor skapar, mer eller mindre medvetet, den kontext som sätter gränser för och 
erbjuder handlingsutrymme åt vissa initiativ. Människor kan förändra kontexten, men ofta 
med begränsad frihet. Det rör sig om en dialektisk process i vilken flera kvardröjande 
föreställningar, sega strukturer och handlingsmönster ingår. Språket blir förvaringsplatsen för 
en stor samling kollektiva sedimenteringar.  En viktig del i skolans utvecklingsarbete är att ge 
lärare möjlighet att bearbeta och reflektera över sin roll och relation till eleverna, säger Kjell 
Granström (Berg & Scherp, 2003). Granström menar att det under senare år har kommit 
önskemål om professionell handledning från allt fler arbetslag i skolan. Den handledning som 
man frågar efter är grupphandledning för att utveckla en integrerad yrkesskicklighet och ge 
möjligheter att se och förstå sin egen roll i interaktionistiska (sociala) rollspelet i 
klassrummet. Grupphandledning går ut på att en lärargrupp från samma arbetslag eller i 
blandade grupper under ledning av en handledare, får möjlighet att språkliggöra sina 
upplevelser från vardagsarbetet. Detta språkliggörande av vardagen är ett viktigt led i 
utvecklandet av ett yrkesspråk för lärare citerar, Granström från Colnerud och Granström 
(2002). Innehållet i handledningsgrupperna handlar ofta om lärarnas relationer till enskilda 
elever, tillexempel barn med inlärningssvårigheter, upproriska elever, elever som lärarna inte 
tycker om eller elever som har obegränsade behov av läraren.                                        
Granström skriver också att samtalen kan handla om svårigheter att organisera samarbetet i 
personalgruppen så att ett positivt samarbete kunde ske.  Många av samtalsämnena under en 
handledning handlar om det interaktionistiska samspelet och rolltagandet i skolan. Granström 
pekar på att läraryrket är lika utsatt som yrket som psykologer, mentalskötare och terapeuter 
och borde att det vara en självskriven rättighet att återkommande få delta i professionell 
grupphandledning. Eftersom det har visat sig att detta kan leda till en ökad känslighet och 
säkerhet i att hantera det interaktionistiska samspelet i såväl klassrum som personalrum. Är 
eleven i pedagogens ögon ett vad eller vem blir intressant i detta sammanhang. Hur talar man 
om elever i behov av särskilt stöd?   
 
Vi har alla förstått att utformningen av elevernas lärmiljö är avgörande för resultaten i skolan. 
Vi har även lärt oss mer om hur denna lärmiljö bör vara utformad för att uppnå allt bättre 
resultat. Enligt Berg och Scherp (2003) innebär en ökad kunskap om elevernas läsprocess inte 
att det behöver bli lättare att vara lärare. Han menar att ökade kunskaper också kan leda till att 
man höjer ambitionsnivån vilken då skapar nya svårigheter och utmaningar.  
 Berg och Scherp menar på att okunskap kan vara underlättande. De pekar på att i skolans 
barndom för ca 160 år sedan hade man två förklaringar till att elever inte nådde så goda 
resultat som de borde. Antingen var de idioter eller så ansågs de vara lata. Om de var idioter 
var det inget att göra och var de lata så klippte man bara till dem. Idag har man förstått att vi i 
skolan i betydligt högre grad kan hjälpa barn och ungdomar i deras lärande och utveckling 
bland annat genom förändringar i deras lärmiljö. I Berg och Scherp påtalar Scherp i sitt bidrag 
i boken, att en konstruktiv och varaktig skolutveckling vilar på lärares upplevelser av sina 
vardagsproblem och lärares förståelse av sitt uppdrag och att detta kan åstadkommas genom 
lärande samtal med varandra. Det handlar om att vara lyhördhet och vilja att fördjupa sin 
förståelse av olika perspektiv.  
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Samtalen kan också handla om sambandet mellan arbetssätt och resultat. Dialogen är basal för 
förståelsefördjupande och meningsskapande lärprocesser menar författarna, en och samma 
händelse ser olika ut beroende från vilket perspektiv man ser den. Perspektivmöten medför 
lärande. Vilken betydelse har det om skolan i sin iver att åstadkomma ett gott möte med 
eleven, oreflekterat och omedvetet, endast riktar sig till de individuella egenskaperna där 
eleven tenderar att krympa från ett vem till ett vad. Vad blir viktigt i vardagsarbetet, utifrån 
den förståelse jag har av mitt uppdrag?    
  
I studien, Vad händer i skolans hus?(2003) Diskuterar Mats Danell om hur skolan och 
lärarens profession har kommit att förändras och utvecklats övertid. Vid en övergång från 
bondesamhället till industrisamhället sprängdes de gamla instutionella ramarna och på 
liknande sätt kan samhället i dag sägas befinna sig i en övergångsfas från ett traditionellt 
industrisamhälle till ett framtidssamhälle och till en framtidsskola. Skolan står inför nya 
utmaningar som åter hotar att spränga skolans institutionella ramar.  
  
Danell (2003) framhåller att detta kan leda till en ökad press på lärarens professionella 
förmåga att möta allt snabbare samhälleliga och världsliga förändringar som tränger sig in i 
skolans värld. Han talar för att det blir särskilt viktigt att uppmärksamma hur läraren 
konstruerar skolans vardagsverklighet och menar att lärarna kan ses som viktiga 
förändringsagenter i sammanhanget. Danell påtalar hur kollegor med hjälp av språket 
synliggör sitt aktions- och reaktionsinriktade tänkande som grundar sig på erfarenheter från 
händelser i praxis. Lärarna distanserar sig från den vardagliga verkligheten situationer med 
språkets hjälp och kan därmed mentalt bearbeta egna och kollegors sätt att uppfatta 
undervisningen. I kommunikationen mellan kollegor utvecklas en gemensam 
överenskommelse av betydelsen av den pedagogiska praktiken, det vill säga, pedagogiska 
fenomen blir gemensamt socialt konstruerade objekt. Därmed formas ett kollegialt språk 
laddat med pedagogiska betydelser lagrade i språket. Begreppet en elev i behov av särskilt 
stöd har också en pedagogisk betydelse – Vad eller vem är det?  Danell hävdar också att 
lärarens samtal med övriga aktörer inom skolan avtar med avståndet till lärarens 
undervisningssituation. Danell menar på att samtalen oftast består av allmän information, 
gemensamma organisatoriska frågor och problematiska elever och att dessa samtal framstår 
som mindre betydelsefulla och sker vanligen inom ramen för skolans olika konferenser.  
 
Ulf Blossing (2008) säger i studien, Kompetens för samspelande skolor, att de lärare som 
dagligen vistas på samma arbetsplats utvecklar normer för hur arbetet bör utföras på skolan 
och att en grupp av lärare därmed utgör ett socialt arbetsumgänge. Normerna utgör en 
trygghet i gruppen och underlättar vardagsarbetet på ett sätt att arbetsuppgifter kan utföras 
utefter en mall som den enskilde läraren också vet är godkänd av kollegorna. Men de normer 
som det sociala arbetsumgänget utvecklar kan också fungera som låsningar i arbetet och i 
svåra situationer uppkommer även problem där tidigare mallar och arbetssätt inte fungerar. Då 
behövs nya undervisningsmodeller, elevvårdsstrategier och provrutiner utvecklas. Vidare 
menar Blossing att den lokala organisationen behöver ha rutiner för hur den ska tina upp delar 
av normsystemet för att kunna påbörja ett arbete med att förbättra bristfälliga mallar, ett 
förbättringsarbete. Enligt honom kan ett aktivt arbeta med förbättringsflödet på den egna 
skolan göras genom att identifiera förbättringsområden och långsiktigt samt uthålligt arbeta 
för att få nya rutiner att fästa i verksamheten. Blossing hänvisar till (Hargreaves, 1998) och 
menar att, kulturbegreppet inriktar på arbetsumgänget på en skola och hur det ordnar sig i 
olika strukturer. Den inre styrning som klarar av att driva ett förbättringsarbete till att bli 
institutionaliserat kan i skolkulturtermer förstås som den samarbetande skolan.  
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Enligt vad han säger visar Forskning om skolkulturer på att skolors inre liv har förändrats på 
ett dramatiskt sätt under det sena 1900-talet. Tidigare arbetade läraren ensamma och isolerat 
från sina kollegor, idag arbetar många i tillsammans i arbetslag och dessutom med en mer 
organiserad planering och uppföljning av arbetet än någonsin tidigare. Han menar också att 
den lokala organisationens självförnyande förmåga har visat sig ha allvarliga brister, då den 
inte är kopplad till det praktiska undervisningsarbetet på ett sånt sätt att det leder till 
förbättring av elevernas arbetsmiljö och deras studieresultat. Blossing förklarar arbetslaget 
som skolans utvecklingscentrum där dessa upplevelser kan hanteras och där också 
förbättringens ledarskap kan ges en konkret utformning  
  
I SOU 1997:21 framkommer det också att personalen är den viktigaste kvalitetsfaktorn i den 
pedagogiska verksamheten. Det är arbetslagets kompetens som utgör förutsättningarna för en 
kvalitativt bra verksamhet. Drivkraften i det dagliga arbetet bör vara förankringen av de 
gemensamma målen hos de som ska utföra det praktiska arbetet. Det är i arbetslagets strävan 
och intressen möjligheterna till nytänkande och förändring i pedagogik och omsorg avgörs. 
 Blossing grupperar verksamheten som bedrivs på en skola i områdena organisering, mål- och 
resultatarbete, klassrumsarbete samt vård - och förbättringsarbete. Ett vanligt förhållande 
enligt honom verkar vara att verksamheten inom mål - och resultatområdet är välutvecklat 
utan att det är sammankopplat med klassrumsverksamheten. När ett sådant tillstånd är rådande 
på en skola betyder det att lärarna där visat ett engagerat arbete kring måldiskussion och 
dokumentation utan att det ger märkbara förbättringar i arbetet med eleverna. Han diskuterar 
om lärares och skolledares lärprocess i skolan och då framför allt om samspelet i skolan.  Den 
handlar om hur rektor kan medverka till en organisation för samarbete och hur det kan ledas 
över tid. Den handlar om hur lärare och skolledare kan ordna mer givande sociala processer 
mellan de vuxna på skolan på ett sådant sätt att när eleverna samspelar med dessa så förbättras 
också deras lärande och prestation i skolan. Vidare frågar sig författaren vad som har hänt 
med de visionära formuleringarna i SIA – reformen (SOU; 1974:53) 1970-talet som satte den 
demokratiska skolan på dagordningen? Skolan där ledare, lärare och elever skulle få ta ett 
större ansvar för att förbättra verksamheten, där resursanvändning och verksamhetsplanering 
skulle anpassas till elevernas behov, där lärare skulle samverka i arbetsenheter och arbetslag 
för att greppa elevernas hela situation och för att utforma arbetsformer så att eleverna 
utvecklade ansvar, samverkan och delaktighet och slutligen där uppföljning och utvärdering 
av de lokala insatserna skulle inta en central plats och där den vardagsnära 
försöksverksamheten och fortbildningen skulle stärkas. Enligt var Blossings mening, är det ett 
kommunalt ansvar att se till att ge kompetensutveckling när det gäller pedagogiskt och 
didaktiskt ledarskap, omstrukturering till lagbaserade skolorganisationer, förbättringsarbete 
med fokus på klassrumsarbete och lärares lagarbete, målinriktad och effektiv uppföljning och 
utvärdering, utvecklingsinriktade arbetssätt och elevinflytande och en integrerad elevvård. 
Blossing (2008) menar också att en framtidsbild om en utökad lokal pedagogisk kompetens 
byggd på visionen om en demokratisk skola behöver utmana den rådande maktstrukturen. En 
utökad lokal pedagogisk kompetens kan inte fortsättningsvis handla om att professionella 
behöver bli bättre på att realisera de av staten formulerade målen, den måste handla om att 
man lokalt får makten över såväl formulering och realisering. Den bygger på övertygelsen att 
lärare och skolledning vill och kan ta ett professionellt ansvar över hela verksamheten. 
 
 
Eleven i behov av särskilt stöd 
Kopplat till studiens syfte lyfter vi här in tidigare forskning om elever i behov av särskilt stöd.  
Vad är specialpedagogik? Vad står begreppet specialpedagogik för? För vad och för vem 
finns det egentligen specialpedagogik? I artikeln Specialpedagogik av igår, idag och i morgon 
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(2007) lyfter Ann Ahlberg ovanstående frågor. Ahlberg menar att man oftast kopplar 
specialpedagogik till skolans verksamhet, till specialundervisning och till elever i behov av 
särskilt stöd. Vidare säger hon att det är alltför snävt att begränsa specialpedagogik till att 
handla om enbart elever i behov av särskilt stöd, och specialpedagogiken, inte i första hand 
ska ses som en speciell pedagogik för vissa elever, utan att den kan bidra och verka för att en 
naturlig variation av elever kan mötas i skolan. Hon tolkar formuleringen som att 
specialpedagogiken förutom individperspektivet även ska innefatta samhälls, organisations- 
och didaktiska perspektiv.  
  
När det gäller problematiken kring elever i behov av särskilt stöd i specialpedagogiken, sett ur 
ett historiskt perspektiv menar Ahlberg att redan då den allmänna folkskolan infördes i 
Sverige år 1842, diskuterades det hur man skulle förhålla sig till elever som ansågs avvikande 
och hade svårigheter i skolan. Elever som benämndes sakna nödvändig fattningsförmåga, var 
fattiga eller vanartiga. Eleverna placerades inte i särskilda klasser men det ställdes lägre 
kunskapskrav på dem. De elever som var funktionshindrade som döva, blinda eller 
utvecklingsstörda stod utanför skolsystemet. Man menade att de svaga eleverna, lågt 
begåvade barnens närvaro i klassrummet inte gynnade någon. Vidare beskriver Ahlberg hur 
man under 1920-talet kunde fastställa barns begåvning genom att utföra intelligenstester, för 
att kunna hitta lämpliga särlösningar för vissa elever och att någon gång i början av 1940-talet 
kom de första specialklasserna, klasser som enbart bestod av elever med diagnostiserade 
handikapp. 
 
Vidare fortsatte den utvecklingen under 1960-talet då det startades en mängd specialklasser 
för de elever som ansågs avvikande. Klasserna benämndes hjälpklasser, observationsklasser, 
läsklasser och så vidare.  1969 års läroplan för grundskolan ville se en ökad integrering av 
elever med funktionshinder i skolan. Synen på specialklasser förändrades något, genom att de 
inte visat ge någon positiv effekt.  Även synen på elever med behov av särskilt stöd 
förändrades något. Svårigheterna relaterades nu inte enbart till individen utan också till 
skolans verksamhet och det sociala sammanhanget eleven ingick i. Enligt henne kom en stor 
förändring under1980- talet. Det var då och med den dåvarande läroplanen för grundskolan, 
Lgr 80, som lärarkåren skulle verka för ”en skola för alla” och på så sätt motverka att elever 
inte skulle få svårigheter i skolarbetet. Målet var en integrering av elever i behov av särskilt 
stöd och stödundervisning skulle ges inom ramen för den vanliga undervisningen. Ahlberg 
förtydligar att även i vår nuvarande läroplan, Lpo 94, framhåller man att hänsyn ska tas till 
elevers olika förutsättningar och behov och att skolan har ett särskilt ansvar för elever som av 
olika skäl har svårigheter att nå målen. Hon menar att det framförs (SOU 1999:63) att skolan 
som helhet och arbetslagen behöver specialpedagogiskt stöd för att kunna möta elevers 
olikheter. Ahlberg menar att den särskiljning och den differentieringspedagogik som fanns på 
1940-talet fortfarande står sig stark. Specialklasser har sakta avvecklats, men under 1990-talet 
har man sett en återgång till särskilda undervisningsgrupper, för elever i behov av särskilt 
stöd. Ahlberg (2007) citerar Emanuelsson, Persson och Rosenquist (2001), där de talar om två 
specialpedagogiska perspektiv; Det kategoriska och det relationella perspektivet. Det 
kategoriska perspektivet står för att eleverna sorteras utifrån ett normalitetstänkande och 
därför utsätts de för särskilda åtgärder, man talar då om elever med svårigheter. I det 
relationella perspektivet utgår man från elever i svårigheter och då med fokus på samspel 
mellan individ och omgivning. 
 

Det är tvetydigt så att forskning inom det individinriktade perspektivet har fått genomstag 
i skolans verksamhet, då elevers svårigheter vanligtvis förklaras genom den enskilde 
individens avvikelser från normen. Psykologiska testmetoder och diagnosinstrumentet 
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som utvecklats används också i stor utsträckning för att diagnostisera elever och 
möjliggöra sortering och avskiljning. (Ahlberg, 2007, s.90) 

 
I Lärarutbildningskommitténs betänkande om en ny lärarutbildning (SOU 1999:63) står det att 
läsa att den stora utmaningen – utbildningspolitiskt och verksamhetsmässigt – är hur 
förskolan och skolans personal ska hantera det sakförhållande att elever har olika 
förutsättningar, erfarenheter, kunskaper och behov. Specialpedagogik kan inte handla om att 
specialläraren eller specialpedagogen förväntas ”bota” vissa elevers brister med speciella 
metoder. Individen måste ses som en del av gruppen och skolan. I vårt syfte nämns begreppet 
”elev i behov av särskilt stöd” och i departementsskriften 2001:19 Elevens framgång – 
Skolans menar man att det finns ingen entydig definition av denna elevgrupp. Vissa elever 
kan dock sägas vara lättare att urskilja än andra. Elever med funktionsnedsättningar, 
inlärningssvårigheter, svårigheter av psykisk, social, emotionell eller språklig karaktär liksom 
elever som är utåtagerande och aggressiva eller tysta och passiva elever samt elever med 
neuropsykiatriska tillstånd som MBD/DAMP, ADHD, Aspergers syndrom och autism räknas 
hit. Hur man ser på vilka elever som anses vara i behov av stöd varierar starkt. Några exempel 
är elever som inte lyckas att tillgodogöra sig undervisningen, som behöver mer för att få lika 
mycket, med stora inlärningsproblem, i svårigheter, med sociala, mentala och kroppsliga 
svårigheter, med problem att klara en vanlig vardag, som inte uppnår målen, eller helt enkelt 
”bråkiga elever”. Enligt von Wrights (2000) tankar om det relationella perspektivet förutsätts 
det att läraren avstår från omdömet och lyssnar till vem eleven är och på så sätt förutser vem 
hon kan vara. I stället för det punktuella perspektivet där bedömningen blir vad eleven är, till 
exempel ”bråkig”. Ytterligare ett svar är att handikappet beror på miljön man vistas i. (Ds 
2001:19 s. 1) Man säger också i (Ds 2001:19 s. 1) att elever i behov av särskilt stöd ökat men 
att detta är svårt att veta eftersom definitionerna på vad som är en elev i behov av särskilt stöd 
växlar. Men man ställer sig frågan om det är individen som har problem eller om det är den 
omgivande miljön, det sociala sammanhanget som individen är en del av som är problemet. I 
(Ds 2001:19) skriver man att i en omfattande studie av specialundervisningen och dess 
konsekvenser gjord av Persson, B (1997) Specialpedagogiskt arbete i grundskolan – En studie 
av förutsättningar, genomförande och verksamhetsinriktning, noterades det att det var 
socioemotionella problem tillexempel koncentrationsstörningar, utagerande och hotfullt 
beteende eller andra störningar som ansågs kräva särskilda åtgärder, som var det viktigaste 
skälet till att elever bedömdes vara i behov av särskilt stöd.  
 
I artikeln ”Galenskapen finns i var och en” (2000), säger Persson att det vi kan lära av 
Foucault är att vi hittar precis det antal avvikare som vi vill hitta och att visionen eller 
strävansmålet att skapa en skola för alla är beroende av hur vi ser på oss själva och varandra. 
Enligt Persson menar Foucault att avskiljningen och exkluderingen ges uttryck i människors 
språk, gester och uttrycksmedel och skillnaden mellan de avvikande och oss andra är bara 
skenbar och socialt konstruerad. 
 

Det är när vi med Foucaults ord tar alla tänkbara teknologier för att identifiera dem som i 
olika avseenden inte är lika oss andra, som vi själva riskerar att bidra till exkludering och 
segregation. (Persson, 2000) 

 
 
Haug (1998) påtalar att begreppet elev i behov av särskilt stöd är centrerat till individen. Man 
talar om svårigheten som en bristfällig utveckling eller en individuell patologi av medicinsk 
eller psykologisk skada. Utmaningen blir då att anpassa barnet till skolan genom en 
kompensatorisk lösning.  Det etablerade begreppet särskilda behov förstås som en social 
konstruktion. Tanken är att behovet av segregerande särskilda åtgärder har skapats av att 
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skolan inte är konstruerad för att alla ska kunna fungera där. Man förutsätter att några inte 
kommer att klara sig eller inte ska klara sig. Haug anser att när det gäller bestämningarna av 
social rättvisa så finns det ett nära samband med det kompensatoriska perspektivet och den 
segregerande inriktningen. När det handlar om inkluderande integrering anser han att 
undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är inskriven som elev. Skolan ska 
vara en plats där alla kan ingå i gemenskapen och att det finns en acceptans för skillnader 
mellan barnen så att ingen blir stigmatiserad eller utstött. Vidare säger Haug att dessa två 
principer för hur specialundervisning ska organiseras visar på två olika synsätt men också på 
två grunder för undervisning av barn med behov av särskilt stöd. Dessa olika synsätt är också 
kopplade till två olika politiska diskurser genom att de ger uttryck för två olika perspektiv på 
social rättvisa. Synen på den enskilda människan och hans eller hennes möjligheter till att ha 
en självskriven plats i samhället. Haug menar att den svenska specialundervisningen ligger 
närmare den segregerande än den inkluderande integreringen.  
 
Blossing (2008) hävdar att den elevvården som skulle värna om den svaga elevens hela 
skolsituation har blivit en verksamhet vid sidan om den ordinarie undervisningen. 
Undervisning där eleven ska hjälpas att klara av den vanliga undervisningen, när det 
egentligen var den vanliga undervisningen som skulle förbättras till att också innefatta 
ovanliga elever.  
 
Kirsten Hundeide (2006) skriver om misslyckade elever och frågar sig vilka intressenter det 
finns i en diagnos? För vem är det ett problem? Vad har man förbisett när man tolkar och 
tillräknar barnets problem i skolan med lågt IQ. Har man utvärderat barnets ställning i 
klassrummet? Vidare frågar hon efter förhållandet till lärarna, skolkamraterna och 
föräldrarna? Vad har de för syn på det hela och vilka förväntningar har de? Är det här ett sätt 
för andra omsorgspersoner och skolsystem att avsäga sig ansvaret? Vem tjänar på den har 
typen av diagnoser? Vem förlorar och vems stämma får bli hörd? Hundeide menar att 
misslyckande elever är ett resultat av självuppfyllande, förutfattade meningar och utstötning 
från klassrummets intersubjektiva rum och är ett högst verkligt problem i klassrummet. Det 
handlar om grundläggande frågor knutna till engagemang kontra tillbakadragande, att vara 
aktiv och kreativ mot att vara inaktiv, blockerad och hämmad, om att känna sig accepterad 
eller känna sig nedvärderad utstött eller misslyckad och därmed utanför det intersubjektiva 
rummet som de andra delar.  De flesta vet av egen erfarenhet hur lätt det kan vara att utesluta 
en person genom att välja ett ämne där den personen saknar bakgrundskunskaper. Lite mer 
ömtåligt blir det när man väljer ett område eller ton och ett kroppsspråk som inkluderar någon 
och exkluderar andra. Det är erfarenheter som även gäller samspelet i klassrummet. Slutligen 
hävdar Hundeide att en bra lärare är en lärare som på ett lyhört sätt skapar ett intersubjektivt 
rum som inkluderar alla elever så att de känner sig trygga och kan kommunicera på ett sätt 
som är naturligt och lätt.  
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Forskningsidealet 
Denna figur visar ett forskningsideal. Pedagogens fokus (tal) är här mot olika riktningar, 
mellan eleven i behov av särskilt stöd, kollegor och mot stat och kommun. Problem som 
uppkommer i praxis betraktas som gemensamma och allas angelägenhet. Krav på 
måluppfyllelse diskuteras och bearbetas gemensamt. Pedagogerna står tätt in till varandra 
vilket visar på att det finns samverkan och dialog dem emellan och mellan de olika aktörerna. 
Genom denna täta samverkan ökar deras handlingsutrymme och problematiken kring eleven i 
behov av särskilt stöd minskar.     
 
I de så kallade framgångsrika skolorna utgår förväntningarna på eleverna från att alla kan lära 
sig och att det är skolklimatet och lärarnas skicklighet som är avgörande för elevernas resultat. 
Enligt Lennart Grosin är detta en kraftfull utmaning mot den rådande kulturen i många skolor 
och mot den aktuella skolpolitiken.”(Grosin Berg och Scherp, 2003). Även Danell (2006) 
menar att framgångsrik skolutveckling handlar om att på ett bättre sätt uppmärksamma lärares 
behov av att utveckla det gemensamma samtalet och på så sätt minska spänningar mellan de 
prohibitiva och de progressiva krafterna. Med andra ord finns det all anledning att i 
utvecklingssammanhang intressera sig för samtalet och samtalsklimat som främjar.  
(Andersen & kaspersen, 2007) menade att genom styrdokument och politiska beslut styrs och 
påverkas vi i skolan till hur vi ska förhålla oss till barn i svårigheter eller vad vi nationellt 
menar med begreppet ”en skola för alla”.  
 
 Figur B visar på forskningsidealet, en skola för alla. Se hela figuren (figur A, B) under 
diskussion. (s.39)  

.  
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Förankring i styrdokument 
 
Enligt Lpo 94 i Skolans värdegrund och uppdrag och en likvärdig utbildning sägs att 
undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. En likvärdig utbildning 
innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser 
ska fördelas lika. Vidare menas att hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. Det finns också olika vägar att nå målen och skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildning. Om den enskilda skolans 
utveckling sägs vidare att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 
uppställda målen. Huvudmannen är den som ansvar för att detta sker. Vidare sägs här, att den 
dagliga pedagogiska ledningen av skolan och lärarnas professionella ansvar är förutsättningar 
för att skolan ska utvecklas kvalitativt. Detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas, 
resultat följs upp och utvärderas och att nya metoder prövas och utvecklas. När det gäller 
elevernas ansvar och inflytande gäller de demokratiska principerna att kunna påverka, ta 
ansvar och vara delaktig vilket skall omfatta alla elever. 
 
 
När det gäller, elever i behov av särskilt stöd sägs i Grundskoleförordningen (SFS 1994:1194) 
kapitel 5, paragraf 5 står: ”Särskilt stöd ska ges till elever med behov av specialpedagogiska 
insatser. Sådant stöd ska i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör”. 
 
Genom att studien genomfördes i X kommun i Norrbotten presenteras här gällande kommunal 
skolplan (2007). Där lyfter man fram att det högst prioriterade målet för kommunens skolor är 
att kraftfullt öka måluppfyllelsen genom att skapa en skola med ett brett urval av trygga, 
lärande miljöer där det slutliga målet är hundraprocentig måluppfyllelse. 
 Vidare säger man också att varje elev måste mötas utifrån sina egna förutsättningar och att 
organisationen skall se till individen och dess behov vid all verksamhet. Skolans arbete, 
lärandeprocessen och elevens utveckling måste synliggöras och följas upp för att tillförsäkra 
alla elever de kunskaper de har rätt till.     
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Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen presenteras teorier ur det sociokulturella perspektivet under 
rubrikerna: Jaget och identiteten, språket, makten, dialog och samverkan. Teoretiker som 
Vygotskij, Foucault, Berger och Luckmann, Dysthe och Von Wright ingår i de aktuella 
rubrikerna. 
 
 

Jaget och identiteten 
Med utgångspunkt i vår studie har vi förstått att jaget och identitetsutvecklingen är beroende 
av och präglad av det sociala sammanhanget vi möter. 
Karsten Hundeide förklarar i, Sociokulturella ramar för barns utveckling (2006) att det 
sociokulturella perspektivet lägger vikt vid att barnet föds in i en social värld som är utformad 
via historiska och kulturella processer och som har existerat före barnets födelse och kommer 
att bestå efter dess död. Dessa kulturellt och historiskt grundade former styr, och utgör 
modeller för, hur barnets utveckling kan ske. I konsekvens med en sådan uppfattning är det 
möjligt att betrakta barnets utveckling som en resa in i ett kulturellt landskap. I detta landskap 
finns det inte bara en väg utan flera vägar framåt. Det finns flera stationer eller vägskäl där 
barnet och dess omsorgsperson har möjlighet att byta riktning och komma in på nya spår. 
Denna metafor innebär att man tar fasta på mångfalden i ett barns utveckling under olika 
sociokulturella och ekologiska villkor. Berger och Luckmann (1979) påtalar också hur 
människan påverkas och präglas av de sociokulturer han/hon möter. Människans 
självskapande sker i ett socialt sammanhang och präglingen på människan är lika stor till 
antalet som det finns sociokulturer och det mänskliga är sociokulturellt föränderligt.  
 
Berger och Luckmann (1979) anser att den sociala konstruktionismen handlar om hur 
individen uppfattar och formar sin sociala verklighet. Det handlar om dialektiken mellan 
människa och samhälle, hur dessa skapar och omdanar varandra. Berger och Luckmann 
(1979) menar att vi lever i vardagslivets commonsense-värld utrustade med specifika slag av 
kunskaper och vår interaktion med andra i vardagslivet påverkas ständigt på så sätt att vi har 
gemensam del i det sociala kunskapsförråd som finns att tillgå. Vidare talas de här om den 
kunskap som styr uppträdandet i vardagslivet, den så kallade commonsense-verkligheten. 
Vardagslivet är subjektivt tolkad av oss människor och visar sig då som en verklighet som ter 
sig meningsfull och ger oss ett inre sammanhang. Berger och Luckmann (1979) säger vidare 
att det sociala kunskapsförrådet innefattar kunskap om min situation och dess gränser.  
Översatt till skolans värld kan ju just en sådan kunskap om mig själv som en elev med 
särskilda behov försätta mig i ett annat läge än den elev som inte anses vara en elev i behov av 
särskilt stöd för så som jag blir bemött påverkar min förståelse av mig själv. Den här 
kunskapen delas förstås av dem som själva är elever i behov av särskilt stöd men också av 
pedagogerna Att äga del i det sociala kunskapsförrådet gör det alltså möjligt för människan att 
”lokalisera” individer i samhället och ”handskas med” dem på lämpligt sätt.  
 
Berger och Luckmann (1979) menar att människan konstruerar sig själv och detta påverkar då 
identiteten och jaget. Identitetsskapandet påverkas över tid av de typifieringar, 
kategoriseringar, som skett under den primära socialisationen och som uppfattas annorlunda i 
den sekundära socialisationen. 
Den primära socialisationen inträffar i vår barndom, då vi föds och framåt. De normer och 
värderingar som internaliseras under barnets första år typifierar hans/hennes sociala 
verklighet. Den sekundära socialisationen är en process livet igenom och socialisation enligt 
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Berger och Luckmann handlar om att det under denna tid finns en eller flera signifikanta 
andra som överför hur den objektiva eller den subjektiva verkligheten ska förstås. Skolan är i 
det här sammanhanget ett exempel på en sådan plats där den sekundära socialisationen pågår 
och där man kopplat till vår studie kan lyfta fram typifieringen en elev i behov av särskilt 
stöd. Hur en sådan typifiering förstås av pedagogerna avgör därmed hur den sekundära 
socialisationen artar sig för eleven. När Berger och Luckmann (1979) talar om identitet så 
menar de att: 
 

Kanske existerar varken voodoo - gudarna eller den sexuella energi som kallas libido 
utanför den värld som definieras i de respektive sociala kontexterna. Men i dessa 
kontexter existerar de verkligen i kraft av den sociala definitionen och internaliseras som 
verkligheter under socialisationens gång. ( Berger & Luckmann, 1979, s. 205) 

 
 
Enligt von Wright (2000) så förändras och påverkas jaget hos en individ utifrån den sociala 
situationen. Jaget är en spegelbild av den sociala process som han eller hon är involverade i. 
Enligt von Wrights tolkning av Mead så består den sociala kommunikationsprocessen av 
gester och stimuli och den processen konstruerar mening i den interaktion som sker. Vidare 
anser hon att språket är av stor betydelse för denna socialisation. Skolan är en plats för 
socialisering, där eleven möter pedagogen och här bedömer de sig själv eller blir bedömda 
utifrån dessa möten. Mening uppkommer alltså ur social handling i sociala situationer och den 
sker mellan människor. Självmedvetenheten hos en människa är en produkt av den sociala 
interaktionen 
 Hur kan vi då finna möjliga meningar? Frågar sig von Wright (2000) och påtalar att de kan vi 
inte läsa av eller ta emot av någon annan utan de hittar vi enligt Mead i ”våra tendenser till 
handling.” (Von Wright, 2000.s 94) Det är möjligt att i den sociala situationen bli medveten 
om mening vilket leder till utveckling och förändring av medvetandet.   
 
Med utgångspunkt i Meads teori om intersubjektivitet menar von Wright (2000) att vår 
förståelse av handling grundas i gemensam social och kommunikativ handling vilket då gör 
det möjligt att dra en gräns mellan vad och vem i det mellanmänskliga mötet. 
Von Wright (2003) skriver att, enligt Mead, är det när en människa tar en annans attityd som 
hon ser sig själv med den andras ögon och blir på så sätt medveten om sig själv. Von Wright 
(2000) talar om vem och vad utifrån Meads teori och hur dessa begrepp inverkar på en elevs 
skolsituation. Von Wright talar om det punktuella perspektivet där man till största delen 
intresserar sig för sådant som inte är unikt för den enskilde eleven utan sådant som hon delar 
med andra. Begreppet vad betecknar den punktuella informationen eller kunskapen. Punktuell 
information och kunskap kan till exempel handla om elevernas sociala bakgrund, personliga 
egenskaper eller hemförhållanden. Man frågar sig vad är en elev? Vilket är ditt problem?  
Pedagogen bedömer hans eller hennes utvecklingsmöjligheter och de åtgärder som sätts in för 
att rätta till bristerna. Här utestänger man vemet. Självet är inte något som har en plats i 
undervisningen då det uppfattas som något irrelevant i sammanhanget. Risken för eleven blir 
att han/hon uppfattar sig som ett vad och därmed påverkas hans eller hennes självbild och 
självförståelse negativt. Vemet får ingen chans att träda fram om pedagogen endast bestämmer 
egenskaper och förmågor hos eleven och om vi då kallar detta individualisering så menar Von 
Wright (2000) att man har förväxlat vemet med vadet. 
 
Genom det som von Wright (2000) betecknar det relationella perspektivet, riktas 
uppmärksamheten mot vemet. När pedagogen är nyfiken på vem en elev är så finns inte svaret 
i denna människa utan i den relation som uppstår mellan dem i gemensam handling, i 
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intersubjektiviteten. Det relationella perspektivet innebär delaktighet för både eleven och 
pedagogen.  
Von Wright menar att detta betyder att det förändrar synen på undervisningen och hur vi 
hanterar den. Om vi i skolan utgår från ett punktuellt perspektiv så finns risken för att en elev 
som inte lever upp till de krav som råder blir en som inte passar in, en avvikare. 
Denne författare skriver att den franska filosofen Emmanuel Lévinas beskrivningar av vägen 
till den andras ansikte speglar en del av den punktuella problematiken: 
 

Det är när man ser en näsa, ett par ögon, en panna, en haka och när man beskriver dessa, 
som man vänder sig mot den andre som mot ett objekt. Det bästa sättet att möta den andre 
är att inte ens lägga märke till hans ögonfärg! När man studerar ögonfärgen befinner man 
sig inte i en social relation med den andre. (Emmanuel Lévinas, von Wright, 2000 s.160) 
 

Makten 
Att ta maktrelationer i beaktande är av betydelse för vårt syfte. Hur talar pedagogerna om 
elever i behov av särskilt stöd? 
I Övervakning och straff (2003) säger Foucault att ”Den makt det här gäller är makt, som inte 
existerar annat än när den utövas, och inte kan ses som den härskande klassens privilegium, 
utan som en effekt av den strategiska position denna klass intas”. En förändrad syn på sanning 
och kunskap följde med Foucaults syn på makt. ”Vi måste överge tanken att kunskapen bara 
kan utvecklas oberoende av makt” menade Foucault. Vidare menade han att ”det inte finns 
någon kunskap oberoende av makt och ingen makt utan kunskap”. Foucault var inte 
intresserad av individuella makthavare eller vem som har eller inte har makt, utan han 
intresserade sig över hur de som underordnas faktiskt drabbas av makt. Andersen och 
Kaspersen (2007) lyfter fram Foucault och mikro-makten, en makt som riktas mot 
människorna i deras konkreta situationer, i deras vardag. Den utövas med kontroll och 
normalisering. Maktförhållanden är styrda och inspirerade av diskursen och inte bara av 
lärdomsordningens underliggande kunskapsregler. På det sättet kommer diskursen också att 
vara beroende av sociala förhållanden. I böckerna Ordet och tingen och Vetandets arkeologi 
hade Foucault utvecklat begreppet ”diskurs”, den vetenskapliga samtalsordningen som 
kännetecknade det vetenskapliga skrivandet, undervisningen och tankeutbytet under vissa 
perioder. I strävan efter likformighet stigmatiseras ett avvikande beteenden, menar Foucault, 
när han talar om normalisering och makt. Vidare menar han att makten att normalisera 
framtvingat homogenitet, och att den individualiserar genom att göra det möjligt att mäta 
avvikelserna, bestämma nivåer, och specialiteterna och dra nytta av olikheterna genom att 
anpassa dem till varandra. Foucault menar att ”samhället skapar individer”. 
 
 
Även I problembarnens tid av Börjesson och Palmblad (2003) beskrivs hur kunskap och makt 
är tätt sammanflätade vilket innebär att de diskurser som har framträdande positioner 
bestämmer riktlinjerna för de normer som ska råda i samhället. (Andersen & kaspersen, 2007) 
lyfter Foucaults teorier om ”governmentality” det vill säga den styrningsmentalitet som 
präglar maktutövningen i moderna samhällen. De tekniker som det i första hand handlar om är 
styrinstrument i form av till exempel budgetramar, riktlinjer, beteendekoder, olika former av 
individuell rådgivning och handledning. Foucault menar att ”governmentality” som 
styrningsmentalitet – tänkesätt och praktiker – som kännetecknas av kalkylerbara och 
genomtänkta aktiviteter, vilka syftar till att styra, forma, påverka och förvandla människors 
sätt att handla och leva. Genom styrdokument och politiska beslut styrs och påverkas vi i 
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skolan till hur vi ska förhålla oss till barn i svårigheter eller vad vi nationellt menar med 
begreppet ”en skola för alla”. Makt reproduceras av skolan som institution menar Foucault. 
 
 I artikeln ”Galenskapen finns i var och en” påtalar Persson, att det vi kan lära oss av Foucault 
är att vi hittar precis det antal avvikare som vi vill hitta och att visionen eller strävansmålet att 
skapa en skola för alla är beroende på oss själva och varandra. Andersen och Kaspersen 
(2007) säger vidare att Foucault menar att institutioner reproducerar och integrerar 
existerande maktrelationer. 
 

Språket  
I vårt syfte att skapa förståelse för hur pedagogen talar om elever i behov av särskilt stöd 
lyfter vi fram den språkliga betydelsen i teorin 
. Det som sammanfattar Vygotskijs tankar om medvetandet i Vygotskij (1999) Tänkande och 
språket är att språkets primära funktion är kommunikationen som ett medel för social 
samvaro. I språket förenas den förmedlade funktionen (ordets yttre sida) och funktionen att 
tänka (ordets inre mening). Medvetandet är dialogiskt. Människan kommunicerar även när 
hon är ensam. I dialogen skapas betydelser. Ordet är både kommunikativt och ett kulturellt 
tecken. Ordbetydelsen genomgår en utveckling genom den dialektik som skapas mellan tanke 
och tal. ”Tanken uttrycks inte i ordet utan fullbordas i ordet… Förhållandet mellan tanke och 
ord representeras inte av ett ting utan av en process.” (Vygotskij, 1999, Tänkande och språket, 
s.13) Om man ska förstå vad en annan människa säger är det aldrig tillräckligt att endast 
förstå orden. Man måste också förstå tanken bakom. Men inte heller det är tillräckligt: om 
man inte förstår de motiv som tanken grundar sig på är förståelsen ändå ofullständig. På 
samma vis kan en psykologisk analys av ett yttrande inte beaktas som slutförd förrän vi 
blottlagt detta innersta och mest fördolda plan i det språkliga tänkandet – dess motivation.  
För Vygotskij är detta synsätt inte helt självklart. Hans teori innebär att han ser ”ordet” som en 
språkhandling, där ”andras ord” tolkas och blir till inre språk och tänkande  
Språk och handling är, enligt Vygotskij, intvinnade i varandra och språket är den aktiva 
handlingen.  
 
Även Karsten Hundeide (2006) framhåller att ett av tankens viktigaste redskap är den 
språkliga diskursen, och då omtalas inte språket i en vanlig bemärkelse. Här förklarar 
Hundeide enligt Harre (1994), att när ordet diskurs används tänker man vanligtvis på 
förståelseformer, åsikter och perspektiv. Diskursen är alltså inbäddad i bestämda sätt att prata, 
kommunicera och umgås och genom att delta i sådana diskurser blir vi delaktiga i och 
medskapare av attityder, åsikter, idéer och perspektiv som är inbäddade i själva diskursen.  
I Hundeide (2006) framkommer det vidare att när diskursanalys används i en vid bemärkelse 
(Parker 1992), Foucault (1973) blir den ett redskap för att avslöja hur språket konstruerar eller 
skapar de objekt och den verklighet språket beskriver. Detta i motsats till att språket skulle 
vara ett neutralt redskap som återspeglar eller representerar en redan bestämd verklighet. 
Diskursanalys utgör därför ett alternativ till traditionell vetenskaplig psykologi där man 
kategoriserar egenskaper och mäter variabler som sedan ställs mot andra för att försöka finna 
mönster och samband som har ett predicerande värde. Foucault (1973) menar att ”Språket är 
organiserat kring olika åsikter som skapar maktpositioner för vissa människor och försvagar 
och omyndigförklarar andra.” Analys och symbolisk makt blir därför av central betydelse i en 
sådan ansats. På vilket sätt appelerar exempelvis en diagnos som ADHD till vårt sätt att 
förhålla oss till eleven i behov av särskilt stöd? Ett problembarn, ett vad eller en unik individ, 
ett vem med individuella behov? Vilka blir avtrycken i vardagsarbetet och vilket 
förhållningssätt kommer där av?   
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Berger och Luckmann (1979) anser att vardagslivet är framför allt livet med och med hjälp av 
det språk jag delar med mina medmänniskor. För att man skall kunna förstå vardagslivets 
verklighet, måste man alltså förstå språket. Språket har sitt ursprung i vad de benämner face-
to-face-situationen, en intersubjektiv handling. Det sker ett intersubjektivt möte men den kan 
förändras i en annan face-to-face-situation. I skolan värld får eleven finna sig i så som vi 
definierar den men i en annan kontext kan det förhålla sig på ett annat sätt. Set till mitt yrke 
bygger språket upp semantiska fält eller betydelsezoner som är språkligt begränsade och 
enligt Berger och Luckmann (1979) bildar summan av de språkliga objektifieringar ett 
semantiskt fält som bringar meningsfull ordning i alla de rutinhändelser som inträffar under 
mitt dagliga arbete. Vi skapar de typifieringsscheman som krävs för vardagslivets viktigaste 
rutiner. Inom de semantiska fält som byggs upp kan både biografiska och historiska 
erfarenheter objektifieras, bevaras och samlas menar Berger och Luckmann (1979) Samlandet 
sker naturligtvis selektivt, och det semantiska fältet avgör vad som skall bevaras och vad som 
skall ”glömmas” av både individens och samhällets totala erfarenhet. Genom denna 
ackumulering bildas ett socialt kunskapsförråd som överförs från generation till generation 
och som individen kan använda i vardagslivet. De förstår den värld som de själva har skapat. 
En värld som man ser på det sättet får fasthet i medvetandet; den blir verklig på ett allt 
massivare sätt och den kan inte längre förändras så lätt.  

Dialog och samverkan 
Vilken betydelse har dialog och samverkan enligt teorierna? 
Olga Dysthe hänvisar till Karsten Hundeide, i Dialog, samspel och lärande (2003) där hon 
menar att ”Zonen för möjlig utveckling” har blivit ett begrepp som slagit igenom. Begreppet 
representerar ett positivt alternativ till en ganska oföränderlig diagnosisk praxis och kultur där 
syftet har varit att finna ofullkomligheter och fel som kan förklara elevens otillräcklighet och 
brister beträffande olika psykologiska funktioner. Ibland är sådan diagnosticering nödvändig, 
men om syftet är att hjälpa, utveckla och återanpassa barnet är det lika angeläget att lokalisera 
”zonen för möjlig utveckling”. Dysthe framhåller att Vygotskijs begrepp ligger i linje med 
dagens trend att söka efter att visa på positiva sidor hos barnet i stället för att framhålla dennes 
brister.  
                                                                                                                                                                               
Det finns olika tolkningar av Vygotskijs begrepp (Rogoff & Wertch 1984; Wertch 1985; Säljö 
2000) Enligt Dysthe är det i detta sammanhang är det naturligt att leta efter zonen för möjlig 
utveckling i omsorgsgivarens och lärarens uppfattning av barnet. Därmed menar hon att det är 
viktigt att skaffa sig förståelse för hur omsorgsgivare och lärare betraktar barnet eller eleven 
och hans eller hennes eventuella brister. Deras uppfattning kanske formas av hopplöshet för 
att man antar att barnets kompetens en gång för alla är given, och att inget kan förbättra 
situationen. Eller kanske omsorgsgivaren menar att det finns hopp, att det finns områden där 
framsteg kan göras och att de själv kan bidra till att förbättra barnets situation och 
prestationer.  
  
Olga Dysthe skriver i Dialog, samspel och lärande (2003) att det intersubjektiva kan betraktas 
som områden eller mötesplatser där individen utbyter erfarenheter med andra genom 
deltagande och kommunikation. Det är i sådana områden som mening skapas.  
 
John Dewey och G. H Mead hade särskild tonvikt på lärandet i sitt författarskap. Deras syn på 
lärande måste förstås som processer inom intersubjektiva områden som deltagarna i aktiviteter 
inom olika kommunikationsgemenskaper där mening skapas. Enligt Dysthe ser Dewey och 
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Mead den sociala handlingen som ett grundelement för förståelsen av den mänskliga 
existensen.  
 
Den enskilda individen är inte utgångspunkten utan den sociala gruppen och den gemenskap 
där individen ingår. Det centrala i Mead teori om socialitet är kompetensen att se ur andras 
perspektiv, vilket också är avgörande för förståelsen av lärprocesser och hur relationen till 
andra utgör lärande. Deweys pragmatiska grundsyn utgår från att vi skaffar oss kunskap 
genom att delta i praktiska inlärningsaktiviteter och genom samverkan med andra människor. 
Dyste skriver att Mikhail Bakhtin som var litteraturteoretiker, språkfilosof och 
kulturteoretiker menar att utveckling förutsätter utrymme för dialog. Det viktiga är inte om 
man är ense eller oense. Att ingå i dialog med texter och andra röster innebär att pröva, ge sin 
egen version eller finna sin egna ”tyngdpunkt”. Endast så kan man förstå den andras ord och 
få den ”innerst inne övertygande” diskursen att uppstå. 

 
En viss distans skapar möjlighet för en dialog som kan hjälpa oss att förstå en 
annan kultur på ett djupare plan och upptäcka nya sidor och ny mening. För 
Bakhtin är denna egenskap hos dialogen generellt även i förhållande mellan 
individer. Olikhet är inte något hot utan tvärtom ett råmaterial för att skapa något 
nytt, antingen det gäller lösningen på ett vetenskapligt problem, uppfattningar på 
det medmänskliga planet eller ett litterärt verk. (Dysthe, 2003, s.106) 

 
Enligt Dysthe var Bakhtins uppfattning att dialogen lägger vikt vid det oklara, heterogena, 
mångtydiga och flerstämmiga liksom vid motstånd och spänningar. Han var intresserad av 
kreativ förståelse och kunskapsutveckling vilket sker genom en förhandling i mening och 
möte mellan motstridigt röster. Det centrala i den Bakhtinska dialogen med innebörd på 
samtal i tal eller skrift är respekten för den andres ord, viljan att lyssna och förstå på den 
andres premisser och att använda den andres ord som tankeredskap men samtidigt behålla 
respekten för det egna orden.  Bakhtins dialog söker varken enighet eller överbryggande av 
motsättningar utan snarare artikulering av skiljaktigheter och en vilja att leva med 
motsättningar.  
 
 Enligt Dysthe bygger det sociokulturella perspektivet på en konstruktivistisk syn på lärande 
där man lägger störst vikt vid att kunskap skapas genom samarbete i en kontext och inte 
genom individuella processer. Alltså ses interaktion och samarbete som helt avgörande för 
lärandet. Dysthe presenterar sex centrala aspekter på den sociokulturella synen. Lärandet är 
situerat, det är i huvudsakligen socialt, distribuerat och medialt, samt att språket är 
grundläggande i läroprocesserna och lärandet är deltagande i praxisgemenskap. Den ryske 
psykologen och pedagogen Lev Vygotskij har varit en av de mest centrala 
inspirationskällorna för pedagogiskt tänkande under det senaste decenniet utan jämförelse den 
enskilda person som refereras mest inom alla socialkulturella riktningar.                                                           
Vidare pekar Dysthe på att ett kognitivt begrepp som vunnit insteg i den pedagogiska 
vokabulären är metakognition, alltså förmågan att reflektera över sitt eget tänkande, sin 
förståelse och sitt lärande och bli medveten om hur man lär sig på bästa sätt. Många har 
upplevt att detta gynnar lärandet, och reflektion av olika slag byggs numera ofta in i 
undervisningssektionerna, till exempel i form av loggskrivning, reflektionsanteckningar och 
självvärdering.  
 
Von Wright (2000) menar att utbildning kan utformas på många olika sätt vilket ger olika 
konsekvenser och von Wright lyfter i sina texter fram Tomas Englund (1966) där han menar 
att konsekvenserna inte i första hand har att göra med varken undervisningsmetoder eller 
utbildningens organiserande utan underliggande rationaliteter. När vi kan förstå 
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rationaliteterna kan vi också förstå hur handlingarna ter sig meningsfulla. Rationaliteten blir 
här den ”förnuftsram gentemot vilken läraren utformar sina handlingsplaner och reflekterar 
över vad som blir vettigt.”( Von Wright, 2000, s. 39) Det kan handla om en instrumentell 
rationalitet där det blir viktigt att nå fram eller en kommunikativ rationalitet där man vill vara 
överens och nå gemensam förståelse. En omvårdnadsrationalitet har tyngdpunkten på att 
värna om omsorgen av den andra så att han/hon känner välbefinnande. Von Wright (2000) 
anser att genom att använda oss av begreppet rationalitet kan vi analysera hur 
undervisningsprocessen växer fram. De värderingar och tankefigurer som finns implicit i 
olika diskurser kommer här upp till ytan. Olika perspektiv ger olika uppfattningar. 
Rationaliteten bildar utgångspunkt för vad som anses meningsfullt. 
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Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att ge en förståelse för hur den specialpedagogiska eleven framträder i 
lärarens tal om det dagliga skolarbetet.  

Forskningsfrågor 

  Varför omtalas eleven? 
  Vad talar lärare om när den specialpedagogiska eleven finns i fokus för det vardagliga 

arbetet 
  Hur omtalas eleven i dessa situationer? 
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Studiens uppläggning och genomförande 
Här beskrivs studiens metodologiska överväganden, valet av kvalitativ studie, urval (bortfall o 
begränsning), tolkning och analys. 
 
 

Metodologiska överväganden 
 
Syftet med studien var att skapa förståelse för hur elever i behov av särskilt stöd framträder i 
pedagogens tal om det dagliga skolarbetet och för att få tillgång till hur pedagogerna omtalar 
elever i behov av särskilt stöd visade sig den kvalitativa intervjun som en lämplig metod. 
I vårt fall valde vi digitala intervjuer.  
 
 I den kvalitativa forskningsintervjun Kvale (1997) påtalar Kvale att i ett intervjusamtal 
lyssnar forskaren till vad människor berättar om sitt liv, hör om deras åsikter och synpunkter 
med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den egna arbetssituationen och 
familjelivet och om deras drömmar och förhoppningar. Enligt Kvale försöker den kvalitativa 
forskningsintervjun att förstå världen ur de intervjuades syn och utveckla meningen av 
människors erfarenheter. ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 
varför inte prata med dem?” (Kvale, 1997, s.9)  
 
Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod som kännetecknas av att man inte 
använder sig av siffror eller tal, utan av språkliga formuleringar som är skrivna eller talade. 
Verktyget i den kvalitativa metoden är det traditionella ”ordet”, Backman (1998). Vidare 
valde vi en fenomenologisk tolkningslära, en hermeneutisk ansats, för att den handlar om att 
tolka något som inte är omedelbart i det upplevda/erfarna och att man söker sätta in det i ett 
sammanhang, en kontext. I Vetenskapsteori och metod för lärare menar Christer Stensmo  
(2002) att den fenomenologiska forskningens arbetsmaterial består av människors berättelser 
(narratives) om olika livshändelser och livserfarenheter. De här berättelserna har gemensamt 
att de bygger på talat eller skrivet språk. Den hermeneutiska tolkningens första steg är att 
forskaren försöker bilda sig en uppfattning om texten som helhet. Sedan tittar man på delarna 
i den och slutligen kommer man tillbaka till helheten och har då fått en fördjupad förståelse av 
textens budskap. Denna process kallas för den hermeneutiska spiralen. Detta 
tolkningsförfarande kan man alltså göra flera gånger om. Processen innebär att man fortsätter 
tills man nått ett tillfredsställande resultat. Stensmo (2002) menar också att intervjun är 
fenomenologins främsta datainsamlingsmetod.  

Intervjuerna 
 
Med utgångspunkt i vårt val av en kvalitativ och hermeneutisk metod där vi använder oss av 
digitala intervjuer skriver Svenningsson, Lövheim och Bergquist bland annat om digitala 
intervjuer i Att fånga nätet (2003). Där menar de att intervjuer på nätet skiljer sig jämfört med 
intervjuer som görs utanför nätet. En viktig skillnad är själva dokumentationen av intervjun 
som sker direkt och inte medialt, som exempelvis med bandspelare. Den analytiska delen som 
en transkribering av intervjun innebär, då det talade ordet ska översättas till skrift, blir inte 
aktuell då intervjun görs på Internet. En fördel är att vi får informantens ord direkt och 
oredigerat. En nackdel kan vara att skriftliga intervjuers svar är beroende av informantens 
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förmåga att uttrycka sig skriftligt. En annan fördel enligt författarna är att man kan når 
grupper som man annars inte skulle nå, alltså innebär Internetintervjuer att geografiska 
avstånd inte utgör ett hinder, det blir också en ekonomisk och tidsmässig fördel. ”På Internet 
görs resan på några klick.” (Svenningsson, Lövheim och Bergquist (2003, s.93 En tidsmässig 
fördel innebär givetvis att man kan utnyttja tiden på ett mer effektivt sätt. På detta sätt kan vi 
skriva, och skicka våra frågor på en tid som passar oss och intervju personen.  En annan sak är 
att datamedial kommunikation kan få stora konsekvenser genom att intervjuandet innebär en 
kroppslöshet där vi tvingas att samspela utan hjälp av ansiktsintryck, tonfall eller kroppsspråk. 
Det kan innebära vissa svårigheter för oss som intervjuare, det kan bli svårt att tolka 
budskapet eller veta något om den fysiska personen. Det finns alltså en rad förändrade 
förutsättningar när det gäller Internetintervjuer och när intervjuandet förknippas med den 
kroppslösa miljön på nätet. Avsaknaden av en fysisk intervjuperson kan alltså innebära vissa 
nackdelar, men det kan också bidra till en bättre kvalitet i forskningen. 
 
Vidare påtalar Svenningsson, Lövheim och Bergquist (2003) att i situationer på nätet upplevs 
det inte lika svårt eller besvärligt att tala om personliga ämnen, vare sig för intervjuaren eller 
för intervjupersonen. Internetintervjuer har alltså vissa fördelar, meddelandet kan skrivas, 
skickas och läsas i egen takt både av avsändare och av mottagaren. Forskaren får tid att 
formulera sina frågor, intervjupersonen har god tid att tänka igenom frågorna och att 
formulera sina svar. I en intervju ansikte mot ansikte har intervjuaren möjligheter att direkt 
återkoppla till det som sägs genom bekräftelse, repliker eller förtydligande frågor. Svårigheter 
att ge feedback ses ofta som ett av särdragen i datormedierad kommunikation. Författarnas 
rekommendation i samband med e-postintervjuer är att koncentrera sig på ett fåtal frågor och 
då man kanske nöjer sig med en enda fråga. Intervjupersonen får instruktionerna att utveckla 
det till en lite längre berättelse där denne reflekterar över sina erfarenheter i förhållande till 
ämnet i intervjun. 
 
En annan författare som skriver om e-postintervjuer är Anne Ryen, i Kvalitativ intervju - från 
vetenskapsteori till fältstudier (2004) menar hon att e-postintervjuer kan öka 
intervjupersonens kontroll över kommunikationen på ett fördelaktigt sätt.  Forskarens brist på 
kontroll över de tekniska förhållandena gör att intervjupersonen exempelvis kan låta bli eller 
dröja med att svara utan att förlora ansiktet. På detta sätt kan intervjupersonens värdighet 
upprätthålls genom att intervjupersonen kan skydda sin offentliga självrespekt.  
 
 

Urval 
 
Studiens informanter var totalt sjutton pedagoger anställda på en skola i X kommun i 
Norrbotten. Skolan innefattar förskoleklass, fritidshem och grundskola, årskurs ett till nio. 
Studien koncentrerade sig på all personal eftersom alla möter elever i behov av särskilt stöd i 
sitt vardagsarbete vilket också avgjorde urvalet av informanter för studien. Att i vår studie ta 
med hela personalstyrkan av pedagoger på samma arbetsplats och inte endast ett fåtal, var 
viktigt för oss med tanke på syftet och forskningsfrågorna i intervjun. Vi ville få möjligheten 
till en större bredd på skilda betraktelsesätt när det gäller hur man omtalar elever i behov av 
särskilt stöd men också att kunna få fatt i de rådande kulturer som har betydelse i 
sammanhanget.  
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Alla tjugotvå pedagoger på skolan, fick via rektorerna, en begäran via e-post, om att svara på 
intervjun och för att svara på intervjun fick alla i personalstyrkan, en timmes 
tidskompensation. Via rektorernas e-post bifogades två dokument, ett brev där vi klargjorde 
alla detaljer kring intervjun och ett med intervjufrågan (se bilaga 1 och 2).  Fem pedagoger 
deltog inte i intervjun av okänd anledning och två av pedagogerna hade inte haft möjlighet att 
besvara frågorna vid det aktuella tillfället. Informanterna har i vår studie utlovats 
konfidentialitet då vi är medvetna om att de svar pedagogerna lämnar kan betraktas som kritik 
mot den egna arbetsplatsen eller mot kollegor.   
Det ska även tilläggas att de pedagoger som tillfrågades om att delta i studien blev 
informerade om att det var frivilligt.  

 

Tolkning och analys 
 
Den metod vi valde för att analysera intervjun var meningskoncentrering. Metoden består av 
fem steg (Kvale 1997). För att bilda sig en helhetsuppfattning läser intervjuaren igenom 
intervjutexten. Sedan inringas textens meningsenheter som är de delar vi anser vara relevanta 
för studien. Vidare, i nästa steg sammanfattas det centrala temat för varje meningsenhet och 
utifrån dessa teman söker man svar som stämmer överens med studiens frågeställningar. Det 
sista steget är att sammanfatta de viktiga delarna i intervjun till en egen text.   
 
Utifrån vår studie blir det här viktigt att lyfta fram att data alltid, enligt Alvesson och 
Sköldberg Tolkning och reflektion (2008) är tolkade och konstruerade mor bakgrund av de 
personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar som vi bär med oss. Reflektion 
blir nödvändig vilket innebär att ta steg bakåt från tolkningen, att tolka sina egna tolkningar, 
perspektivera sitt eget perspektiv, ställa sin egen auktoritet som uttolkare och författare i 
självkritisk belysning. Ely m.fl. påtalar hur viktig självutforskning är för den kvalitativa 
forskaren när man har att göra med ett välbekant område. Man bör fråga sig om och om igen - 
”Talar jag om dem, eller om mig själv?” (Ely m.fl. s. 138) Förmågan att med ett öppet sinne 
uppfatta informanternas berättelser, som Ely m.fl (1993) benämner ”en labyrint av många 
sanningar” (Ely m.fl. s. 140) kräver en vilja att dels konfrontera sina egna trosuppfattningar 
men också att omhulda en ärlighet som är nödvändig för att man ska kunna släppa sina egna 
föreställningar. 
 
Ryen (2004) skriver om analys av e-postdata. Hon framhåller här att naturalistisk analys 
fokuserar på innehållet i det som intervjupersonen skriver, inklusive aktörer, handlingar, 
händelser och platser. I själva analysen använder man citat och berättelser som på ett enkelt 
sätt kan klippas från e-postsvaren. Det är därför viktigt att ha en ordentlig dokumentations- 
och lagringssystem som gör det enkelt att hitta och gå tillbaka till data och att själva analysen 
kan följa modellen för reducering av data genom att skapa enheter och kategorier på samma 
sätt som vid en naturalistisk intervju. Vid etnologisk analys är forskaren och intervjupersonen 
på ett helt annat sätt centrala aktörer i och med att sanningen är resultatet av den fortlöpande 
interaktionen mellan dem. De skapar verkligheten tillsammans. Forskarens uppgift är inte att 
vinna tillträde till en verklighet som redan finns. Följaktligen består data av både frågor och 
svar. Det är just samspelet och interaktionen som är av betydelse även i onlineforskning.  
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Precis som vid i en naturalistisk analys sorteras rådata till kategorier även vid en Internet 
intervju, enligt Ryen (2004). För att kunna analysera kvalitativa data måste man dela dem i 
deskriptiva kategorier som refererar till personer, platser, aktiviteter eller andra relevanta 
teman. Men data kan hänföras till flera kategorier. På detta sätt ökar antalet möjliga insikter 
som materialet kan ge. I praktiken betyder det att man måste kunna hantera data med en viss 
flexibilitet.
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Resultat 
Under resultat presenteras resultaten av analysen av de digitala intervjuerna under 
kategorierna elevens brister, avsaknad av tid, samverkan och dialog och omsorg om hela 
barnet. Slutligen  presenteras en sammanfattning av resultatet.  
 
Som tidigare angetts tar studien sin utgångspunkt i tre frågeställningar. 
 

1. Varför omtalas eleven? 
2. Vad talar läraren om när den specialpedagogiske eleven finns i fokus för det 

vardagliga arbetet? 
3. Hur omtalas eleven? 
 
 

Nedan presenteras resultaten av de analyserade e-postintervjuerna med utgångspunkt i de 
kategorier vi funnit utifrån utsagorna, det vill säga lärares beskrivning och svar på 
ovanstående frågor. Kategorierna redovisas utifrån pedagogernas olika uppfattningar av 
varför- vad och hur eleven omtalas. De kategorierna som resultatet presenteras under är 
elevens brister, avsaknad av tid, samverkan och dialog samt omsorg om hela barnet. I slutet 
av varje kategori kommenterar vi resultaten utifrån kvalitativa skillnader och likheter och 
bekräftas det med en utsaga. 
 
 

Elevens brister 
 
När det gällde utsagorna om elevens brister talade pedagogerna om ett ökat antal elever i 
behov av särskilt stöd, att hitta den enskilde elevens brister eller problem och hur ge 
individanpassat stöd. Vidare talade man också om hur konkreta problem skulle lösas rent 
praktiskt och också att det skulle underlätta med en diagnos för att lättare kunna hjälpa samt 
många möten utan förbättring. Ett fåtal pedagoger menade att diagnoser skulle underlätta och 
hjälpa eleven i behov av särskilt stöd, då det fanns misstankar av neuropsykologiska eller 
psykologiska orsaker, men att det sällan fanns någon sådan hjälp att få. De menade att det 
eventuellt kunde bero på att det var ”fult” att få en diagnos men när det gäller fysiska 
funktionshinder är det däremot självklart att diagnostisera för att kunna sätta in rätta åtgärder. 
Övervägande del av pedagogerna menade att då de upptäcker brister och svårigheter hos en 
elev diskuterade de detta med kollegor i arbetslaget, dels för att få råd av andra med samma 
problem och för att kunna komma fram till lösningar eller någon form av åtgärder för eleven. 
Man talade framförallt om att hitta lösningar och åtgärder för eleven i behov av särskilt stöd.  
Majoriteten av pedagogernas utsagor handlade om elevens brister och hur man kan åtgärda 
dem.  
 
 

 – Vi tar upp detta i arbetslaget och diskuterar om det finns andra pedagoger som har 
upptäckt samma brister eller svårigheter hos eleven. 
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Avsaknaden av tid  
 
I utsagorna kring avsaknad av tid låg fokus på en frustration över att inte ha nog med tid, stora 
klasser och många barn och en känsla av att inte räcka till. Övervägande del av pedagogerna 
påtalade i sina utsagor frustration över tidsbristen och att aldrig hinna sitta ned i lugn och ro 
för att diskutera och hitta lösningar för dessa barn. En stor del av utsagorna visade också på 
att pedagogerna inte alltid hade kunskaper att ta till i sina möten med elever i behov av 
särskilt stöd. De tvingas möta allt komplexare elevproblematik. Några få pedagogers utsagor 
visade också på svårigheten med att inte räcka till när det gäller de krav på måluppfyllelse 
som de har i sitt uppdrag.  

– Vi blir lätt frustrerade över tidsbristen, aldrig kan vi sitta ner i lugn och ro för att 
diskutera, lägga upp planer, hitta material för dessa barn i behov. Det känns som vi 
springer med andan i halsen hela tiden. 

Majoriteten av pedagogernas utsagor handlade om en frustration kring elever i behov av 
särskilt stöd vilket gör att de ofta diskuterar och bytet tankar med varandra om vad, hur och 
när de ska hjälpa dessa elever på bästa sätt och hur mycket hur långt de kan sträcka sig för att 
övriga elever också ska få sin del. Pedagogerna sade att de ofta talade om att arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd tog tid och kraft och att de andra eleverna får stå tillbaka. 
Vidare menade många pedagoger att de ofta försöker vi hjälpa varandra genom att dela 
eleverna i mindre grupper för att saker ska bli genomförbara. Pedagogerna säger också att de 
diskuterar om hur stödteam, psykologer och kuratorer har och skulle ha kunnat hjälpa eleven 
eller dem för att de ska kunna göra det bästa för eleven. Många av pedagogerna påtalar en 
ökande arbetsbelastningen där de inte riktigt orkar med all problematik som de har med 
elever i behov av särskilt stöd. Det talar även om allt för många möten per vecka som de 
upplevde inte leder till någon direkt förbättring, samt om tiden som inte räcker till och att de i 
stor omfattning måste jobba på sin fritid.  

– Vi lärare har ofta inte mycket tid att sitta ned i lugn och ro och samtala med våra 
kollegor om dessa elever med svårigheter.  

Samverkan och dialog 
 
Utifrån de utsagor som pedagogerna svarade på hur- frågan kunde vi utläsa att majoriteten av 
dem talade om samverkan och dialog. De efterfrågade framförallt möjligheter för dialog och 
samverkan. Några av pedagogerna omtalade omsorgen om eleven i behov av särskilt stöd. 
Vidare lyfte huvudparten av pedagogerna upp stödet av varandra, behovet av uppmuntran för 
att klara av arbetet, men också vikten av att bolla tankar, få råd och tips från kollegor i 
arbetslaget. De menade att de ville få förslag och tips på arbetssätt av varandra. Det påpekades 
att när pedagogerna har planerade träffar så blir det mer seriösa samtal och att de då blir mer 
framåtsyftande och problemlösande. Något som också togs upp var att man lyssnar och har 
synpunkter på muntligt framförande av problem kopplade till elever i behov av särskilt stöd.  
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Många uttalade ett behov av kollegors råd för att kunna hjälpa eleven i behov av särskilt stöd 
och för att komma vidare då de kört fast. Det framkom att det fanns pågående samtal och 
samarbete pedagoger emellan kopplat till elever i behov av särskilt stöd.  
.  

– När vi talar om elever i behov av särskilt stöd så är det oftast när man känner att man 
har "kört fast" och behöver kollegors råd för att höra vad de anser ex hur gå vidare? 
 

 
En stor del av pedagogerna sade sig behöva ta upp och diskuterar svårigheter kring elever i 
behov av särskilt stöd. De diskuterade i arbetslaget om det exempelvis finns andra pedagoger 
som har upptäckt samma brist eller svårighet hos eleven. Utsagorna visade 
sammanfattningsvis på att pedagogerna efterfrågade mer tid för dialog, att få prata av sig om 
elever i behov av särskilt stöd och att de inte räckte till. Pedagogerna sa att de genom samtal 
försöker hjälpa eleven, komma fram till en lösning och eller någon form av åtgärd för eleven. 
Det sades även att då kunskapen inte räcker till söker de hjälp hos specialpedagogen.  
 

– Många gånger behöver man få prata av sig när det gäller elever med behov av särskilt 
stöd. Man känner att man inte räcker till. 

 

Omsorgen om hela barnet 
 
I några utsagor, ett mindre antal, framkom att pedagogerna talade om Omsorgen om hela 
barnet. De menade på att de själva måste tänka om och förändra då eleven inte utvecklas som 
den borde och att målet är att barnet ska växa på egna villkor och förutsättningar och att de 
ska bli sedda som de är. Det fanns något enstaka uttalande om att elever i behov av särskilt 
stöd ska fungera och må bra i verksamheten och att målet är att alla elever ska vara med på 
sina egna villkor. 
 

– Målet är att barnet ska vara med på egna villkor och förutsättningar. 
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Sammanfattning av resultat 
Sammanfattningsvis och utifrån studiens syfte, som var att ge en förståelse för hur den 
specialpedagogiska eleven framträder i lärarens tal om det dagliga skolarbetet, framkommer 
det att pedagogerna talar om elever i behov av särskilt stöd som en problematik, centrerad till 
eleven. De talar framför allt om att hitta de problem som eleven har och att anpassa åtgärder 
därefter. Pedagogerna efterfrågar experthjälp som specialpedagog, speciallärare eller kurator, 
psykolog etcetera för att kunna hjälpa eleven men också i syftet att få mer kunskaper om hur 
man ska lösa elevens problematik. Något som också nämns är problemet med att hinna med 
att hjälpa hur långt kan man/ska man sträcka sig för att övriga elever också ska få sin beskärda 
del. 

Utöver de svar på de tre frågeställningar som vi erhållit och redovisat i studien framträder två 
nya kategorier, som vi benämnt som avsaknad av tid samt samverkan och dialog. Flertalet av 
de utsagor vi erhöll var representerade inom dessa två kategorier. Utifrån studiens syfte, som 
var att ge en förståelse för hur den specialpedagogiska eleven framträder i lärarens tal om det 
dagliga skolarbetet framkommer det i utsagorna att pedagogerna har problem med sin 
arbetssituation. Det ena är avsaknaden av tid och det andra är att det finns ett stort behov av 
att samverka kring elever i behov av särskilt stöd. Det framkommer vidare att pedagogerna 
söker stöd, råd och hjälp av varandra i arbetslagen. Något som också lyfts fram är vikten av 
att, i gemensamma dialoger, ”bolla” erfarenheter och få ta del av andras perspektiv på 
problematiken kring elever i behov av särskilt stöd. När det gäller avsaknad av tid visade 
resultatet av studien att bristen på tid var ett övergripande dilemma. Pedagogerna uttryckte 
tidsbristen som ett hinder för att kunna hjälpa och stötta eleven. 
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Diskussion 
 
Som vi tidigare redogjort tar studiens syfte sin utgångspunkt i hur pedagogerna talar om 
elever i behov av särskilt stöd, För att kunna beskriva och få förståelse för vad som sker i 
denna process har vi studerat pedagogernas tankar utifrån tre frågeställningar.  
 
 

 Varför omtalas eleven? 
 Vad talar läraren om när den specialpedagogiske eleven finns i fokus för det 

vardagliga arbetet? 
 Hur omtalas eleven i dessa situationer? 

 
 

Studiens trovärdighet  
 
När det gäller reliabilitet och validitet så anser Kvale (1997) att validitet hänför till sanningen 
och till riktigheten hos det som sägs. Han skriver att det ”i ett bredare perspektiv hänför sig 
validiteten till den utsträckning i vilken en metod undersöker det den var avsedd att 
undersöka”. Vidare måste vi veta om undersökningen genomförts på ett tillförlitligt sätt, det 
vill säga att reliabiliteten är god, enligt Patel och Davidsson (2003). 
 
När det gäller tillförlitligheten, reliabiliteten i vår studie, är det viktigt att klargöra att en av 
oss som arbetat med denna uppsats också är en arbetskamrat till de intervjuade pedagogerna. 
Personen i fråga arbetar som specialpedagog på denna arbetsplats vilket i sig kan ha påverkat 
de intervjusvar som vi fick. Vi har varit medvetna om detta och Patel och Davidson (1991, 
1994) menar att om vi använder oss av intervjuer blir undersökningens tillförlitlighet i hög 
utsträckning relaterad till intervjuarens fallenhet så att inte flera olika bedömarfel uppträder 
när svaren ska registreras. Vi har försökt att ta hänsyn till detta och det bör nämnas att i vår 
studie var vi två personer som granskade och sammanställde intervjusvaren, varav en av oss 
arbetar på annan arbetsplats, än där intervjuerna genomfördes. Vi menar att detta gjorde att vi 
fick en större tillförlitlighet när vi sammanställde, tolkade och analyserade intervjusvaren. När 
det gäller vår studie bör också nämnas att Ely m.fl. (1993) menar att i vissa sammanhang kan 
god bekantskap med området man studerar vara en fördel för den kan föra arbetet framåt bara 
man hela tiden har i åtanke att revidera kunskapen ute på fältet. På grund av för lite tid till 
förfogande var vi dock nödgade att hålla oss till det råmaterial vi fick och på bästa tänkbara 
sätt förhålla oss till materialet. Vi såg det som viktigt att ha ett förhållningssätt utifrån en 
utgångspunkt som också Vetenskapsrådet (Vr.se) påtalar. ”Att I min forskarroll, i 
forskningsprocessen, ha som utgångspunkt vårt samhälles etiska normer och värderingar. 
Hederlighet, reflekterat förhållningssätt och kritisk analys av de data jag noggrant samlat in är 
viktiga delar i vår studie. Att aldrig förvränga eller framhålla resultat som ligger i linje med 
ens egna åsikter”. ( Ely m.fl. 1993, citerar Joan Giansante s. 104) Ely m.fl. påpekar också hur 
viktig pålitligheten är för hela studien, ”man måste tänka på den -före, under och efter det att 
den etnografiska undersökningen utförs.” (Ely m.fl. 1993, citerar Joan Giansante s. 104) 
 
 
 



33 
 

I fråga om studiens validitet anser vi att valet av digital intervju som en metod att inhämta 
information om hur pedagoger omtalar elever i behov av särskilt stöd hjälpte oss att få fatt i 
pedagogernas sätt att konstruera mening kring dessa elever. Svenningsson, Lövheim och 
Bergquist (2003) pekar dock på att svårigheter att ge feedback ofta ses som ett av särdragen 
när det gäller datormedierad kommunikation. Författarnas rekommendation i samband med e-
postintervjuer är att koncentrera sig på ett fåtal frågor och då kanske nöja sig med en enda 
fråga. Intervjupersonen får instruktionerna att utveckla det till en lite längre berättelse där 
denne reflekterar över sina erfarenheter i förhållande till ämnet i intervjun. Vi har i vår studie 
enligt författarnas rekommendation koncentrerar oss på ett fåtal frågor och i detta fall en enda 
intervjufråga samt gett intervjupersonen instruktioner att utveckla svaret till en berättelse. Vi 
menar att även det har en positiv inverkan på vår studies trovärdighet, men vi är dock 
medvetna om att ett annat metodval, där vi kunde ha använt oss av observation i kombination 
med digital intervju, skulle kunna ha visat ett annat resultat och på så sätt kanske ytterligare 
ökat studiens trovärdighet, men eftersom vi hade för lite tid till förfogande, blev vårt val, att 
endast använda den digitala intervjun. Det positiva med detta val var att vi intervjuare, fick 
mer tid för både reflektion och tolkning. Även vårt val av öppna intervjufrågor handlade om 
att få fram värdefull information som slutna frågor inte medger och enligt Ely m.fl. (1993) är 
ju forskningens mål att öka vår kunskap, att upplysa oss. Det är viktigt att vara öppen för vad 
som är intressant och tänkbart informativt om den situation som studeras. Huvudsyftet med en 
genomgripande etnografisk studie är enligt Ely m.fl. att försöka se världen utifrån den 
intervjuades synvinkel. En etnografisk intervjuares uppgift handlar också om att vara så 
involverad som möjligt, att bland annat vara uppmärksam på ledtrådar som informanterna ger, 
sondera, fråga ut, lyssna och sammanfatta utsagor.  
 
Kvale (1997) menar att Intervjuarens reliabilitet diskuteras särskilt när det gäller ledande 
frågor. Då en ledande fråga inte är en medveten del av intervjutekniken och som oavsiktligt 
kan inverka på svaren. Enligt vår tolkning har de deltagande intervjupersonerna inte nämnvärt 
påverkats i sina svar av själva intervjufrågan. Vår intervju bestod av en öppen och 
övergripande fråga, vilket borde minska risken för att frågan varit alltför ledande. En större 
del av svaren var vad vi kallar ”överraskande svar” det vill säga svar som överraskande och 
som till stor del visade på en gemensam uppfattning och inte direkt svarade på den ställda 
frågan. Detta har bidragit till en väldigt tydligt bild av pedagogernas tal om elever i behov av 
stöd.  Vi menar att de svar vi fått på det sätter gett oss en god bild av pedagogernas 
vardagsarbete, när det gäller elever i behov av särskilt stöd, vilket också ökar studiens 
trovärdighet. Vidare menar vi att valet av en digital intervju enbart varit positivt i denna 
studie, då den digitala intervjun fört med sig att intervjupersonerna fått både tid och utrymme 
för reflektion vilket också gjort att vi, på det sättet, fått möjligheten att studera ett innehållsrikt 
material.  
 
Slutdiskussion 
 
Det vi här i studien kallar ”överraskande svar”, visade på att när man talar om elever i behov 
av särskilt stöd i termerna av stort behov av samverkan, dialog och mer tid till förfogande, 
men också uttalar en frustration över sin egen arbetssituation, tolkar vi det som att 
intervjupersonerna medvetet eller omedvetet valt att kringgå själva frågan. Pedagogerna talar 
om behov av samverkan och brist på tid som förvisso berör problematiken men inte direkt 
svarar på själva frågan om: varför talar vi om elever i behov av särskilt stöd?. Det kan tyda på 
att pedagogernas ansvarsområden upphävs genom att de betraktar problematiken från en 
annan synvinkel eller kan det peka på att pedagogen upplever att ansvarstagandet av elever i 
behov av särskilt stöd faller utanför deras kompetens- och ansvarsområde och därmed blir den 
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en onaturlig del av deras yrkesroll? Ahlberg påtalar att det framförs i (SOU 1999:63) att 
skolan som helhet och arbetslagen behöver specialpedagogiskt stöd för att kunna möta elevers 
olikheter och att den särskiljning och den differentieringspedagogik som fanns på 1940-talet 
fortfarande står sig stark. Specialklasser har sakta avvecklats, men under 1990-talet har man 
sett en återgång till särskilda undervisningsgrupper, för elever i behov av särskilt stöd. 
Haug (1998) menar att vi i skolan använder den kompensatoriska lösningen när vi har som 
ambition att alla ska nå sina mål, det handlar om att förstärka elevens svaga sidor och ge extra 
resurser så att han eller hon ska fungera. Detta kompensatoriska synsätt, som vi ser framträder 
så tydligt, visar sig genom pedagogernas sätt att tala om elever i behov av stöd. Begreppet en 
elev i behov av särskilt stöd är centrerat till den enskilda individen och man talar om 
anpassning till skolan genom en kompensatorisk lösning. Här talas också om diagnoser som 
ett medel att lättare kunna hjälpa eleven och även det pekar på ett ytterligare perspektiv på det 
kompensatoriska synsättet. Diagnoser är också exempel på språkliga kategoriseringar vilket 
uppfattas av pedagogerna äga legitimitet och ha betydelse för resursfördelningen. Haug 
(1998) anser att när vi försöker hitta den optimala miljön för eleven så bär vi med oss denna 
syn. Vad passar bäst för detta barn, de sakkunniga tillfrågas, de ställer diagnoserna men vi 
reflekterar inte över att denna syn på eleven innebär att man tagit ställning i en värdering av 
eleven. Utifrån vår studie ser vi att pedagogerna bedömer elevernas beteenden i syfte att skapa 
bättre pedagogiska förutsättningar. De talar om hur de sätter barnet i centrum och arbetar 
utifrån elevens bästa. 
 
Von Wright (2000) talar om vem och vad och att dessa begrepp inverkar på elevens 
skolsituation. I skolans tradition och i den pedagogiska praktiken har självet, det unika hos 
eleven, inte haft en självklar plats. Det punktuella perspektivet som von Wright betecknar det, 
handlar om att leta efter punktuell information hos eleven. Begreppet vad är här det centrala. 
Man frågar sig vad är en elev? Vilket är ditt problem? Pedagogen söker lösningar och åtgärder 
på de brister som eleven har och risken blir att eleven uppfattar sig som ett vad.  
Med utgångspunkt på hur vi definierar eleven, som ett vad eller vem, skapar sig eleven  en 
självförståelse, en identitet. Kopplat till vår studie framträder detta vad genom just det 
kompensatoriska synsättet. Vår studie visar på att så som vi konstruerar mening kring en elev 
i behov av särskilt stöd också påverkar hur individen, i det här fallet, en elev i behov av 
särskilt stöd, kommer att uppfatta och forma sin sociala verklighet och Berger och Luckmann 
(1979) menar att människan konstruerar sig själv och detta påverkar identiteten och jaget. Här 
infinner sig frågan om det är individen som har problem eller om det är den omgivande 
miljön, det sociala sammanhanget som individen är en del av, som är problemet (Ds 2001:19). 
Skolan ”vilar” på en tradition där synen på elever i behov av särskilt stöd under lång tid 
påverkats av ett kategoriskt synsätt och sett till vår studie ser vi också att elever i behov av 
särskilt stöd det förhåller sig så.  
Eleven i behov av särskilt stöd är den som Foucault (2003) betecknar som underordnad, den 
makt som utgörs av de rådande omständigheterna. Utifrån pedagogernas i huvudsak 
kompensatoriska syn följer också en centrering av problemen till individen och inte till den 
omgivande miljön. I vår studie framkom lärmiljöns betydelse i endast ett fåtal av utsagorna 
vilket tyder på att detta perspektiv inte har den plats som Kjell Granström (Berg & Scherp, 
2003) anser att den borde ha. Han menar att utformningen av elevernas lärmiljö är av 
avgörande resultat i skolan.  
 
Enligt Lpo 94 kan man läsa att vi ska kunna anpassa undervisningen till varje elevs 
förutsättningar och behov och detta kräver att undervisningsmålen ständigt prövas och nya 
metoder prövas och utvecklas men i vår studie talade pedagogerna i huvudsak om brister hos 
eleven och i ytterst få fall om lärmiljöernas betydelse.  Utifrån detta blir det viktigt att i 



35 
 

enlighet med vad Dysthe påtalar i (Rogoff & Wertch 1984; Wertch 1985; Säljö 2000) säga att 
det är viktigt att skaffa sig förståelse för hur omsorgsgivare och lärare betraktar barnet eller 
eleven och hans eller hennes eventuella brister. Vår studie pekar på att det kompensatoriska 
synsättet speglar en uppfattning av elever i behov av särskilt stöd som just bärare av hela 
problematiken.  Det här ger då en ökad förståelse för hur den pedagogiska praktiken kan 
utvecklas mot en skola för alla enligt Läroplanens uppställda mål. Haug (1998) menar att: 

  
Hela den svenska specialpedagogiska kunskapen och traditionen bygger på segregation 
och på föreställningen om kompensatorisk specialundervisning som ett medel att nå 
social rättvisa. Dessa uppfattningar är frusna ideologier som ligger som en kompakt 
tundra under dagens verksamhet och påverkar den”. (1998, s. 58)  

 
Haug anser också att sådana frusna ideologier finns i institutionella system, språk, grupper av 
aktörer, yrkesgrupper, pedagogiskt material och så vidare. 
 
Sett till vår studie definierar huvuddelen av pedagogerna elever i behov av särskilt stöd som 
en kollektiv samling elever med brister som ska åtgärdas på individnivå vilket också kan tyda 
på ett sätt att hantera den pressade vardagen.  Berger & Luckmann (1979) menar att 
vardagslivet är i huvudsak livet med och med hjälp av det språk jag delar med andra 
människor och för att förstå vardagslivets verklighet måste man förstå språket. Språket har sitt 
ursprung i en intersubjektiv handling, ett intersubjektivt möte. Sett till skolan och 
pedagogerna så bygger språket upp dessa betydelsezoner och enligt Berger och Luckmann 
bringar de meningsfull ordning i deras vardagsarbete. Dessa definitioner gör att de känner sig 
trygga i sitt sätt att hantera eleverna. Berger och Luckmann (1979) menar att vi i vardagslivet 
lever i ”sanningar” och förgivettaganden, den så kallade commonsense-världen och den 
formar den sociala praktiken. Denna kunskap påverkar den interaktion pedagogerna har med 
eleverna. Verkligheten är subjektivt tolkad och blir en verklighet som ter sig meningsfull och 
ger inre sammanhang. Von Wright (2000) menar också att dessa underliggande rationaliteter 
blir den förnuftsram mot vilken pedagogen utformar sina handlingsplaner. Vidare menar vi att 
sett till vår studie kan ytterligare en annan aspekt på den kompensatoriska elevsyn som vi ser 
också tyda på rådande maktrealationer bland kollegorna. Pedagogernas sätt att tala om elever i 
behov av särskilt stöd bygger ju på deras verklighet, det kompensatoriska synsättet där 
handlingsmönster är vanemässiga och har efter hand blivit självklara i deras praktik. De 
institutionaliseras och blir inte så lätta att varken se eller förändra. Mattsson, Dagermalm och 
Pisilä (2006) säger också att människor skapar, mer eller mindre medvetet, den kontext som 
sätter gränser för och erbjuder handlingsutrymme åt vissa initiativ. Språket blir en 
förvaringsplats för kollektiva sedimenteringar.  Foucault (1973) menade att språket skapar 
maktpositioner för vissa människor och omyndigförklarar andra. I vår studie har vi ett fåtal 
pedagoger som uttrycker en relationell elevsyn och varför de är få kan ha många orsaker som 
vi belyser i denna studie, men maktrelationer gör att den skolkultur som råder sätter agendan 
för skolans vardagsarbete. Studien pekar på att det råder en traditionell lärarkultur och enligt 
Blossing (2003) bromsar den traditionella lärarkulturen fortfarande, ett förbättringsarbete mot 
en skola för alla – en skola för alla elever och en skola för alla lärare. Mattsson, Dagerman 
och Pisilä (2006) talar om hur människan, sett till vår studie eleven i behov av särskilt stöd, 
påverkas och präglas av de socio-kulturer som han/hon möter. Kontexten har betydelse i det 
att människor, i vår studie pedagogerna, skapar mer eller mindre medvetet den kontext som 
sedan erbjuder eller sätter gränser i det handlingsutrymme som finns.  
 
Något som också framkom i vår studie när pedagogerna talar om elever i behov av särskilt 
stöd är deras arbetssituation. Deras arbetssituation utgör ett hinder för att kunna anpassa 
åtgärderna för eleven. I sina utsagor påtalar pedagogerna målkrav utifrån styrdokument och 
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avsaknad av tid. Pedagogernas utsagor om kraven på måluppfyllelse antyder en press som 
pedagogerna har att leva upp till samtidigt som man också påtalar att man har stora 
grupper/klasser, andra barn att ta hänsyn till i klassen förutom elever med särskilda behov. 
 Avsaknaden av tid är en annan aspekt som framträder mycket tydligt i pedagogernas tal om 
elever i behov av särskilt stöd, en frustration över att inte räcka till lyfts i sammanhanget. 
Persson (2005) säger att skolans regelverk sätter gränser för hur väl man kan tillmötesgå alla 
elever genom att kurs- och timplaner är lika för alla och att alla elever väntas uppnå sina mål 
inom samma tidsplan. Berg och Scherp (2003) menar att olika intressegruppers legitima eller 
illegitima maktutövning och maktspråk påverkar skolan som institution. Förutom det uppdrag 
skolan har utifrån styrdokumenten så förväntar sig samhället av skolorna att de också ska 
sortera elever. 
 
I Börjesson och Palmblad (2003) beskrivs hur kunskap och makt är tätt sammanflätade vilket 
innebär att de diskurser som har framträdande positioner bestämmer riktlinjerna för de normer 
som ska råda i samhället. Andersen och Kaspersen (2007) lyfter Foucaults teorier om 
styrningsmentalitet där styrinstrumenten i samhället handlar om bland annat budgetramar, 
riktlinjer och beteendekoder och Foucault menar att denna ”governmentality” som 
styrningsmentalitet, de tänkesätt och praktiker syftar till att styra, forma, påverka och 
förvandla människors sätt att handla och leva. Det som vi nationellt menar med begreppet en 
skola för alla påverkar den pedagogiska praktiken och också hur vi ska förhålla oss till elever 
i behov av särskilt stöd vilket pedagogerna i vår studie påtalar när de lyfter fram hur 
nationella styrdokument med dess krav på måluppfyllelse och avsaknad av resurser,  
exempelvis tid, gör att de inte hinner med eller räcker till för arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Makt reproduceras av skolan som institution menar Foucault och kanske är det 
så att den syn som råder nationellt på elever i behov av särskilt stöd faktiskt också påverkar 
deras tal om elever i behov av särskilt stöd?                                                                                                        
 
Vidare när det gäller otillräcklighet i form av tidsbrist kopplat till deras arbetssituation kan vår 
studie tyda på, enligt våra egna funderingar att man å ena sidan kan ange avsaknad på tid som 
något argument för att ”avsäga” sig alla kraven och den press man upplever eller 
Pedagogernas uttalade brist på tid kan också i de arbetslagssamtal som förs kring eleverna bli 
ett sätt att fly från arbetets utmaningar som orsakar ångest. Vidare påpekar pedagogerna i sina 
utsagor de målkrav som finns och att detta antyder att det faktiskt kan vara så att uppifrån 
kommande krav i form av nationella utbildningspolitiska beslut och reformer utan 
medföljande stöd i form av exempelvis tid till att implementera, kunskap eller resurser orsakar 
denna påtalade tidsbrist.’ 
 
 
Persson (2005) lyfter fram pedagogernas arbetsbörda där han säger att den ökar i takt med 
stigande elevantal och att detta kan resultera i krav på mer homogena klasser och ett sätt att 
lösa detta, är då att definiera flera elever som störda eller lågt begåvade, avvikare.   
 Vi kan i sammanhanget klart se att dessa nationella krav som våra styrdokument ställer på 
pedagogerna och deras tydligt framträdande tal om avsaknaden av tid tydligt visar på att de 
orsakar problem i pedagogernas arbetssituation vilket i sig kan påverka hur vi man definierar 
elever i behov av särskilt stöd och det vardagsarbete som bedrivs.  
När det gäller vår studie kan pedagogernas påtalade arbetssituation ha betydelse i 
pedagogernas konstruktion av den pedagogiska praktiken och Danell (2003) menar att de 
förändringar som skolan står inför i utvecklingen mot en framtidsskola ursprunget ur ett 
framtidssamhälle, ökar pressen på lärarens professionella förmåga att utöva sitt uppdrag. Det 
här påverkar då hur vardagsverkligheten konstrueras. Det som även studien tyder på är att den 
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dialog och den samverkan som har sin grund i behovet av att samtala om hur man ska 
tillrättalägga undervisningen för elever i behov av särskilt stöd visar på att det finns ett behov 
av samverkan och dialog och arbetslagen är det forum som används för denna diskussion. 
Dialogen och reflektionen kring elever i behov av särskilt stöd sprungen ur nödvändigheten av 
att få stöd i varandra kring vardagsarbetet. 
 
Detta pekar på en pågående utveckling av den pedagogiska praktiken. Persson (2005) menar 
att den centrala uppgiften för varje lärare är att kunna utforma undervisningen för alla elever 
och att just detta är kanske det svåraste en pedagog har att hantera i sitt yrke och med 
utgångspunkt i läroplanens (Lpo 94) text om att undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov kan pedagogernas behov av stöd hos varandra vara ett av flera skäl 
till att man har ett behov av samverkan och dialog. En dialog där man reflekterar tillsammans 
och hittar lösningar på elevens problem som pedagogerna uttrycker det och där säger Berg 
och Scherp (2003) att dialogen är basal för förståelsefördjupande och meningsskapande 
processer. Studien visar också på att pedagogerna inte alltid har kunskaper att ta till i sina 
möten med elever i behov av särskilt stöd vilket också har betydelse i sammanhanget. 
 
 
Pedagogerna uttryckte i vår studie ett stort behov av att få samtala om elever i behov av 
särskilt stöd, att få diskutera problem och reflektera tillsammans, bolla tankar, få tips och råd 
av varandra och att hitta lösningar på olika problem i arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd. Här ser vi i vår studie att när pedagogerna talar om sitt vardagsarbete så är det i 
huvudsak samverkan och dialog som de lyfter fram. De anser detta vara en viktig del i arbetet 
men det vi då tydligt ser är att det man samtalar om är till övervägande delen bristerna hos 
eleverna och vilka åtgärder som behövs. I något enstaka fall talar om ”hela” barnet. Vikten av 
att kanske tänka om och förändra om inte eleven utvecklas som den borde. Språket blir här det 
centrala för hur man ser på elever i behov av särskilt stöd och det påverkar praktiken och vad 
som blir legitimt eller vad som ifrågasätts i den sociala interaktionen mellan pedagogerna.   
Von Wright (2000) lyfter fram Meads teori om intersubjektiviteten och menar att vår 
förståelse av handling grundas i den gemensamma sociala och kommunikativa handlingen och 
på så sätt menar vi, utifrån vår studie, att pedagogerna drar en gräns mellan vad och vem i det 
mellanmänskliga mötet. Vemet döljs av den framträdande synen på eleven som ett vad. 
 
Danell (2003) påtalar att man med hjälp av språket synliggör sitt aktions- och 
reaktionsinriktade tänkande som handlar om de erfarenheter man gör i sin praktik I samtalen 
mellan kollegor utvecklas en gemensam överenskommelse av betydelsen av den pedagogiska 
praktiken. Pedagogiska företeelser blir gemensamt socialt konstruerade objekt. Ett kollegialt 
språk utvecklas innehållande pedagogiska betydelser Berger och Luckmann (1979) talar om 
hur det sociala kunskapsförrådet som vi delar, i det här fallet, i skolan, styr uppträdandet i 
vardagslivet, den så kallade commonsense-verkligheten. Kunskapsförrådet, språket bygger 
upp betydelsezoner som språkligt begränsade och av de språkliga objektifieringarna bildas ett 
semantiskt fält som medför en meningsfull ordning i det som sker i praktiken. Det sociala 
kunskapsförrådet delas pedagogerna emellan med påföljden att interaktionen med andra i 
vardagslivet ständigt påverkas. Den här kunskapen om elever i behov av särskilt stöd som 
pedagogerna talar om delas av eleverna själva men också av pedagogerna. 
En elev i behov av särskilt stöd omtalas olika beroende på vilken kontext barnet befinner sig 
för det är enligt Berger och Luckmann (1979) i det semantiska fältet som det avgörs vad som 
ska bevaras och vad som ska ”glömmas” av både individen och samhällets totala erfarenhet.  
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Sammanfattningsvis visar studien på att det till stora delar råder en kompensatorisk syn men 
att den samverkan och dialog som sker innebär reflektion och därav utvecklas den 
pedagogiska praktiken och enligt Berg och Scherp (2003) handlar skolutveckling om att inom 
de institutionella ramar som råder utveckla vardagsarbetet till det bästa för eleven. En annan 
synvinkel är att problematiken kring elever i behov av särskilt stöd i synnerhet bottnar i 
bristen på tid och den samverkan som finns och det behov som uttrycks av pedagogerna, tycks 
vara en delad uppfattning hos de intervjuade pedagogerna. Möjligen kan den samverkan som 
finns bottna i att viljan till samarbete förstärkts hos gruppen under de omständigheter som 
råder. Viljan till samarbete i krissituationer är just ett psykologiskt fenomen, som hör 
vetenskapen till. Vidare kan vi utifrån resultatet i studien konstatera att traditionen fortfarande 
påverkar den syn som pedagogerna har när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Man 
definierar eleven som ”bärare” av problemet vilket också betyder att man individanpassar 
åtgärderna och därmed ges inte det relationella perspektivet någon större tyngd i 
sammanhanget. Talar. Frågan om hur vi i vår praktik förhåller oss till en elev i behov av 
särskilt stöd är komplex. För att skolan och dess pedagoger ska kunna utgå ”från varje elevs 
behov och förutsättningar” (Lpo 94) behövs förutsättningar som dels ges ”uppifrån” det vill 
säga från stat och kommun men också en utveckling ”nerifrån” där pedagogerna i sin 
verksamhet utvecklar sin praktik. Pedagogerna i vår studie har en uttalad ambition och 
välvilja att hjälpa elever i behov av särskilt stöd men vilka är omständigheterna? Det vi tycks 
se är att en skola för alla enligt våra styrdokument förutsätter en samsyn, samverkan och 
dialog både i den dagliga praktiken men också på den nationella nivån. Det finns en pågående 
dialog och reflektion kring hur man på bästa sätt kan möta elever i behov av särskilt stöd men 
också en arbetssituation där politiska beslut i form av större klasser, allt komplexare problem, 
färre resurstimmar till förfogande och målkrav blir avgörande faktorer till att inte alla elever 
får den hjälp de behöver. Enligt majoriteten av pedagogerna har avsaknaden av tid en stor 
inverkan på deras möjligheter till att fullgöra sitt uppdrag vilket i sig kan ha olika orsaker som 
vi varit inne på. Det behövs stöttning på alla nivåer för att skapa en skola för alla och i SOU 
1997:21 står att läsa: 
 

 En skola för alla ställer höga krav på skolans verksamhet. Ansvaret för att förverkliga en 
skola som alla kan lämna med rak rygg är inte enbart ett ansvar för lärare, pedagoger och 
skolledare utan måste också tas av dem som ger skolans personal uppdraget. (SOU 
1997:21) 

 
 
Enligt Haug (1998) kommer skolan även i framtiden att behöva resurser och professionellt 
stöd i en fullt inkluderande skola för att kunna fungera optimalt för alla elever men det krävs 
tillviss del andra insikter och att de används på rätt sätt.  
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Men dessa figurer vill vi illustrera två skilda förhållanden i den kontext pedagogen befinner 
sig i. Figur B. Visar på hur pedagogen förhåller sig, i en ofta förekommande kontext. Figur A. 
Visar på forskningsidealet av en skola för alla. 
 

 
I syftet att ge förståelse för hur den specialpedagogiska eleven framträder i lärarens tal om det 
dagliga skolarbetet ställde vi forskningsfrågorna, varför omtalas eleven, vad talar lärare om 
när den specialpedagogiska eleven finns i fokus för det vardagliga arbetet och hur omtalas 
eleven i dessa situationer? Vårt resultat visar på att de talar om elevens brister, avsaknaden av 
tid, samverkan och dialog och omsorg om hela barnet. Genom sitt tal omtalar pedagogerna 
den specialpedagogiska eleven för att sätta ord på ett upplevt problem i den dagliga praktiken. 
I resultatet framgår att pedagogerna söker verktyg för att klara av det vardagliga arbete och de 
efterfrågar hjälp och råd av andra, dialog och samverkan, diagnoser och experthjälp samt tid 
och andra praktiska lösningar. Vidare visar resultatet på att då pedagogerna talar om eleven 
omtalar de honom/henne i huvudsak uteslutande som ett problem. I figur A vill vi visa på de, 
utifrån vår studie, rådande förutsättningarna i vardagsarbetet kopplat till visionen om en skola 
för alla. All uppmärksamhet är riktad mot eleven. 
 
 



40 
 

 Eleven är den som ”bär” problemen och finns i fokus för en tillrättalagd, individanpassad 
undervisning, ett kompensatoriskt synsätt. Ahlberg (2007) citerar Emanuelsson, Persson och 
Rosenquist och lyfter fram det kategoriska perspektivet som står för ett sorterande av elever 
utifrån ett normalitetstänkande med åtföljande särskilda åtgärder, man talar om elever med 
svårigheter. Det så kallade inre handlingsutrymmet för att skapa en skola för alla som vi visar 
på i figur A är litet då pedagogerna upplever att den samhälleliga styrningen med målen i 
läroplanen som nationella krav som de inte kan leva upp till eftersom de saknar tid/resurser 
och kunskaper för att hjälpa eleverna. Resultatet visar också att pedagogerna inte anser sig ha 
tillräckliga kunskaper för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. De talar om stödet av 
varandra men efterfrågar något mer vilket vi i figuren illustrerar med att pedagogerna finns 
närmare varandra. Pedagogerna samverkar men då i avsikt att hitta verktyg för att kunna klara 
av sitt vardagsarbete. Eleven i behov av stöd är i fokus för pedagogens upplevda problem och 
det behov av samverkan och dialog som finns. Eleven är här det vi kallar ett vad.  

I figur B ser vi det så kallade forskaridealet. Här råder de optimala förutsättningarna för att 
åstadkomma en skola för alla. Ett relationellt synsätt finns där eleven är betraktad som ett 
vem. Pilarna i figuren illustrerar detta. I det relationella perspektivet menar Emanuelsson, 
Persson och Rosenquist (Ahlberg 2007) att man utgår från elever i svårigheter och då med 
fokus på samspel mellan individ och omgivning. Problemen ses i ett helhetsperspektiv där 
även lärmiljöerna ingår. I utredningen om skolans inre arbete, SIA (SOU 1974:53) menar man 
att orsakerna till elevens svårigheter borde sökas i undervisningsmiljön och att åtgärder inte 
bara ska gälla den enskilde eleven utan också grupp- och organisationsnivån ska finnas med. 
Genom den täta samverkan och dialog som förekommer mellan de olika nivåerna ökar 
pedagogernas handlingsutrymme för arbetet att åstadkomma en skola för alla. I vår studie har 
vi inte sett eller inte fått några antydningar som visar på att pedagogerna kopplar frågan kring 
elever i behov av stöd till forskning eller skolutveckling vilket vi menar har betydelse för 
skolutveckling och Ahlberg (2007) lyfter fram, i sina texter, flera betydelsefulla 
utvecklingslinjer. Dels att morgondagens forskning borde stärka specialpedagogikens identitet 
och kritiskt granska den egna forskningen men också att en utvecklingslinje borde vara att 
bidra till att skapa arenor för kommunikation som ger ökade möjligheter för teori och praktik 
att mötas. Vi har i vår studie försökt skapa förståelse för hur elever i behov av särskilt stöd 
omtalas i praktiken och utifrån hela studiens syfte vill vi sammanfattningsvis lyfta fram:       

– Så som vi omtalar den specialpedagogiska eleven, som ett vad eller vem, speglar 
både hinder och möjligheter i vardagsarbetet för en skola för alla.     
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Fortsatt forskning 
 
Vi tycker att det skulle vara intressant att i fortsatt forskning studera de maktaspekter som 
skapar elever i behov av särskilt stöd kopplat till traditionen att kategorisera och betrakta 
eleven som bärare av problemen. 
 
. 

Avslutande kommentar 
 
– Det intressanta i denna studie var att ”se bakom” det sagda och Vygotskijs ord får spegla 
detta: 
 

Om man ska förstå vad en annan människa säger är det aldrig tillräckligt att endast förstå 
orden. Man måste också förstå tanken bakom. Men inte heller det är tillräckligt: om man 
inte förstår de motiv som tanken grundar sig på är förståelsen ändå ofullständig. 
Vygotskij (1999 s. 469) 

   
 
En skola för alla borde omfatta alla verksamma, på alla nivåer och vara ett gemensamt 
åtagande. Studiens resultat pekar åt det hållet och allt har sin början hos dig och mig. Var står 
jag? Har alla barn samma rättigheter? Har vi en skola för alla barn? 
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Bilaga 1 - C-uppsats                                                                                                    
 
Hej,  
Vi har i våra studier i specialpedagogik valt att skriva en c-uppsats kring elever i behov av 
särskilt stöd, hur vi som pedagoger talar och tänker om detta när det gäller det dagliga 
skolarbetet. 
 Vi vill intervjua dig i form av ett digitalt brev. Fördelen är att vi kan kommunicera med dig 
på ett enkelt sätt och vid behov kan vi ställa följfrågor direkt till dig. Besvarade frågor lämnas 
då till mig, Lilian, endast via mail, lilian.fangvall@ skola.kiruna.se 
Vi ansvarar naturligtvis för att ditt svar förblir anonymt. Vi ser gärna att du skriver ner dina 
tankar kring frågan i löpande text. Du behöver inte hålla dig strikt till frågan utan du kan med 
egna ord skriva ned allt det du vill ha sagt.  
När vi sammanställt ditt svar får du givetvis läsa igenom texten och därmed ge ditt 
godkännande innan vi går vidare med vår studie. Rektorerna är informerade och har gett oss 
sitt samtycke för denna intervju, anonymitet försäkras. Vänd dig gärna till våra rektorer eller 
oss för ytterligare frågor. 
Vi hoppas på ditt svar och tackar på förhand för att du vill hjälpa oss med vår forskning.  
Svar lämnas senast den 2 april 2009 
 
Med vänliga hälsningar 
Kontaktperson: Lilian Fängvall Nyberg 
Mailadress: lilian.fangvall@skola.kiruna.se 
Mobil:070-287 22 46 
 
Alternativt: 
 
Ann-sofi Asplund 
Mailadress: annasp-2tudent.ltu.se 
Mobil: 076-803 73 17   
  

 
Rektor: Annica Turovaara 
Triangelskolan 
Mobil: 070-333 73 91 
 
Rektor: Annika Andersson 
Triangelskolan 
Tfn: 0980-702 33 
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Bilaga 2 - Intervju 
 
Fråga: 
Varför, vad och hur talar du med dina kollegor om olika elever i behov av särskilt stöd i din 
pedagogiska praktik? 
 
 
Kontaktperson: Lilian Fängvall Nyberg 
Mailadress: lilian.fangvall@skola.kiruna.se 
Mobil:070-287 22 46 
 
Alternativt: 
 
Ann-sofi Asplund 
Mailadress: annasp-2tudent.ltu.se 
Mobil: 076-803 73 17   
  
Rektor: Annika Turovaara 
Triangelskolan 
Mobil: 070-333 73 91 
 
Rektor: Annika Andersson 
Triangelskolan 
Tfn: 0980-702 33 
 
 
 


