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ABSTRAKT 
Syftet med denna uppsats är att studera specialpedagogisk verksamhet ur olika 
skolpersonalgruppers perspektiv. Studien omfattar kvalitativa intervjuer i form av 
fokusgrupp, där en fördjupning görs i vilka uppfattningar och förväntningar dessa olika 
personalgrupper har runt specialpedagogisk verksamhet, samt vilka styrkor organisa-
tionen har idag och vilka potentiella utvecklingssområden det finns inför framtiden. 
Studien bygger på ett deltagande av olika personalgrupper på en stor gymnasieskola i en 
mellanstor kommun i sydöstra Sverige med såväl teoretiska som praktiska program. 
Sammanlagt intervjuades tre fokusgrupper och totalt deltog 17 respondenter i 
undersökningen. Dessa tre fokusgrupper indelas i resurspedagoger, pedagoger samt 
ledning och elevvårdsteam. Som grund för arbetet med att tolka och förstå resultatet av 
undersökningens insamlade empiri ges en samlad och bred bakgrundsbild av 
ämnesområdet, en fördjupning i teoretiska perspektiv samt en presentation av vad olika 
styrdokument säger om specialpedagogisk verksamhet. De teoretiska perspektiv som 
utgör grunden i studien, dels som referensram och dels som analysverktyg, är det 
relationella och det kategoriska perspektivet. Orsaken till detta var att undersöka om, 
och i så fall hur, dessa synsätt är representerade hos de olika personalgrupperna i 
studien. Resultatet visar att ett övergripande relationellt perspektiv råder, men att det 
inom de tre fokusgrupperna finns tendenser att dra åt det kategoriska perspektivet i 
varierande grad. Den tolkning som kan göras är att den fokusgrupp som består av 
resurspedagoger, med en stödjande funktion, har den högsta graden av relationellt 
synsätt. Studien visar också att den verksamhet med stödinsatser som bedrivs idag på 
den undersökta gymnasieskolan till stor del är kompensatorisk, och därmed speglar det 
kategoriska perspektivet. Konstateras kan att samtliga tre personalgrupper visar en stor 
vilja att stödja och hjälpa elever, och att det finns en strävan att bygga och utveckla en 
specialpedagogisk verksamhet, som övergripande genomsyras av ett relationellt 
perspektiv.  
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1 INTRODUKTION 
Specialpedagogiken har åkt berg- och dalbana genom åren. Fokus för behov av 
särskilt stöd har skiftat mellan att ligga hos eleven och skolans miljö. Hur 
specialpedagogik ska tillämpas har också skiftat mellan en differentierad syn och en 
inkluderande syn. Dock poängterade den regeringstillsatta SIA-utredningen på 1970-
talet att den specialpedagogiska metodiken skulle genomsyra hela skolverksamheten 
och att skolans mål, organisation och arbetsformer skulle ses över (Persson, 2001). 
En trolig insikt, som kanske fanns redan här, var att den verksamheten som bedrevs 
inte fungerade tillfredsställande. Det kan konstateras att många skolor saknar special-
pedagogisk kompetens vilket lett till att många elever inte fått den hjälp de behöver 
och att mängden stöd till elever i behov av särskilt stöd har minskat (Persson, 2001). 
Grundsynen i skolan av idag är en skola för alla med en inkluderande undervisning 
inom klassrummets ram men likväl sker en differentierad undervisning på många 
håll. Hur långt framskriden är egentligen strävan mot en skola för alla? Läggs 
verkligen fokus på att förändra verksamheten och pedagogiken eller läggs fokus 
fortfarande på elevens beteende, brister och egenskaper? 

I och med den nya gymnasiereformen Gy 11 eller Framtidsvägen som den också 
kallas, ställs nya och större krav på specialpedagogisk kompetens inom 
gymnsieskolan. Den nya skollagen kräver att specialpedagogisk kompetens ska 
finnas på varje enhet. ”För eleverna i [...] gymnasieskolan [...] ska det finnas 

elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska insatser. [...] Vidare ska det finnas tillgång till personal med 

sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses.” (SFS, 2010:2022, 25§)  

Som ett led i min specialpedagogutbildning vill jag undersöka vilka uppfattningar 
och förväntningar det finns på specialpedagogisk verksamhet på gymnasienivå. Jag 
har valt att vända mig till olika personalgrupper inom en och samma gymnasieskola: 
resursteam, pedagoger samt ledning och elevvårdsteam. Med resursteam menar jag 
ämneslärare som jobbar med elevstödjande insatser och med pedagoger menar jag 
kärnämneslärare. Fortsättningsvis använder jag mig av begreppen resursteam eller 
resurspedagoger som ett samlingnamn för ämneslärare med elevstödjande insatser 
och begreppet pedagoger som ett samlingsnamn för kärnämneslärare. Som ett 
övergripande samlingsnamn för alla deltagande grupper i studien har jag valt att 
använda begreppet skolpersonal. På den undersökta gymnasieskolan används termen 
lots för klassföreståndare och jag har valt att använda samma term i min studie.  

Studien bygger på en kvalitativ ansats där valet föll på gruppintervjuer, så kallad 
fokusgrupp. Fokusgrupp är således en form av gruppintervju och kan definieras som 
en grupp människor som under en begränsad tid får diskutera och fokusera på ett 
givet ämne eller tema. Metoden skiljer sig dock från den regelrätta intervjun genom 
att deltagarna ger sina synpunkter och uppfattningar i samtalsform. I texten använder 
jag mig av olika begrepp såsom fokusgrupp, gruppintervju samt gruppdiskussion och 
med dessa menar jag samma sak, det vill säga metoden fokusgrupp.  

Före mina studier inom specialpedagogik hade jag nio års erfarenhet av 
pedagogarbete inom gymnasieskolan. I den här verksamheten har jag träffat på 
förvånansvärt lite specialpedagogutbildad personal. Jag har också ofta upplevt att det 
finns liten insikt hos skolpersonal i specialpedagogiskt arbete. Trots detta uttrycks då 
och då behovet av specialpedagogisk kompetens för att bättre kunna tillgodose 



4 

elevernas lärande. Detta uttryck för specialpedagogiskt behov väckte tankar hos mig 
om vad specialpedagogisk verksamhet är för skolpersonal och vilka förväntningar 
det finns på en sådan verksamhet. Vad är det som formar en specialpedagogisk 
verksamhet? I mina tankar om en skola för alla, en skola med ett optimalt lärande 
och miljö för alla, känns det viktigt att fundera över hur skolan och dess 
specialpedagogiska verksamhet ska formas för att alla ska få växa. 
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2 BAKGRUND 
Begreppet specialpedagogik väcker många frågor. Hur definieras specialpedagogik? 
Vad är skillnaden mellan specialpedagogik och allmän pedagogik? Vad är den 
specialpedagogiska verksamhetens innehåll? I bakgrunden redovisas områden som är 
betydelsefulla för specialpedagogisk verksamhet. Inledningsvis ges en bild av både 
den specialpedagogiska verksamheten och den specialpedagogiska rollen. Bak-
grunden ger en kort presentation av specialpedagogisk verksamhet historiskt sett. En 
presentation ges gällande styrdokumenten och vad de säger om en skola för alla. 
Vidare presenteras tidigare forskning och studier inom området specialpedagogisk 
verksamhet. Avslutningsvis pekar bakgrunden även på miljöns betydelse för elevers 
lärande. 

2.1 Specialpedagogisk verksamhet 
Att definiera specialpedagogik samt att peka på vad som skiljer specialpedagogik 
från pedagogik i allmänhet är svårt att försöka sig på. Utifrån Persson (2001) som 
gör en tolkning av en regeringsproposition från 1980-talet är definitionen tämligen 
vid. Här beskrivs den vara insatser för elever som faller utanför den naturliga 
variationen av olikheter. Persson konstaterar utifrån denna beskrivning att funktionen 
av specialpedagogik är att sätta in insatser där den vanliga pedagogiken inte är 
tillräcklig. Detta resonemang stöds även av Nilholm (2003) som menar att 
specialpedagogiken har en negativ definition genom att stå för det som anses vara 
avvikande från någon form av normalitet. Det absolut vanligaste sättet att definiera 
specialpedagogik är att ta utgångspunkt i svårigheter hos eleven. Ett annat sätt att 
definiera verksamhetsfältet är att beskriva det i termer av speciell och fördjupad 
kompetens. Ytterligare ett sätt att definiera specialpedagogik är att relatera elevers 
svårigheter till skolans miljö (Persson, 2001).  

Synen på vad som skiljer specialpedagogiken från allmänpedagogiken är också den 
mångfacetterad. En av de vanligaste uppfattningarna är att skillnaden ligger i att 
specialpedagogiken sker i avskildhet med elever i liten grupp. En annan uppfattning 
är att specialpedagogiken är en anpassning för de elever som inte klarar det tempo 
som hålls genom den vanliga pedagogiken. Ett annat sätt att se specialpedagogiken 
är att vända på förhållandena och peka på pedagogiska och metodiska skillnader. 
Med detta menas att den vanliga klassrumsundervisningen inte når alla elever och då 
blir det en självklarhet att flytta eleven till en miljö med andra anpassade arbetssätt 
(Persson, 2001). Specialpedagogiken kan sägas ha dubbla funktioner genom att både 
särskilja elever och samtidigt ge dem extra stöd (Nilholm, 2003).  

Forskare diskuterar ständigt specialpedagogikens funktion att särskilja eller 
segregera elever och vilken inverkan detta har på elever. Karlsudd (2011) lyfter fram 
att svenska forskare ser att elevsammansättningen i de svenska skolorna har blivit 
mer homogen och att skillnaderna mellan skolor och mellan elevgrupper har blivit 
större, sett utifrån dagens kunskapsbegrepp. Det är vanligt att skolan hanterar elever i 
behov av särskilt stöd med just homogena men också segregerande insatser, till 
exempel genom särskilda undervisningsgrupper eller nivågrupperingar utifrån 
elevernas kunskapsnivå (Skolverket, 2009b). Särskilda undervisningsgrupper eller 
nivågrupperingar måste vara tillfälliga och ständigt utvärderas. Det finns annars en 
risk för att skapa så kallade inlåsningseffekter (Skolverket, 2007). Att negativt 
segregera eller differentiera homogena grupper har en negativ inverkan på elevers 
resultat och bidrar till sämre självuppfattning. De positiva effekter som kan uppnås 
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genom att forma heterogena grupper, där högpresterande elever blandas med 
lågpresterande elever, tappas i samma utsträckning när man formar homogena 
grupper med endast lågpresterande elever (Skolverket, 2009b). 

Inom den specialpedagogiska verksamheten används tre begrepp av central betydelse 
när det gäller planering och genomförande av åtgärder för elever i behov av särskilt 
stöd; segregering, integrering och inkludering. Begreppet segregering hänvisar oftast 
till att eleven avskiljs från sin ordinarie klass för att istället arbeta i en grupp som 
bedöms kunna tillgodose elevens aktuella behov på ett bättre sätt. Med integrering 
menas oftast att eleven tillhör sin ordinarie klass men får extra stöd enskilt eller i 
mindre grupp. Begreppet inkludering innebär att eleven får sitt stöd i sin ordinarie 
klass (Vernersson, 2002). 

Vid en närmare titt på vad den specialpedagogiska verksamheten innehåller kan 
många områden ringas in. Det primära är arbetet med den enskilde eleven och de 
svårigheter denne är i. Den allra viktigaste uppgiften som specialpedagogiken har är 
att bygga upp elevens självförtroende och få eleverna att förstå att de duger och att 
de kan. Uppfattningen att den enskilde eleven ska kunna komma ifatt sina kamrater 
är dominerande. Ofta handlar det om att arbeta med samma saker hos 
specialpedagogen som i klassrummet men med ett begränsat innehåll och annan 
pedagogik. Specialpedaogisk verksamhet är långt ifrån isolerad till undervisning med 
särskiljda elever/elevgrupper utan handlar i mångt och mycket om att assistera 
läraren i det pedagogiska arbetet både i och utanför klassrummet (Persson, 2001).  

Assarson, Lansheim & Rosenqvist (2002) visar på ett paradigmskifte över tid för 
synen på svårigheter inom specialpedagogisk verksamhet och lyfter fram tre 
dominerande synsätt. I det första synsättet, det psykologisktmedicinska, förklaras 
svårigheter som ett medicinskt tillstånd eller en sjukdom. Ursprunget ses som 
neurologiska eller psykologiska brister hos barnet. Eleven är problembäraren och 
diagnoser samt kompensatoriska insatser är lösningen. Alla elever, utom de med 
funktionshinder, har rätt till skola och ansvaret ligger på klassläraren. Det 

sociologiska synsättet betonar istället att svårigheterna har sitt upphov i sociala 
ojämlikheter och lösningen här är politiska reformer. Särkskiljning och 
kategorisering av elever ökade alltjämt under tiden för detta synsätt. I det sista 
synsättet, det organisatoriska, ses skolans bristande förmåga att möta alla elever som 
orsaken till svårigheter. Skolan som institution ses som problembäraren. 
Förändringar ska ske genom utveckling och förändring av arbetssätt för att hjälpa 
elever i svårigheter.  

Första steget för stödinsatser i skolan är att uppmärksamma och känna igen 
problemen för eleven och förstå de bakomliggande orsakerna. Ofta missförstås 
elever i svårigheter, och de åtgärder som sätts in kan i sämsta fall vara ineffektiva 
och kanske rent av vara av fel karaktär (Kadesjö, 2007). Inte allt för sällan kommer 
dessa elever i kläm. Elevens sätt att agera utåt kan dölja bakomliggande problem 
vilka då kan vara svåra att upptäcka. Eleven får då fel stöd som kan resultera i att han 
eller hon inte trivs med sin skolsituation (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 
Skolverket (1998) lyfter fram att en placering i specialklasser inte alltid innebär 
fördelar för elevers prestationer och lärande. Snarare är det ofta fallet att svaga elever 
presterar bättre då de undervisas i sina vanliga klasser. Pedagogen verkar också vara 
den överlägset viktigaste faktorn för elevers framgång. ”Pedagogisk uppläggning 

tycks vara viktigare än både klasstorlek och skolämnen.” (Skolverket, 1998, s 49) 
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I SOU:s slutbetänkande Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och 

utbildning. (1999) betonas att lärare i sin lärarutbildning ska lära sig möta alla barn. 
Slutbetänkandet poängterar också att det inte är realistiskt att elever i svårigheter ska 
kunna jobba ikapp sina klasskamrater enbart för att de får individuella stödinsatser. 
Insatserna ska istället ingå i den ordinarie verksamheten. ”Varje barn har rätt att 

mötas av respekt, bli sett och förstått och få använda sina erfarenheter och 

kunskaper samt att få sitt behov av särskilt stöd tillgodosett i en lärandemiljö som 

präglas av gemenskap och delaktighet med andra.” (SOU, 1999, s 201) Detta 
resonemang stöds av Persson (1997) som beskriver att problemet med special-
pedagogik är att eleven under begränsad tid ska befinna sig i den specialpedagogiska 
verksamheten för att komma ikapp de andra eleverna i klassen. De andra eleverna ses 
som måttstocken här, som det normala. Detta är en orimlighet för den 
specialpedagogiska verksamheten att fixa. I och med detta bör inriktningen inom 
specialpedagogiskt arbete vara att hitta en balans mellan en träning av kunskaper och 
färdigheter och att kunna använda dessa i ett meningsfullt sammanhang (Persson, 
1997). 

2.2 Specialpedagogiken i motvind 
I Skolverkets skrift Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram (2001) 
poängteras vikten av tidig upptäckt av behov av särskilt stöd. ”I många studier och 

forskningsrapporter brukar tidig upptäckt framhållas som en förutsättning för 

framgång i skolans stöd. Ju tidigare stöd sätts in, ju snabbare kan en negativ 

utveckling hejdas och ju mindre insatser krävs i regel.” (Skolverket, 2001, s 7) 
Erfarenheten som dras av Skolverkets undersökningar är att stödet ofta sätts in för 
sent. Det finns dock en större problematik kring specialpedagogiskt stöd som innebär 
att många skolor helt saknar specialpedagogisk kompetens och de elever som är i 
behov av särskilt stöd inte alltid får den hjälp de har rätt till (Persson, 2001).  

Haug (1998) är kritisk till dagens skola för alla och integreringstanken. Han menar 
att det handlar inte om en inkluderande integrering utan om en segregerande 
integrering. Med detta hänvisar han till att eleven är placerad i en mindre grupp 
under delar av skoldagen eller skoltiden. Enligt Haug har just specialundervisningen 
sitt ursprung i den segregerande integreringen där det centralt handlar om att finna 
den mest optimala inriktningen för varje enskild elev vilket bestäms genom 
diagnostisering. Den inkluderande integreringen handlar om att elever i behov av 
särskilt stöd går i sin ordinarie klass under hela skoldagen eller skoltiden. Vidare 
kritiserar Haug (1998) begreppet särskilda behov och beskriver det som en social 
konstruktion i en skola som inte är konstruerad för alla elever. Den inkluderande 
integreringen ser ingen skillnad mellan specialundervisning och undervisning, 
därmed finns det ingen skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik.  

Fortfarande idag domineras specialpedagogisk verksamhet av försök att åtgärda och 
kompensera elevers svaga sidor och brister. Målet är att få eleven att komma ikapp 
sina klasskamrater samt att få så många som möjligt att uppnå godkänt i ämnena 
svenska, engelska och matematik. Verksamheten präglas av arbete med enskilda 
elever eller särskilda grupper, inte sällan med fantasifulla namn som Vändpunkten 
eller Ro-rummet. Parallellt med dessa särskilda grupper finns ofta resurspersoner 
med expertkunskaper, till exempel speciallärare, specialpedagoger eller kuratorer. Ett 
övergripande mål är att eleven, som plockats ut ur sin ordinarie verksamhet, ska 
återgå till klassen men det är sällan detta sker. Det ses som viktigt att diagnos ställs 
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varvid skolans resurser sedan fördelas, samt att åtgärdsprogram och individuella 
studieplaner upprättas (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). 

Helldin (1998) poängterar att det finns en uppfattning från specialpedagogiskt håll att 
specialpedagogiskt förändringsarbetet sällan faller väl ut. Förhållanden tenderar att 
stagnera och vara som det alltid varit trots intentioner om utveckling och förändring. 
I sin tolkning av problematiken beskriver Helldin att en bottom-up-syn måste föregå 
det demokratiska arbetet i en verksamhet. Allt för ofta, menar han, är den demo-
kratiska medverkan bara ett spel för galleriet och att den så kallade gräsrots-
demokratin sällan får utrymme. För att en verksamhet ska kunna utvecklas och 
förändras måste engagemanget och beslutanderätten komma nerifrån istället för 
uppifrån i organisationen. Förändringar av ramarna i en organisation – dokument, 
ekonomi, policy, lokaler etcetera – måste även till för att en utveckling ska ske. 
Helldin pekar här på en svårighet med specialpedagogrollen, att analysera vilka 
krafter som faktiskt styr.  

Trots den nya specialpedagogiska utbildningen från 1990 handlar special-
pedagogiken alltför ofta mer om att anpassa och ändra eleven än om att anpassa och 
ändra förhållningssätt och rutiner för att hjälpa eleven i sitt lärande (Helldin, 1998). 
Studier gjorda av Assarson, Lansheim & Rosenqvist (2002) visar att det mest vanliga 
arbetssättet inom specialpedagogik, både i förfluten tid och i nutid, är insatser enskilt 
med elever utanför klassrummet. Studierna visar också att dessa insatser oftast har 
sin utgångspunkt i elevens kognitiva förmåga och beteende istället för i 
verksamheten. Inte heller är det vanligt i skolorna att problematisera de special-
pedagogiska insatserna utifrån innehåll och organisation. Ökningen av elever i 
särskilda grupper visar på hur vanligt det fortfarande är att plocka ut och exkludera 
elever som är i behov av särskilt stöd från ordinarie undervisningssituation (Helldin 
& Sahlin, 2010).  

2.3 Specialpedagogisk tillbakablick 
Med 1842 års skolstadga innebar det att alla barn skulle genomgå det allmänna 
skolväsendet. Elever som hade svårigheter att klara skolan blev tvingade att sitta av 
sin skoltid. Möjligheterna att stödja dessa elever var små då klasserna ofta var stora 
samt att det rådde brist både på utbildning i stödjande åtgärder samt bra pedagogiskt 
material. För svaga och fattiga barn infördes en segregerande insats i form av 
förkortade kurser i grundläggande kunskaper (Groth, 2007; Assarson, Lansheim & 
Rosenqvist, 2002). Denna undervisning innebar dock ingen anpassning för eleverna, 
kraven ställdes bara lägre (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). Redan under 
1800-talet fördes en diskurs utifrån både ett inkluderande perspektiv och ett 
segregerande perspektiv, men den linje som segrade var den senare. I delar av landet 
inrättades de första hjälpklasserna i slutet av 1800-talet och runt sekelskiftet. Så sent 
som 1942 infördes centrala bestämmelser om hjälpklassverksamhet. Hjälpklasserna 
blev en plats för elever som i någon form sågs som avvikare (Groth, 2007). En 
obligatorisk tvåårig småskola och en fyraårig folkskola stadgades 1878. De som inte 
uppfyllde kraven om uppflyttning till nästa klass fick kvarsittning, och de elever som 
var svagbegåvade särskiljdes från övriga elever (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 
2002). Sammanfattningsvis kan det sägas att den elevsyn som rådde mellan 1842-
1955 gick ut på att avskilja alla de elever som på något sätt avvek från det normala 
(Groth, 2007).  
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På 1950-talet förändrades de specialpedagogiska insatserna till att bli mer 
differentierade när det gällde undervisningen. I mångt och mycket handlade det om 
att träna de sidor hos eleverna som ansågs svaga. Under 1950-talet kom även de 
medicinska aspekterna i fokus, och inlärningspsykologin dominerade den 
specialpedagogiska forskningen. Vid placering av elever i hjälpklasser användes 
förutom lärar- och läkarbedömningar även intelligensprov. Med den första 
läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62) infördes en ny typ av specialundervisning, 
så kallad särskild specialundervisning. Elever med särskilda behov fick lämna sin 
ordinarie klass för att gå till en kliniklärare och genomgå speciella övningsprogram. 
Senare kom denna verksamhet att gå under namnet samordnad specialundervisning. 
Parallellt med denna verksamhet fanns även specialskolor och specialklasser, men då 
dessa medförde negativa konsekvenser som stämpling av elever ställdes kravet att så 
många elever som möjligt skulle få chansen att gå i en integrerad skola. Här 
utpekades inte elever som avvikande i samma utsträckning och speciallärarna kunde 
nu hjälpa elever i en verksamhet som mera utgick från elevernas behov (Groth, 2007; 
Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002).  

När grundskolan fick sin nya läroplan 1969 (Lgr 69) betonades eleven i centrum för 
skolans verksamhet. Målet var att eleven i så stor utsträckning som möjligt skulle gå 
i sin ordinarie klass och specialundervisningen skulle vara samordnad. Skolan 
fungerade dock inte som det var tänkt och konflikter, stress och vantrivsel 
rapporterades från skolor runt om i landet. Skolk och mobbning tillhörde vardagen. 
En utredning tillsattes, den så kallad SIA-utredningen, och antogs 1976. Syftet var att 
skapa en skola för alla och att elever med svårigheter skulle integreras i den vanliga 
klassen och där kompenseras för de brister de hade. Genom denna verksamhet 
gjordes försök att se till elevens hela sociala situtation. Senare, under slutet av 1970-
talet lades vikten vid en god inlärningsmiljö och inte på elevernas brister, samt att 
föräldrarnas roll betonades starkare (Groth, 2007; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 
2002). 

Under 1980-talet upphörde nästan den specialpedagogiska verksamheten i 
specialklasser och specialpedagogiskt arbete var något alla lärare skulle kunna jobba 
med. Läroplanen 1980 (Lgr 80) betonade skolans ansvar för elever med särskilt 
behov. Denna förändring innebar en omvälvning för speciallärarna som nu skulle 
ingå i arbetslag som samordnare, resurspersoner och rådgivare. Den tidigare synen 
med fokus på brister och anpassning fick lämna plats för ett nytt synsätt som innebar 
ett hänsynstagande till hela elevens situation. Det specialpedagogiska arbetet skulle 
nu inriktas mot att vara förebyggande och att motverka att svårigheter uppstod 
(Groth, 2007; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). 

I de båda läroplanerna från 1994, läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 
94) och läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94), framgår det att elever med 
svårigheter ska få den hjälp de har behov av. All verksamhet i skolan ska utformas så 
att den som behöver stöd och hjälp får det (Skolverket, 2006a; Skolverket, 2009a). 
Verksamheten ska utformas utifrån ett inkluderande synsätt (Groth, 2007). I detta 
arbete har pedagogen en stor roll att fylla och Vernersson (2002) pekar på lärarens 
roll och förhållningssätt i klassrummet är en mycket viktig faktor. Vidare menar 
Vernersson att det som spelar allra störst roll för att en elev ska lyckas i sin 
kunskapsinhämtning är elevens självuppfattning, vilken stimuleras i en miljö med 
god social samvaro men hämmas i en segrerande miljö. Det poängteras också att alla 
som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd, 
samt att det sker ett nära samarbete med hemmet (Skolverket, 2006a). 



10 

2.4 Den specialpedagogiska rollen 
I och med den nya specialpedagogutildningen 1990 förändrades special-
pedagogrollen till att innefatta en större bredd. Tidigare låg fokus av det 
specialpedagogiska arbetet mer på individens utveckling. Med den nya utbildningen 
breddades fokus mot rådgivning och handledning av kollegor, ett mer 
verksamhetsinriktat arbete kopplat till verksamhetsmål, riktlinjer och organisation 
för att kunna analysera, utveckla, utvärdera och förändra densamma samt en 
beredskap att initiera, leda och genomföra lokala utvecklingsarbeten. Vad som blir 
synligt här är större betoning på mer samverkan med andra vuxna i verksamheten än 
med enskilda elever (Helldin, 1998).  

I Helldins rapport Finns en unik specialpedagogisk yrkeskompetens? (1991) lyfts 
några aspekter på specialpedagogisk kompetens fram. Det framstår som centralt att 
inneha en förmåga att intressera och engagera sig för enskilda elever och se till att de 
mår bra. Detta intresse och engagemang innefattar även ärlighet mot och respekt för 
den enskilde individen, men även lyhördhet för vad eleven har för erfarenheter samt 
starka och svaga sidor. Att besitta specialpedagogisk kompetens innebär att ta parti 
för den svage. En samlad bild av detta engagemang kan innefatta att utnyttja 
möjligheten att utnyttja de resurser som finns tillängliga för elever i behov, att 
påverka beslutsfattare att utöka resurser, att engagera så många aktörer som möjligt – 
lärare, elevvårdspersonal, rektorer, föräldrar och beslutsfattare – för den här 
elevgruppen samt att bevaka att existerande resurser inte försvinner (Helldin, 1991).  

Specialpedagogen förväntas ha en så kallad utvidgad professionalitet, vilken 
innefattar arbetsuppgifter som att hitta särlösningar för vissa elever samt ett utökat 
ansvar för ombildning och utveckling av pedagogiska verksamheters lärandemiljöer. 
Syftet är att motverka segregeringsprocesser. Denna utvidgade professionalitet 
medför krav på kompetens inom områdena handledning, konsultation och rådgivning 
vilket innebär en funktion som kvalificerad samtalspartner och rådgivare för olika 
aktörer; elever, föräldrar, kollegor och andra berörda (Helldin & Sahlin, 2010; SOU 
1999)  

Enligt Helldins studie i Kommunerna och den specialpedagogiska verksamheten 
(1998) upplevs den specialpedagogiska verksamheten starkt förknippad med stor 
flexibilitet. Uppfattningen av arbetsuppgifterna skiftar från handläggande och 
stödjande verksamhet för såväl elever, elevgrupper som kollegor till enskilt arbete 
med elever. Den specialpedagogiska rollen framstår som ett pussel med många bitar. 
En av de viktigaste bitarna handlar om att bygga en väl genomtänkt kunskaps-
konstruktion där en individuell anpassning av kunskapen ska eftersträvas. Denna 
anpassning är en av de traditionella hörnpelarna och är identitetsskapande för 
specialpedagogiken. Att ha en stödjande roll i utbildningssystemet, oavsett om det 
gäller elever eller kollegor, är ytterligare en väsentlig aspekt inom specialpedagogin 
(Helldin, 1998).  

Att besitta specialpedagogisk kompetens innebär inte i första hand att ha en 
uppsättning med färdiga metoder som är anpassade till elevers olikheter eller 
funktionshinder. Viktigare är att skaffa sig kunskaper i varje enskilt fall vilka 
konsekvenser elevers olikheter eller funktionshinder kan tänkas orsaka för eleven 
själv, för gruppen eller klassen liksom för planeringen och genomförandet av 
undervisningen. I specialpedagogisk kompetens ligger att kunna förstå och reflekter 
över vilka pedagogiska konsekvenser elevens svårighet kan tänkas ge och veta var 
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och hur stöd och experthjälp kan sättas in. Detta innefattar att kunna motivera och 
argumentera för särskilda åtgärder när de så behövs (Helldin, 1991; Persson, 2001).  

En mängd olika arbetsuppgifter förväntas ingå i specialpedagogrollen. 
Specialpedagogen är dels pedagog men har även ett övergripande ansvar för 
rådgivning, stöd och utveckling av åtgärdsprogram i samarbete med kollegor. Det 
finns en tydlig koppling till skolans ledning och specialpedagogens arbete sker på tre 
nivåer: individnivå, gruppnivå och organisatorisk nivå. Specialpedagogen ska beakta 
såväl medicinska förhållanden som psykologiska, sociala och organisatoriska (SOU, 
1999).  

Specialpedagogen har flera centrala roller inom och mellan verksamheter. En central 
roll återfinns i samverkan med andra institutioner för att utforma stöd för komplexa 
inlärningssituationer för elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen har här en 
viktig roll vad gäller att påverka, analysera och utvärdera hur det särskilda stödet ska 
ta form i undervisningen. Ytterligare en central uppgift för specialpedagoger är att ge 
stöd till arbetslag och lärare, samt att utveckla samverkan och samarbetet i såväl 
arbetslag som mellan familj och skola för att ge eleven bästa stöd. En tredje central 
funktion för specialpedagogen återfinns inom skolans kvalitetsarbete, i uppföljning 
och utvärdering av den mål- och resultatstyrda skolan. Specialpedagogens roll är här 
att arbeta med kvalificerade pedagogiska uppgifter, som kartläggningar, utredningar 
och klassrumsobservationer, att utveckla åtgärdsprogram utifrån elevers kunskaper, 
erfarenheter och behov (Persson, 2001; SOU, 1999).  

Specialpedagogen utgör ytterligare ett centralt stöd för skolans ledning genom att 
tillsammans med rektor vara talesperson för de elever som riskerar att få eller har 
svårigheter, och ska se därmed se till att verksamheten verkligen är till för alla. 
Specialpedagogen kan härigenom ha en deltagande roll tillsammans med annan 
elevvårdspersonal i skolans ledningsgrupp när diskussion kring till exempel 
policyfrågor, elevergrupper och lärare i arbetslag samt skolans samlade behov av 
kompetensutveckling görs, allt för att motverka segregering (Persson, 2001, SOU, 
1999).  

2.5 Internationella och nationella styrdokument 
Olika styrdokument, förordningar och lagar är tydliga gällande alla elevers lika rätt 
till utbildning så att hänsyn tas till elevers olika behov och förutsättningar. I 
styrdokumentet för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) uttrycks det tydligt att skolan 
ska vara likvärdig samt organiseras så att olika elevers indviduella behov tillgodoses:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 
föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas [...] En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska 
utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn 
ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också 
olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av 
olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 
olika funktionshinder. (Skolverket, 2009a, s 4) 

I lärarutbildningskommitténs slutbetänkande (SOU, 1999) poängteras att det  

... är en av specialpedagogikens mest angelägna uppgifter att bidra till att all personal 
i skola och förskola kan möta den naturliga variationen av elevers olikheter. 
Specialpedagogik är i dagens skola ett nödvändigt kompetens- och kunskapsområde i 
utvecklingen av skolans pedagogiska arbete. Det handlar då om varje individs 
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rättighet att få utbyte av skolan genom att få delta utifrån sina unika erfarenheter, 
kunskaper, förutsättningar och behov. (SOU, 1999, s 192-193) 

Den blivande läraren ska utveckla kunskaper för att möta de olika utmaningarna det 
innebär för elever i svårigheter så att de kan ingå i den vanliga skolans gemenskap. 
Specialpedagogisk kompetens behövs för detta ändamål. Dock innebär inte detta att 
samtliga pedagoger ska kunna allt inom det specialpedagogiska fältet, utan mera ha 
en förståelse för olika funktionshinder. I kombination med denna kompetens ska 
pedagogen kunna vända sig till specialpedagoger och andra specialister för stöd 
(SOU, 1999).  

Salamancadeklarationen, som bygger på en sammankomst mellan 92 regeringar och 
25 internationella organisationer, syftar till möjliggörandet av en integrerad skolgång 
för alla elever. Målsättningen var att skapa förutsättningar för att alla elever ska få 
tillgång till särskilda stödåtgärder för att uppnå en likvärdig skolgång. I 
Salamancadeklarationen betonas att alla barn, utan hänsyn till fysisk, intellektuell, 
social, emotionell eller språklig förutsättning, ska beredas plats i skolan. Denna 
inkluderande skola har till uppgift att utveckla pedagogik med barnet i centrum och 
ska genomföras så att mångfalden hos eleverna tillvaratas.  

Vi tror och deklarerar att 

• varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att 
uppnå och bibehålla en acceptabel utbildningsnivå, 

• varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov, 

• utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på 
sådant sätt att den breda mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas, 

• elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 
tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose 
dessa behov, (Svenska Unescorådet, 2006, s 11) 

I skollagens allmänna föreskrifter (SFS, 1985:1100) betonas likvärdig skolform för 
alla individer, oberoende av olikheter i förhållanden: 

2 § Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt 

sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 

skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 

likvärdig, varhelst den anordnas i landet.  

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt 

stöd. (SFS, 1985:1100, 2 §) 

Även FN:s barnkonvention uttrycker varje barns rätt till utbildning på lika villkor 
oavsett förmåga. ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till utbildning [...] att 

gradvis förverkliga denna rätt och på grundval av lika möjligheter [...] 

Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att [...] 

utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och 

psykisk förmåga” (Unicef, 2009, s 27-28) 
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2.6 Tidigare forskning 
Vid en tillbakablick på tidigare forskning och studier runt organisation och stödjande 
insatser inom den specialpedagogiska verksamheten ses särskiljande eller segre-
gerande stödinsatser som dominerande (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). 
Vanligt är att de specialpedagogiska insatserna utgår från den enskilde elevens 
avvikelser med avsikten att få eleven att jobba ikapp sina klasskamrater i den 
ordinarie undervisningen för att sedan kunna återgå till denna igen. Detta innebär att 
ett kategoriskt perspektiv föreligger med ett kompensatoriskt arbetssätt i botten. 
Dock återfanns inom studien av Assarson, Lansheim och Rosenqvist (2002) även ett 
relationellt perspektiv där en önskan uttalades från skolpersonal att anpassa stoffet, 
arbeta långsiktigt och lägga ansvaret för stödarbetet hos såväl arbetslag som 
undervisande pedagoger.  

Helldins (1998) studie visar att den specialpedagogiska verksamheten ute i 
kommunerna länge dominerats av synen att anpassa eleven för att denne ska klara av 
sin skolgång. Det specialpedagogiska fältet ses ha en stöttande verksamhet som en av 
sina främsta uppgifter. Uppfattningen hos skoplersonal är att specialpedagogen har 
kompetens att se och upptäcka i klassrummet och verksamheten för att sedan utifrån 
detta kunna föreslå alternativ till den allmänpedagogik som föreligger (Helldin, 
1998).  

I uppsatsen Att inte vara en ”skrubbgumma” – Specialpedagogisk verksamhet 
(Andersson & Renderstedt, 2008) framgår det att olika personalgrupper ser olika på 
specialpedagogisk verksamhet. De som jobbar direkt med den specialpedagogiska 
verksamheten, det vill säga specialpedagogerna, har i större utsträckning ett 
relationellt perspektiv än andra personalgrupper som speciallärare och 
allmänpedagoger. I detta ligger att det finns en syn hos specialpedagogerna att 
svårigheter uppstår i ett samspel med miljön medan övriga har en syn på svårigheter 
som antingen medfödda hos eleven eller på något sätt individbundna. Hos 
allmänpedagogerna finns ingen större uttalad uppfattning och förväntning om att 
specialpedagogisk kompetens innebär handledning av kollegor eller utveckling av 
skolverksamheten, genom till exempel utformning av åtgärdsprogram och utredning 
av elever i behov av särskilt stöd. Stor enighet bland de olika personalgrupperna 
finns gällande tidsaspekten av det specialpedagogiska stödet där de menar att det ska 
ha en långsiktig karaktär (Andersson & Renderstedt, 2008).  

I en annan studie av Borg Hjelm och Nylund (2009) påvisas att den 
specialpedagogiska verksamheten bedrivs relativt traditionellt med en individbaserad 
utformning av stöd, där eleverna träffar specialpedagogen några gånger per vecka 
utanför klassrummet. Detta indikerar att hjälpen riktas mot individen som bärare av 
problemet. Det finns en ambition hos lärarna på de undersökta skolorna att utveckla 
pedagogiken för att bättre tillgodose behoven hos elever i svårigheter, men det tycks 
vara svårt att realisera. Slutsatsen som dras av studien är att det kompensatoriska 
perspektivet dominerar den speicalpedagogiska verksamheten (Borg Hjelm & 
Nylund, 2009).  

Giraldos (2007) studie av tre stockholmsskolors specialpedagogiska verksamhet 
visar att arbetssättet i stort kan tolkas enligt det segregerande integrerings-
perspektivet med en utformning som innebär stöd för eleven utanför dennes ordinarie 
hemklassrum. På två av skolorna bedrivs undervisning för en del elever i särskilda 
grupper. Motiveringen till den segregerande integreringen är att de svagaste eleverna 
ska ges möjlighet att läsa ikapp sina klasskamrater med hjälp av tät pedagogkontakt, 
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nära handledning och i en miljö som präglas av ett större lugn än undervisningen i 
helklass. Motiveringen till prioriteringen av kunskapsinhämtning framför elevens 
deltagande i klassrummet motiveras med hänvisning till målen i kurs- och läroplaner. 
De specialpedagoger som deltog i studien poängterade att den segregerande 
undervisningen inte var stigmatiserande för eleverna, utan tvärtom stärkte deras 
självkänsla jämfört med i klassrumsundervisningen där svaga elever ofta misslyckas 
med en negativ självbild som följd. Specialpedagogerna här menar att erbjudandet av 
särskild undervisning för de svagaste eleverna ger dem en möjlighet att lyckas. 
Slutsatsen av studien visar att de tre stockholmsskolorna präglas av ett tydligt 
kompensatoriskt perspektiv i den specialpedagogiska verksamheten (Giraldo, 2007).  

2.7 Självbild och lärande 
En persons självuppfattning och självbild är produkten av andra personers tankar och 
känslor i förhållande till sig själv. En individs självuppfattning och självbild påverkar 
den egna personens tankar, känslor och uppförande. Självbilden styr till stora delar 
hur eleven beter sig och han eller hon gör intryck och tolkningar av omgivningen. 
Självbilden utvecklas genom erfarenheter av omgivningen och av värderingar från 
betydelsefulla andra personer (Groth, 2007; Taube, 1995). Självbild kan ses som en 
individs uppfattning om sig själv genom andra. Denna uppfattning påverkar i sin tur 
hur individen agerar och handlar i olika situationer (Groth, 2007).  

En positiv självbild är viktig när det kommer till prestationer med tanke på att en 
negativ självbild påverkar individens användning av sina strategier negativt (Groth, 
2007). Självbilden sägs också ha påverkan på inlärnings- och prestationssituationer, 
där det finns ett starkare samband mellan negativ självbild och låg prestation jämfört 
med positiv självbild och hög prestation (Taube, 1995; Olsson & Olsson, 2007). 
Enligt Taube (1995) kan elever lätt komma in i goda eller onda cirklar i förhållandet 
mellan självbild och läs- och skrivprestationer. Det handlar om självuppfyllande 
profetior. Betydelsefulla andra uppfattar elevens prestationer vilka leder till 
förväntan hos denne om fortsatta liknande prestationer. Eleven tolkar budskapet och 
införlivar detta i sin tolkning av sig själv. Följden blir att elevens självbild antingen 
stärks eller sänks. I de fall där självbilden sänks blir följden att eleven lägger ner 
mindre energi på framtida uppgifter. Anledningen till detta är att mer energi går åt att 
oroa sig för hur kommande misslyckande ska påverka det egna självförtroendet. 
Sänkta förväntningar från betydelsefulla andra sänker självförtroendet hos eleven 
ytterligare. Vid goda inlärningscirklar blir effekten den motsatta och självbilden 
stärks ytterligare (Taube, 1995; Olsson & Olsson, 2007).  

Självbilden måste vara realistisk för att individen ska kunna leva upp till den annars 
kan det resultera i låg självkänsla (Rose, 2008; Bong & Skaalvik, 2003). Rose (2008) 
noterar att ”Självkänsla handlar om hur vi värderar oss själva. Den innebär en sorts 

grundläggande självkärlek som medför att vi accepterar våra egna behov, känslor 

och instinkter, och med tillförsikt ser på att vi själva liksom andra människor har en 

given plats här på jorden” (a.a., s 20) Självkänslan består av två delar, den inre och 
yttre självkänslan. Den inre självkänslan bygger på egna uppfattningar som ligger till 
grund för upplevelser och som skapar en känsla av vem man är. Den yttre 
självkänslan är resultatet av vad eleven klarar av att göra (Rose, 2008). Det måste 
finnas ett samspel mellan den yttre och inre självkänslan. Det är positivt att ha en bra 
yttre självkänsla om den inre självkänslan är låg. Risken är att eleven upplever ett 
tvång i att prestera bra, en ständig bekräftelse av att överträffa sig själv och andra. 
Med låg självkänsla finns risken att satsa orealistiskt högt. En sådan elev väljer allt 
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svårare utmaningar, oberoende av hur det gått för att lösa tidigare uppgifter. Att hela 
tiden välja svårare uppgifter är ett försök att få sitt behov tillfredsställt genom att 
försöka hävda sig (Rose, 2008). 

Att besitta en god självkänsla skänker inre kraft som skapar tillit till den egna 
förmågan. Det som betyder allra mest är hur individen själv uppfattar sina 
färdigheter och förmågor, vilka förväntningar som finns och hur övertygad individen 
är att klara av olika situationer, så kallad self-efficacy (Groth, 2007; Rose, 2008). 
Detta har en inverkan på individen när denne ska lägga ner arbete på något. Bong & 
Skaalvik (2003) menar att en individs self-efficacy utvecklas utifrån interaktion 
mellan individen och miljön. Framgång stärker en individs self-efficacy och 
upprepade misslyckande sänker det (a.a.). Övergripande handlar self-efficacy om 
elevens kapacitet att ha inflytande över sitt liv, och det utvecklas genom interaktion 
mellan eleven och dess omgivning. Kvaliteten av interaktionen har betydelse för en 
elevs self-efficacy där framgång fungerar som en stärkande faktor. Skolan spelar här 
en viktig roll i uppbyggnaden och utvecklingen av elevernas self-efficacy. Lärare har 
genom sin roll som pedagoger stor möjlighet att underlätta elevens uppbyggnad av 
sitt self-efficacy genom att erbjuda en positiv miljö och utveckling (Groth, 2007). 

Pedagogens syn på vad eleven kan har påverkan på den enskilde eleven. Om 
pedagogen ser på eleven på ett positivt sätt kan det skänka nya möjligheter för 
eleven. För att pedagogen ska kunna hjälpa elever med svårigheter att skapa en bra 
relation med omgivningen måste de få känna att de är duktiga och klarar av uppgifter 
de blivit presenterade för. För att öka självkänslan måste eleven känna att pedagogen 
ser denne, att han eller hon är lyhörd och intresserad av eleven som person och kan 
se förbi elevens svårigheter (Johannessen, 1997). En viktig roll för pedagogen är 
också förmågan att ställa krav på sina elever, och att låta eleven få ansvar för sig 
själv och sina uppgifter. Kraven bör dock ligga på rätt nivå för den enskilde eleven. 
Krav som innebär en ansträngning och arbetsinsats men som inte hindrar handling 
och utveckling. Rimliga krav ger eleven en känsla av att klara av någonting. Även 
Passer (2009) poängterar att motivationen hos en elev hänger samman med känslan 
av utvecklas och lyckas, och refererar till Vygotskij som talar om den proximala 

zonen. Den proximala zonen innebär att en elev får rätt mängd hjälp för att klara av 
en uppgift. Nästa gång anävnds erfarenheter samt motivation och kan på så sätt lösa 
samma uppgift på egen hand. Den proximala zonen måste därför ligga precis över 
vad eleven kan. Ligger den för högt finns risken att eleven kanske inte ens försöker 
att uppnå målet för att det ligger för långt bort enligt de själva. Lusten att lära 
riskeras gå om intet om eleven inte stimuleras på rätt sätt. Med hjälp av den 
proximala zonen kan pedagogen se vad eleven inom kort kommer att klara på egen 
hand (Passer, 2009). 

2.8 Undervisningsmiljö och socialt klimat 
Genom relationer i undervisningssituationer, mellan lärare och elever och mellan 
elever, skapas det sociala klimatet som i sin tur påverkar elevernas välbefinnande, 
motivation och lärande. Att utveckla gynnsamma miljöer i skolan är en viktig uppgift 
för att skapa inkluderande lärandemiljöer som dels tar hänsyn till alla elever och som 
dels förebygger svårigheter och exkludering. Ett socialt klimat som kännetecknas av 
lyhördhet, respekt och positivism kan motivera och uppmuntra elever att aktivt delta 
i skolan och utveckla sitt lärande. Dessa kunskaper om undervisningsmiljön kan 
komma till nytta i det förebyggande specialpedagogiska arbetet. Alla elever gynnas 
av ett positivt socialt klimat men en del elever som är mer sårbara än andra behöver 
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ett fullgott socialt klimat för att fungera optimalt i skolan. Detta innebär att ett socialt 
klimat av god kvalitet kanske är tillräckligt bra för en större skara elever, men inte 
för alla. Målsättningen blir därför att skapa en inkluderande skola, där alla elever är 
välkomna och kan fungera efter sin förmåga. För att nå denna målsättning förväntas 
hela skolans personal ständigt bidra till att vidareutveckla sin förmåga att skapa ett 
bra socialt klimat. Särskilt specialpedagogiken kan här bidra med förebyggande 
insatser och ingripanden som att förändra gängse undervisningssituation och anpassa 
den efter de varierande behov som finns. Det får inte handla om att förändra eleven 
och dennes beteende i första hand, utan om att utveckla undervisningsmiljön i positiv 
riktning så att den i sin tur kan påverka elevernas välbefinnande och sedan indirekt 
påverka deras beteende. Detta beteende utvecklas i samspel mellan eleven och miljön 
(Helldin & Sahlin, 2010).  

Skapandet av goda förutsättningar och en stödjande klassrumsmiljö för elever i 
svårigheter är en utmaning. Först måste det klargöras hur eleven fungerar och vilka 
de bakomliggande orsakerna till svårigheterna är. Åtgärder bör inte planeras förrän 
det finns en förståelse för eleven och de bakomliggande orsakerna till dennes 
problem och beteende. Risken är då att felaktiga insatser sätts in som då kan bli 
verkningslösa. Oftast finns kompetensen att se till att rätt planering görs och rätt 
insatser sätts in för dessa elever på varje skola. Vid en sådan planering är det viktigt 
se över arbetsfördelningen och vilka resurser som finns att tillgå för att bäst hjälpa 
eleven, att hela tiden pröva och ompröva de resurser som det finns tillgång till och 
inte stagnera. Det är genom reflektionen över sitt arbetssätt och via sina erfarenheter 
som arbetssättet för just dessa elever utvecklas (Kadesjö, 2007).  

Den fysiska miljön har en del i samspelet mellan eleven och pedagogen. 
Klassrumsmiljön har stor betydelse för samspelets kvalitet. Storlek och 
sammansättning av en klass påverkar hur eleven upplever sin skolsituation. I en 
mindre grupp har pedagogen mer tid för varje elev så att denne i lugn och ro kan 
möta, lyssna på och bry sig om varje elev. Eleven har större möjlighet att få den tiden 
som behövs från pedagogen för att kunna koncentrera sig fokusera på lärandet 
(Skolverket, 2006b). Kanske behövs hela klassrumssituationen tillrättaläggas för en 
optimal inlärningssituation. I klassrummet utsätts eleven ständigt för nya intryck 
vilket kan vara oerhört påfrestande (Kadesjö, 2007). Genom att förändra 
klassrumsmiljön blir det lättare för eleven att klara av sådant som omgivningen 
förväntar sig av denne. En elev i behov av särskilt stöd är en utmaning för pedagogen 
i att utforma den pedagogiska verksamheten. Det krävs i vissa fall olika former av 
stöd. En del elever upplever att pedagoger har svårt att variera arbetet och 
undervisningen så att den passar alla elever i klassen (Skolverket, 2006b). Bland det 
viktigaste för elever i svårigheter är den psykiska miljön i klassrummet, det som sker 
eleverna emellan och mellan elev och vuxen. Ett inlärningsvänligt klimat 
kännetecknas av en accepterande inställning och förståelse för allas olikheter och 
behov. Ett inlärningsvänligt klimat kännetecknas även av tolerans, förståelse, 
respekt, uppmuntran och beröm (Taube, 1995). 
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3 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka uppfattningar och förväntningar 
skolpersonal inom gymnasieskolan har på specialpedagogisk verksamhet för att 
stödja och utmana gymnasieelever i behov av särskilt stöd. Syftet är också att belysa 
styrkor som finns i dagens verksamhet samt identifiera potentiella utvecklings-
områden. Studien utgår från följande frågeställningar: 

• Vilka uppfattningar och förväntningar har skolpersonal inom gymnasieskolan 
på specialpedagogisk verksamhet?  

• Vilka styrkor finns i verksamheten idag enligt skolpersonal inom 
gymnasieskolan?  

• Vilka potentiella utvecklingsområden finns inför framtiden enligt 
skolpersonal inom gymnasieskolan, vilket kan stödja och utmana elever i 
behov av särskilt stöd?  
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4 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
Synen på specialpedagogik inom forskningsfältet har varierat genom åren. Följande 
kapitel speglar ett urval av synsätt på specialpedagogik där några olika teoretiska 
perspektiv presenteras. Först redovisas Perssons (2001) relationella och kategoriska 

perspektiv. Därefter presenteras Nilholms (2003) kompensatoriska perpektiv, kritiska 

perspektiv och dilemmaperspektiv. Fortsättningsvis beskrivs von Wrights (2010) 
punktuella och relationella perspektiv. I avsnittet presenteras även attributions-

begreppet och Pygmalioneffekten. Avslutningsvis beskrivs de teoretiska perspektiven 
symbolisk interaktionism och social konstruktionism.  

4.1 Relationellt och kategoriskt perspektiv 
Persson (2001) talar om två perspektiv inom den specialpedagogiska verksamheten; 
det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet. Persson förespråkar 
det relationella perspektivet som handlar om att den specialpedagogiska 
verksamheten och den övriga verksamheten i skolan ska gå hand i hand i ett 
interaktionistiskt perspektiv. Centralt handlar detta perspektiv om att elevens 
förutsättningar att lyckas påverkas av den omgivande miljöns möjligheter att möta 
dessa. Miljöns betydelse lyfts fram istället för att se det som att problemen ligger hos 
individen. Eleven kan sägas vara i svårigheter. Fokus för åtgärder ligger dels på 
eleven och dels på lärandemiljön och vilar i ett långsiktigt perspektiv. En samverkan 
mellan specialpedagogik och allmän pedagogik är central inom det relationella 
perspektivet. Handledning av vuxna, såväl personal som föräldrar, blir viktigt. 
Ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten vilar främst hos arbetslaget, men 
rektor har dock en betydande roll (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). Det 
kategoriska perspektivet fokuserar istället på individen och ingen eller liten hänsyn 
tas till miljön, där eleven tillskrivs som bäraren av problemen. Eleven kan sägas vara 
med svårigheter (Persson, 2001). Fokus för åtgärder här återfinns i synsättet på 
eleven och dennes brister samt beteende. Åtgärderna är tänkta vara av reparerande 
och läkande effekt. Professionell hjälp av speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonal förväntas åtgärda problemen, och tidsperpektivet är ofta 
kortsiktigt (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). 

Dessa två perspektiv utgör nästan motpoler till varandra i sättet att betrakta elevers 
svårigheter men behöver för den skull inte utesluta varandra. Perspektiven ska ses 
som idealtyper genom vilka verkligheten kan förstås. Det dominerande perspektivet 
inom specialpedagogisk verksamhet har dock varit det kategoriska perspektivet, så 
även idag. En fråga som uppstår är då varför det inte är det relationella perspektivet 
som är förhärskande inom synsättet en skola för alla? Ett svar står att finna i 
tidsaspekten. Specialpedagogisk verksamhet svarar i stor utsträckning mot akuta 
insatser och då legitimeras snabba och kortsiktiga åtgärder till fördel för långsiktig 
problemlösning med bredare omfattning. Just tidsaspekten är viktig inom det 
relationella perspektivet. En relationell verksamhet gör sig inte över natt och en av de 
stora utmaningarna i detta arbete ligger i långsiktighet och att ha tålamod. Synsättet 
innefattar långsiktiga processer och lösningar vilka involverar alla i skolan och oftast 
krävs ett förändringsarbete av den enskilda skolans verksamhet. Ett sådant arbete tar 
tid och svarar inte mot problemlösning här och nu. Utifrån detta kan det vara svårt att 
motivera en specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt perspektiv. Allt stöd kan 
inte förväntas lösas enligt en relationellt synsätt direkt utan båda synsätten bör få 
verka parallellt för bästa resultat (Persson, 2001).  
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 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Kunskapsområdets bas Specialpedagogik som en 
psykologisk-medicinsk 
vetenskaplig disciplin. 

Specialpedagogik som en 
sociovetenskaplig 
disciplin. 

Övergripande 
uppfattning om särskilda 
behov 

Särskilda behov har 
uppstått ur aktuella 
karakteristika hos 
individen. 

Särskilda behov förstås 
som sociala 
konstruktioner. 

Förståelse av 
specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevens 
diagnostiserade 
svårigheter och behov.  

Kvalificerat stöd att 
planera för bemötande av 
elevers olikheter i 
lärandemiljön.  

Orsaker till special-
pedagogiska behov 

Eleven med svårigheter, 
medfödda eller på annat 
sätt knutna till eleven. 

Eleven i svårigheter, 
uppkomst i sociala 
miljöer. 

Huvudsakligt 
angreppssätt 

Kartläggning och 
systematisering av fältet. 

Problematisering och 
dekonstruktion av fältet. 

Fokus för 
specialpedagogiska 
åtgärder 

Eleven. Eleven, lärare och 
lärandemiljön. 

Sätt att möta elevers 
olikheter 

Differentiering och 
kategorisering.  

En sammanhållen 
lärandemiljö.  

Stödets innebörd Särskilt (segregerat) stöd. Integrerat eller inkluderat 
stöd.  

Tidsperspektiv Kortsiktighet. Långsiktighet. 

Ansvar för 
specialpedagogisk 
verksamhet 

Speciallärare, 
specialpedagog och 
elevvårdspersonal. 

Arbetslag och lärare med 
aktivt stöd från 
specialiserad personal och 
rektor.  

Tabell 1. Specialpedagogiska perspektivval och dess konsekvenser för 
verksamheten. (Källa: Persson, 2001; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002 [min 
tolkning]) 

4.2 Kompensatoriskt, kritiskt och dilemmaperspektiv  
Nilholm (2003) beskriver tre olika perspektiv på specialpedagogik; det kompen-

satoriska perpektivet, det kritiska perspektivet och dilemmaperspektivet. Det 
kompensatoriska perspektivet, som innefattar samma syn som Perssons (2001) 
kategoriska perspektiv, fokuserar på egenskaper och förmågor som på något sätt 
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innebär problem och brister hos individen och den främsta insatsen ur 
specialpedagogisk synpunkt innebär att kompensera individens brister. 
Sammanfattningsvis kan det kompensatoriska perspektivet ses som att tillskriva 
problemen till individen, skapar distinkta problemgrupper av individer med liknande 
problematik eller brister samt söker efter neurologiska och psykologiska förklaringar 
(Nilholm, 2003). Det kritiska perspektivet, som återfinns i Perssons (2001) 
relationella perspektiv, fokuserar på att alla individer har olikheter och att det finns 
ett samspel mellan individer. Alla individer tillerkänns olikheter men den special-
pedagogiska verksamheten inriktas på vad skolan och samhället kan göra och 
förändra för att möta alla olikheter. Inom det här perspektivet framhålls att 
specialpedagogiken är förtryckande för att den pekar ut individer som mer eller 
mindre normala. I stort kan sägas att det kritiska perspektivet är ideologikritiskt och 
ser specialpedagogikens värderande och marginaliserande som något icke-önskvärt. 
Dilemmaperspektivet är ett tredje perspektiv som betonar utbildningssystemets 
grundläggande komplexitet och motsägelsefullhet. Samtidigt som skolan fokuserar 
på att ha till uppgift att förmedla kunskap till alla elever utifrån en individanpassad 
undervisning sorteras eleverna utifrån arbetsmarknadens behov. Det uppstår ett 
dilemma när å ena sidan alla elever ska ges liknande erfarenheter och kunskaper, 
medan å andra sidan en anpassning till varje individs förusättningar ska ske. Varje 
situation är kopplat till varje individ och utgör därmed ett dilemma som måste 
hanteras olika (Nilholm, 2003). 

4.3 Punktuellt och relationellt perspektiv 
von Wright (2000) formulerar två perspektiv, det punktuella perspektivet och det 
relationella perspektivet. Dessa perspektiv ska inte tolkas stå i motsats till varandra, 
även om de har olika utgångspunkter. Det punktuella perspektivet ser individen som 
fristående från sitt sociala sammanhang. Individens förmågor och egenskaper är 
knutna till individen och fokus läggs på just dessa aspekter då dennes handlingar 
tolkas. Denna utgångspunkt leder till att söka efter vilka bakomliggande orsaker och 
förklaringar det finns till eventuella problem. Att utgå från ett punktuellt perspektiv 
innebär att göra en analys av problembilden hos individen och bestämma åtgärder 
utan att denne är delaktig. Enligt det relationella perspektivet ses individen inte som 
en isolerad företeelse utan förstås i relation till sitt sociala sammanhang. Genomt att 
utgå från detta perspektiv erbjuds individen att vara delaktig vid bestämmande av 
åtgärd vilket öppnar upp för kommunikation runt problemen (von Wright, 2000).  

Utifrån det punktuella perspektivet beskrivs egenskaper som inte ska uppfattas som 
unika och knutna till den enskilde individen utan som delas med andra människor, 
egenskaper som lässvårigheter eller skolprestationer. Stödet som formuleras för 
individen tar sin utgångspunkt i punktuella egenskaper som inte är unika. Vanligast 
är att betrakta det unika hos en människa som att det är något inneboende. Genom 
det relationella perspektivet ifrågasätts denna föreställning eftersom det unika här 
istället ses framträda i mötet människor emellan (von Wright, 2000). Att kunna se 
saker ur andras perspektiv eller att se sig själv i andra blir väsentliga begrepp, och 
kan ses som avgörande för hur individens personlighet kan komma att utvecklas. En 
individs identitet hänger samman med förmågan att inta andras perspektiv. Eftersom 
människor ständigt deltar i nya och olika sociala sammanhang och interaktioner kan 
en ständigt förändring hos människan också ske. Detta betyder att individens 
identitet aldrig är slutgiltig utan är under ständig utveckling, vilket får pedagogiska 
konsekvenser (Stigsdotter Ekberg, 2010).  
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Det perspektiv som väljs får betydelse för den enskilde individen, till exempel när 
det gäller behovet av stöd och de stödinsatser som planeras. I det punktuella 
perspektivet ses behovet utifrån vilka brister som föreligger hos individen, medan i 
det relationella perspektivet ses behovet utifrån ett sammanhang. Behoven anses här 
också som föränderliga. Skillnaden i beslut om åtgärd och utformande av 
stödinsatser är att utifrån det punktuella perspektivet kan det göras utan deltaktighet 
från individen, medan i det relationella perspektivet prioriteras kommunikation och 
samtal med individen runt dennes situation och ger faktisk delaktighet i beslut. 
Utifrån ett relationellt perspektiv blir det viktigt att kunna inta någon annans 
perspektiv och sätta sig in i dennes situation för att skapa förståelse (von Wright, 
2000).  

4.4 Attribution och Pygmalioneffekten 
Under 1920-talet lades grunden till forskning kring människors orsaksförklaringar av 
den tyske psykologen Fritz Heider och han kallade det attributionsbegreppet. 
Utgångspunkten i hans forskning var ”sunt-förnuft-psykologi” och menade att 
människan alltid söker förklaringar och gör tolkningar av sitt eget och andras 
beteende. Utifrån detta resonemang kan en handling förklaras av inre faktorer, det 
vill säga personens egna förmåga, avsikt och känslor, eller yttre faktorer som 
omgivningen och andra människor. I fallet med inre faktorer ser vi oss själva som 
aktörer, i fallet med yttre faktorer ser vi oss som passiva offer. Detta innebär att 
jämvikten mellan inre och yttre faktorer avgör hur ansvarig en individ är för en viss 
handling (Jenner, 2004).  

Jenner (2004) refererar till Rosenthal och Jacobsons forskning kring elevers 
prestationer i förhållande till pedagogers förhållningssätt (Rosenthal & Jacobson, 
1968) vilken ansågs ge svaren på varför en del elever lyckas bra i skolan, medan 
andra ständigt misslyckas. Rosenthal och Jacobson menade att huruvida en individ 
lyckas eller ej beror helt på pedagogens förväntningar där det finns ett samband 
mellan förbättring av prestationer och positiva förväntningar från pedagogen. Deras 
forskning kallas för Pygmalioneffekten. Rosenthal och Jacobson resonerar att elevens 
förväntningar spelar roll för händelseutvecklingen. De slår fast att förväntningar på 
elever och deras beteende är något som sker dagligen i skolmiljön, och att pedagogen 
bedömer varje elev redan från första stund de möts. Den information som läraren 
skaffat genom mötet ligger sedan till grund för förväntningarna. 

Varje person har sitt eget beteende och sin egen självbild som skiljer sig från andras. 
Enligt Groth (2007) måste varje individs beteende förstås genom personens 
uppfattningar om sig själv och sitt beteende. Vårt beteende styrs till stor del av just 
vår självbild. Groth menar att en individs beteende och självbild måste vara förenligt 
för att accepteras av individen. Att också accepteras av andra är ett grundläggande 
behov hos individen och självuppfattning har sin grund i omgivningens värdering av 
individen.  

4.5 Symbolisk interaktionism 
Groth (2007) förespråkar en teori som betraktas vara av central betydelse gällande 
hur elever i behov av stöd uppfattar sig själva, samt hur de ser på utveckling och 
lärande; symbolisk interaktionism. Symbolisk interaktionism ger en förklaring till hur 
den sociale individen skapas. Det handlar om hur olika agerande omvandlas till 
symboler. Dessa symboler har en gemensam innebörd och sänder samma signaler till 
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alla i omgivningen. Detta så kallad symbolspråk uppstår i det sociala samspelet med 
andra individer och var och en blir en del i en gemensam betydelsevärld och en 
individ ser sig själv genom andra människors ögon. Resultatet blir en social 
konstruktion där individen ser sig själv, och personen kommer att betrakta sig själv 
som andra betraktar individen i fråga. Människor lär genom samspel med andra och 
interaktion kan ses som grundläggande för lärande och utveckling (Stigsdotter 
Ekberg, 2010). Genom detta växer självbilden och självkänslan fram och andra 
personer hjälper på så vis till att skapa individens självuppfattning. Kontentan av 
detta är att det bemötande andra visar påverkar oss som individer. Människan antas 
ha ett grundläggande behov av att känna sig positivt värderad och bemött, och då 
detta sker stärks självbilden och självuppfattningen (Groth, 2007; Thornberg, 2007).  

Utifrån symbolisk interaktionism kan ett beteende hos en elev, som ett resultat av de 
sociala interaktioner eleven haft, bättre förstås. Elevens identitet och självbild 
uppstår och utvecklas genom sociala interaktioner med andra. Genom att individen 
tittar på och interagerar med andra kan han/hon avläsa reaktioner på det egna 
beteendet och handlingar som sedan omvandlas till en uppfattning om den bild andra 
har av honom/henne. Dessa bilder är lätta att överta, men det finns en risk att 
individen uppfattas negativt och då kan dessa tolkningar resultera i att eleven övertar 
denna uppfattning och sedan väver in dem i sin identitet eller självbild (Thornberg, 
2007). Stämplingsteorin är en riktning inom den symboliska intraktionismen och 
handlar om att individer inte är avvikare utan att individer blir avvikare som ett 
resultat av det bemötande omgivningen visar. I detta samspel finns ett makt-
förhållande där icke-avvikarna bestämmer vilka som är avvikare och vad som anses 
vara avvikande (Stigsdotter Ekberg, 2010).  

4.6 Social konstruktionism 
Social konstruktionism är något som ligger nära symbolisk interaktionism. Grunden 
för social konstruktionism är att vi i vår vardag möter andra individer ansikte mot 
ansikte. I dessa möten tolkar individen den andres subjektivitet genom vilka uttryck 
han/hon visar för den andres beteende. I dessa möten uppfattar vi varandra utifrån 
typieringsscheman, till exempel som pedagog, som elev, som elev i svårighet, och 
detta påverkar interaktionen med den andre. Totalsumman för alla typieringsscheman 
bildar den sociala strukturen för individen och utgör därmed grunden för hur 
personen upplever verkligheten. I och med detta bidrar den andre till att påverka 
personen när det gäller dennes aktivitet i vardagen. Utifrån den sociala interaktionen 
växer en individs självbild och självkänsla fram (Groth, 2007). Individen utvecklas 
genom de reaktioner andra visar på dennes handlingar och det perspektiv pedagogen 
visar eleven i mötet har betydelse (Stigsdotter Ekberg, 2010). Den eller de person en 
individ möter i vardagen är delaktiga i att konstruera individens självuppfattning 
vilket bidrar till hur vi känner inför oss själva. Detta innebär att en elev i behov av 
särskilt stöd konstrueras utifrån den sociala interaktionen vilket får konsekvenser för 
elevens självbild och självvärde (Groth, 2007). 
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5 METOD 
Under avsnittet metod presenteras först val av metod. Vidare beskrivs olika 
intervjuformer och sedan vilken intervjumetod som specifikt ligger till grund för den 
här studien. Fortsättningsvis presenteras det urval som studien bygger på och hur 
genomförandet av studien gått till. Studiens bortfall tas vidare upp. En beskrivning 
av det perspektivval som är utgångspunkt för undersökningen ges därefter. Därefter 
följer ett resonemang om tillförlitlighetsaspekter. Till sist presenteras de etiska 
överväganden som tagits i beaktan.  

5.1 Val av metod 
För att genomföra min studie valde jag att använda mig av en typ av gruppintervju 
som mer liknar en diskussion än en regelrätt intervju, så kallad fokusgrupp. Studien 
har därmed en kvalitativ ansats. Jag motiverar mitt val av forskningsansats med att 
jag vill få fram ett djup i de uppfattningar och förväntningar som skolpersonal inom 
gymnasieskolan har på specialpedagogisk verksamhet. Mina intervjuer var 
semistrukturerade med få men koncentrerade frågor av öppen karaktär med syftet att 
få gruppintervjun att mera likna en diskussion.  

En kvalitativ metod innebär att undersöka och försöka upptäcka och identifiera 
egenskaper och beskaffenheter hos något, och är främst inriktad mot att samla in 
mjuk data, till exempel i form av kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & 
Davidson, 2003). Syftet med kvalitativa undersökningar är dels att få fram djuplodad 
information inom ett område och dels att kunna utveckla och förbättra en verksamhet 
utifrån undersökningens resultat. I och med detta krävs det att frågorna är relevanta 
och valida. För att metoden ska fungera optimalt bör respondenterna känna att de 
äger metoden, det vill säga att de upplever att de har stor möjlighet att ge bredd i sina 
svar. Det är de som är de professionella och de som sitter inne med värdefulla 
uppfattningar. Detta är en fördel med kvalitativa metoder i form av intervjuer där 
respondenterna kan påverka resultatet genom att utförligt delge sina uppfattningar 
och åsikter (Obert & Forsell, 2000).  

Även Eliasson (1995) poängterar att kvalitativa metoder öppnar upp för fler 
möjligheter att gå djupare i ett ämne samt se större sammanhang än genom 
kvantitativa metoder. En nackdel med kvalitativa metoder är risken att all viktig 
information inte ges av respondenten, det vill säga att en avskalad eller avskärmad 
version ges av respondenten i en fråga. Eliasson (1995) menar också att det finns en 
risk att inte arbeta helt förutsättningslöst som forskare när kvalitativa metoder 
används, men att en öppenhet i förhållande till den studerade verkligheten ska 
försöka eftersträvas. 

En fördel med kvantitativa metoder såsom enkätundersökningar är möjligheten att 
reda på uppfattningar inom en bred grupp. En annan fördel är att resultaten lättare 
kan generaliseras för en hel målgrupp. Samtidigt finns nackdelen att frågorna i en 
enkät bör vara relativt allmänt hållna och kan lätt bli begränsade (Obert & Forsell, 
2000). Möjligheten att gå tillbaka till respondenternas svar för att klargöra eventuella 
oklarheter eller missförstånd är svårare i en kvantitativ metod, om denna till exempel 
bygger på anonyma enkäter, jämfört med i en kvalitativ metod. I en kvalitativ 
intervju öppnas denna möjlighet upp på ett helt annat sätt då oftast respondenten är 
känd för intervjuaren (Eliasson, 1995).  
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5.2 Intervjuformer 
Kvalitativa intervjuer kännetecknas oftast av låg grad av standardisering, det vill 
säga intervjuarens frågor ger utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. I 
och med detta är det inte möjligt att i förväg formulera några svarsalternativ eller 
bestämma något speciellt eller sant svar (Patel & Davidson, 2003). 
Intervjuunderlaget som används i en kvalitativ intervju kan utformas med öppna 
frågor eller teman. Olika typer av intervjuer kan tillämpas inom kvalitativa metoder. 
Den ostrukturerade intervjun påminner mer om ett vanligt samtal där ett PM används 
som minneshjälp. Den intervjuade får associera fritt och intervjuaren ställer utifrån 
detta uppföljningsfrågor. Den semistrukturerade intervjun utgår ifrån vissa teman, en 
så kallad intervjuguide. Frågorna behöver inte komma i någon speciell ordning utan 
den bestäms av intervjuaren under processens gång. Även frågor som inte finns i 
intervjuguiden kan ställas. Den strukturerade intervjun följer i förväg bestämda 
frågor och är en väldigt vanlig intervjumetod. Den underlättar själva frågandet och 
kategoriseringen av svaren. Målet med den strukturerade intervjun är att kontexten 
för samtliga intervjuer ska var samma, varje respondent får samma frågor. Målet är 
också att kunna säkerställa flera respondenters svar på ett jämförbart sätt. För att 
studien ska vara tillförlitlig måste frågorna här ställas på samma sätt och i samma 
ordning till varje respondent. Frågorna kan också vara av olika karaktär; slutna eller 
öppna. När det handlar om slutna frågor är det styrda frågor där respondenten 
förväntas svara endast på det som frågats efter. När det handlar om öppna frågor är 
det mer fritt för den intervjuade att skapa sina svar utifrån sina erfarenheter, 
uppfattningar och åsikter (Bryman, 2002).  

Möjligheten för respondenten att fritt tolka frågorna beroende på egen inställning och 
erfarenheter definieras som låg grad av strukturering (Patel & Davidson, 2003). Jag 
valde att använda mig av en semistrukturerad intervju med öppna frågor där jag 
utgick från ett visst tema, en så kallad intervjuguide (se bilaga 1), vilket innebär att 
respondenterna hade stort utrymme att fritt tolka frågorna. Intervjuunderlaget är 
därmed av ostrukturerad karaktär, utan fasta svarsalternativ. Jag är medveten om att 
jag riskerat att förlora bredd och omfattning i mitt resultat genom att använda mig av 
en kvalitativ ansats istället för en kvantitativ. Jag anser dock att jag försökt att 
kompensera denna förlust genom att flera olika personalgrupper deltagit i studien 
och därmed bidragit med en bredd av infallsvinklar på ämnet. 

Mitt syfte var att undersöka föreställningar hos skolpersonalen kring 
specialpedagogisk verksamhet; vad den ska innehålla och erbjuda eleverna. Då jag 
valde att använda mig av fokusgrupp fanns ett eller flera givna teman som 
respondenterna diskuterade och associerade runt. Jag tror att det är bra med givna 
teman men att det inte finns styrda frågor som ska besvaras. Min uppfattning är att 
det är möjligt att få ut mer av intervjun då och att förhoppningsvis fler infallsvinklar 
inom ämnet kan uppnås än vad som ringats in när intervjuschemat skapades.  

5.3 Fokusgrupp 
Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod som kallas för fokusgrupp. 
Fokusgrupp kan definieras som en grupp människor som under en begränsad tid får 
diskutera och fokusera på ett givet ämne eller tema. Fokusgrupp är en form av 
gruppintervju, men som skiljer sig från den regelrätta intervjun genom att deltagarna 
ger sina synpunkter och uppfattningar i diskussionsform. Diskussionen leds av en 
moderator som initierar diskussionen och introducerar nya aspekter av ämnet. 
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Moderatorn ska dock inte ses som en traditionell intervjuare utan mer som 
diskussionsledare. Ordet fokus i fokusgrupp indikerar att diskussionen ska handla om 
ett på förhand bestämt ämne. Fokusgrupp är en forskningsteknik, en metod vars syfte 
är att samla in data för forskningsändamål. Metoden används bland annat för att 
studera människors föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar (Obert & 
Forsell, 2000; Wibeck, 2010). 

Genom metoden fokusgrupp ska deltagarnas tankar leda till associationer och 
reaktioner hos övriga deltagare och nya perspektiv varvid nya frågor framkommer. 
Målet med fokusgrupp är att gruppdeltagarna fritt ska diskutera med varandra. Vid 
användningen av fokusgrupp som metod finns det lite styrning på vad som kommer 
upp i grupperna, eller vilka faktorer som respondenterna i gruppen finner viktiga att 
diskutera. Detta är i och för sig delvis syftet med fokusgrupp; att gruppen ska delge 
det som de finner viktigast utifrån frågan eller temat. Metoden ger stora möjligheter 
att identifiera rätt innehåll och rätta aktiviteter för en verksamhet (Obert & Forsell, 
2000; Wibeck, 2010).  

5.4 Urval 
Skolan som studien varit förlagd till är en en stor gymnasieskola i en mellanstor 
kommun i sydöstra Sverige med såväl teoretiska som praktiska program. På skolan 
finns en särskild verksamhet, ett resurscentrum dit alla skolans elever är välkomna 
att få stöd och hjälp med sitt skolarbete. Jag har hämtat mitt urval hos fyra olika 
personalgrupper inom en och samma gymnasieskola; pedagoger, resursteam, ledning 
och elevvårdsteam. De pedagoger som deltagit i studien arbetar som kärnämnes-
lärare, personalgruppen resursteam består av ämneslärare som jobbar med 
elevstödjande insatser och personalgrupperna ledning och elevvårdsteam består av 
rektorer, studievägledare, kurator och skolsköterska. De fyra urvalsgrupperna är 
indelade i tre intervjugrupper, så kallade fokusgrupper. Jag har valt att gruppera 
respondenterna i tre fokusgrupper; kärnämneslärare för sig, resursteam för sig men 
ledning och elevvårdsteam i en och samma fokusgrupp. Sammanlagt har jag 
intervjuat tre fokusgrupper och totalt deltog 17 respondenter i undersökningen. 
Fördelningen mellan könen är 7 män och 10 kvinnor. Inom fokusgruppen 
kärnämneslärare deltog 6 respondenter, 2 män och 4 kvinnor. Fokusgruppen 
resursteam bestod av 5 respondenter, varav 4 var män och 1 var kvinna. Den 
fokusgrupp som bestod av ledning och elevvårdsteam uppgick till 6 i antal, 1 man 
och 5 kvinnor. Jag vill dock poängtera att jag inte tar hänsyn till vare sig kön, ålder 
eller antal yrkesverksamma år i min studie då jag inte anser att det har relevans för 
mitt resultat.  

Studiens urval skedde i relativt riktad form. Detta beror på att jag endast valde att 
undersöka en enda verksamhet. På denna verksamhet finns endast fem personer som 
arbetar inom resursteamet och inom ledningsgrupp och elevvårdsteam arbetar totalt 
tio personer. Samtlig personal ur dessa två grupper blev inbjudna att delta i studien. 
Personalgruppen pedagoger är däremot större så där var urvalet bredare. Denna 
urvalgrupp bestod av ca 50 personer och jag valde att skicka inbjudan till 13 av dem, 
och jag valde att rikta min undersökning enbart till kärnämneslärare. Detta urval 
gjordes på grund av att i den undersökta verksamheten erbjuds extra stöd i störst 
utsträckning inom kärnämnen. Extra stöd i praktiska ämnen av yrkeskaraktär erbjuds 
endast i ringa omfattning. De inbjudna pedagogerna undervisar inom något eller 
några av ämnena svenska, engelska, matematik, naturkunskap, fysik, kemi, idrott och 
hälsa, samhällskunskap, religion, historia samt psykologi. Jag försökte få en så stor 
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bredd som möjligt av de kärnämnen som erbjuds för att få en vidgad syn på 
specialpedagogisk verksamhet i mitt resultat. Svårigheter i till exempel läsning och 
skrivning eller koncentration återfinns ju inte bara i ämnen som svenska och 
engelska, utan inom alla kärnämnen. De pedagoger som tackade ja till att delta i 
studien undervisar inom något av ämnena svenska, engelska, idrott och hälsa, 
samhällskunskap, religion, historia, matematik, fysik samt psykologi. Genom att 
rikta mitt urval till de fyra personalgupperna pedagoger, resursteam, ledning och 
elevvårdsteam hoppades jag på att få en bredd i vilka uppfattningar och 
förväntningar skolpersonal inom gymnasiekskolan har på specialpedagogisk 
verksamhet. Jag valde medvetet homogena fokusgrupper för att min uppfattning och 
förhoppning var att respondenterna skulle känna sig bekväma och därmed få störst 
utrymme att uttrycka sina åsikter och därmed skulle jag få ut mest tillförlitlig data. 

5.5 Genomförande 
I och med att jag själv studerar till specialpedagog ville jag undersöka vilka 
uppfattningar och förväntningar det finns hos skolpersonal på specialpedagogisk 
verksamhet. Personligen hade jag ytterst liten erfarenhet av specialpedagogiskt tänk 
före mina studier inom specialpedagogik. I den verksamhet jag jobbat har jag träffat 
på få specialpedagogutbildade personer men upplevt att det finns ett stort behov av 
specialpedagogisk kompetens för att bättre kunna tillgodose elevernas lärande. 
Denna uppfattning fick mig att vilja undersöka närmare vad det är som formar en 
specialpedagogisk verksamhet och vilka arbetsuppgifter som uppfattas ligga på 
specialpedagogen.  

5.5.1 Initiala studier  

Det första steget jag tog inför mina studier var att söka igenom olika databaser som 
Diva och Libris efter uppsatser, rapporter och avhandlingar inom samma 
intresseområde som mitt. Jag samlade på mig en diger uppsättning litteratur som jag 
sedan metodiskt gick igenom. Målet var att först och främst få en större insikt i 
tidigare studier inom ämnet men också att hitta litteratur som var relevant att referera 
till i min bakgrund.  

5.5.2 Kontakt med respondenter 

En kort bit in på mitt skrivande skapade jag mina missivbrev men sedan tog det 
ganska lång tid innan jag kontaktade skolpersonalen på den undersökta 
gymnasieskolan. Jag valde då att först skicka ett mail för att presentera min 
undersökning. Min avsikt med detta var att väcka ett intresse för undersökningen 
samt för att om möjligt bereda arbetsplatstid för genomförandet av grupp-
intervjuerna. I mailet bifogades även en inbjudan i form av ett missivbrev (se bilaga 
2, 3 och 4). I inbjudan presenterades studien och studiens omfattning. Jag klargjorde 
att det är ett aktivt val att delta genom att anmäla sitt intresse via e-post eller telefon 
samt att anonymitet är en garanti. Eftersom jag inte hade för avsikt att namnge vare 
sig gymnasieskolan eller respondenterna anser jag att anonymitet kunde garanteras. 
Därefter uppsökte jag personligen var och en av de som kontaktats via mail för att 
öka chanserna för ett deltagande.  

Inledningsvis klargjorde jag för deltagarna inför gruppintervjuerna att de när som 
helst kan välja att avbryta sitt deltagande utan krav på att ange anledning samt att 
anonymitet garanteras från min sida som intervjuare. I samband med detta ombads 
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alla respondenter att respektera övriga deltagares möjlighet till anonymitet genom att 
inte föra vidare det som diskuterats i respektive gruppintervju.  

5.5.3 Dokumentation  

För att dokumentera mina fokusgruppsintervjuer föll valet på att använda 
ljudupptagare istället för videokamera. Jag valde bort videokamera för jag tror att det 
känns konstlat för respondenterna att bli filmade. Det är inte helt friktionsfritt med en 
ljudupptagare heller men den är barmhärtigare mot den som blir intervjuad, då 
varken rörelse, kroppsspråk eller miner blir dokumenterade. En nackdel med 
ljudupptagare finns dock och det är just att det som en videokamera kan fånga går 
förlorat; rörelser, kroppsspråk och minspel. Men eftersom jag inte var ute efter att 
studera hur mina teman diskuterades så anser jag att ljudupptagare var det bästa 
mediet jag kunde använda mig av. Med tanke på naturliga begränsningar i vårt minne 
är inspelning via ljudupptagare ett ypperligt sätt att förbättra detta. Fördelen är också 
möjligheten att kunna gå tillbaks och göra upprepade genomgångar av intervju-
personernas svar. Det underlättar även en noggrann analys av de svar som getts 
(Bryman, 2002).  

5.5.4 Analysförfarande  

För att sammanställa all data transkriberade jag de inspelade intervjuerna var för sig. 
Jag lyssnade av ljudkällan och skrev ut samtalen i textform med hjälp av dator. Att 
transkribera intervjuer gör att det tydligare går att se skilda budskap (Jacobsen-Krag, 
1993). Jag upplevde att det var både svårt och tidskrävande att skriva ut talspråk till 
skriftspråk, särskilt då det fanns flera respondenter som talade vid varje intervju. 
Ibland var det svårt att urskilja vilken respondent som talade. Inför sammanförandet 
av mina transkriberade texter valde jag att först skriva ut dem i pappersform. Sedan 
använde jag mig av olika färgpennor för att ringa in olika teman som framkommit i 
samtalen. Efter det klippte jag isär intervjumaterialet, uppdelat i dessa olika teman. 
För att koncentrera materialet är det möjligt att sortera bort icke relevanta svar 
(Jacobsen-Krag, 1993). I analysförfarandet har jag inte lagt till eller tagit bort något 
som ändrar innebörden i svaren, vilket Jacobsen-Krag (1993) poängterar endast får 
göras om respondenten gett sitt godkännande. Jag kategoriserade sedan varje enskilt 
tema genom att lägga dem i olika högar. Utifrån de mönster som utkristalliserat sig 
letade jag sedan upp respondenternas svar i de datorskrivna intervjuerna för att 
sammanföra och sammanställa svaren samt för att visa på mönster. Därefter jämförde 
jag respondenternas svar med varandra för att kunna dra olika slutsatser. 

5.5.5 Resultatredovisning 

Resultatet redovisar de uppfattningar och förväntningar skolpersonal inom 
gymnasieskolan har på specialpedagogisk verksamhet. Resultatredovisningen är 
indelad i några olika teman eller fokusområden baserade på Perssons (2001) 
specialpedagogiska perspektivval, det kategoriska och det relationella perspektivet. 
Fokusområdena användes som olika underkategorier för att dela in och rubricera de 
uppfattningar och förväntningar som framkom. I resultatredovisningen presenteras 
även styrkor och utvecklingsområden som respondenterna ser i verksamheten samt 
vilka uppfattningar om och förväntningar på specialpedagogens roll som de har. 
Genomgående i resultatredovisningen, under varje delrubrik eller tema, presenteras 
alltid de tankar och åsikter som framkom i fokusgruppen resursteamet först för att 
därefter följas av pedagogerna, och sist presenteras alltid fokusgruppen ledning och 
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elevvårdsteamets tankar och åsikter. Jag valde att inte fiktivt namnge eller 
kategorisera respondenterna med A, B, C etcetera. då jag anser att det inte har någon 
relevans vilken respondent som sa vad. Dessutom anser jag att det var lättare att 
sammanställa respondenternas svar i löpande text och tror att detta upplevs på ett 
läsvänligt sätt. 

5.6 Bortfall 
Bortfall innebär det antal personer som antingen väljer att inte delta i studien eller 
som väljer att hoppa av efter uppstarten. Andra faktorer som måste tas i beaktan vid 
studier är att en del respondenter kanske vägrar eller inte kan/vill lämna den 
information som eftersöks (Bryman, 2002). Om en respondent känner sig obekväm i 
en grupp eller till och med underlägsen andra respondenter finns en risk att inte vilja 
uttala sig eller ge svar i en del frågeställningar (Wibeck, 2010). Men, i och med att 
jag valde att intervjua homogena grupper med ledning och elevvårdsteam i en grupp, 
resurspedagoger i en grupp och pedagoger i en grupp, så tror jag att jag minimerat 
risken för eventuell ovilja att lämna information.  

En problematik med det eventuella bortfall en studie har är att de som inte deltog kan 
i vissa avseeenden ha skiljt sig från de som valde att delta. Detta innebär att det inte 
längre finns en fullt representativ grupp (Bryman, 2002). Dock upplever jag att det 
skulle vara oerhört svårt att veta vad de icke-deltagande skulle ha bidragit med i 
resultatet då deras svar aldrig kommer till ytan. Samtliga resurspedagoger på den 
undersökta skolan ställde upp så i den gruppen hade jag inget bortfall i det avseendet. 
I gruppen med ledning och elevvårdsteam tackade sju av tio personer ja till att delta i 
studien. Dock meddelade en av personerna förhinder några dagar innan intervjun, så 
antalet personer som tackade ja landade på sex av tio. Borfallet innefattade en rektor, 
en kurator och en skolsköterska. Detta betydde alltså att det fanns representanter från 
alla personalkategorier inom gruppen ledning elevvårdsteam.  

Intresset från de inbjudna ur pedagoggruppen var svalt. Av ca 50 stycken tillgängliga 
kärnämneslärare bjöds 13 stycken in specifikt. Av dessa tackade endast sex stycken 
ja. Jag trodde inte att det skulle bli svårt att få flera intresserade att delta men det 
visade sig att denna gruppen var svårast att få till att ställa upp. Jag försökte nå en 
bredd inom den här gruppens undervisningsämnen och de som bjöds in undervisar 
inom något av ämnena svenska, engelska, matematik, naturkunskap, fysik, kemi, 
idrott och hälsa, samhällskunskap, religion, historia samt psykologi. Trots att endast 
6 stycken tackade ja fick jag en ganska stor bredd inom ämnena ändå. De pedagoger 
som tackade ja till att delta i studien återfinns inom ämnena svenska, engelska, idrott 
och hälsa, samhällskunskap, religion, historia, matematik, fysik samt psykologi. 
Totalt tillfrågades 28 personer att delta i studien varav 17 stycken tackade ja, av det 
rekommenderade maximala deltagarantalet på 18. Studiens totala bortfall hamnar 
därmed på 39 %. 

5.7 Perspektivval 
I min studie valde jag att utgå från ett personalperspektiv eftersom mitt syfte var att 
undersöka vilka uppfattningar och förväntningar det finns specialpedagogisk 
verksamhet. Jag ville också försöka belysa styrkor som finns i dagens verksamhet 
samt identifiera potentiella utvecklingsområden med hjälp av studien. Syftet var 
dessutom att undersöka önskemål om vad en specialpedagogisk verksamhet ska 
innehålla och erbjuda för att stödja och utmana gymnasieelever i behov av särskilt 
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stöd. För att få fram ett användbart resultat utifrån mitt syfte ansåg jag att det bäst 
skedde genom en undersökning från ett personalperspektiv. Detta baserar jag på att 
skolpersonal är professionellt utbildade att undervisa, bemöta och handleda elever. 
Det är denna grupp av människor i skolans verksamhet som bygger upp 
undervisningen, som bestämmer undervisningsgrupper och som stöttar elever i 
svårigheter. Anledningen till att jag inte valde ett eleveperspektiv är just det 
ovannämnda samt att elever inom skolverksamheten har liten möjlighet att påverka 
sin situation när det gäller undervisning och gruppindelningar och stödinsatser.  

När ett perspektivval görs är det enligt både Eliasson (1995) och Rönnerman (2004) 
viktigt att vara på sin vakt. De menar att som forskare och människa är det svårt att 
inte göra ställningstaganden. I egenskap av gymnsielärare är det från min sida viktigt 
att tänka på att gå in i studien så förutsättningslöst det bara går eftersom jag ämnar 
studera en verksamhet som jag är bekant med. Det finns en risk att lätt ta ställning 
och styra perspektivet då det finns en förförståelse för det område som studien 
innefattar. 

5.8 Tillförlitlighetsaspekter 
Särskilda krav måste ställas för att en kvalitativ intervju ska vara ett användbart 
verktyg. Resultaten måste vara giltiga, det vill säga det måste finns ett krav på 
tillförlitlighet. Dessutom måste det vara möjligt att kritiskt granska resultaten. 
Tillförlitlighet används för att beskriva värdet av intervjun, och insamlad data ska 
förhoppningsvis spegla respondentens uppfattning (Patel & Davidson, 2003).  

Det är av vikt för tillförlitligheten att forskaren är medveten om och reflekterar över 
de val som görs i hanteringen av informationen samt hur detta kan påverka 
genomförandet och analysen (Patel & Davidsson, 2003). Jag valde att spela in mina 
intervjuer eftersom det är viktigt för studiens utfall att respondentens svar registreras 
exakt. Eftersom jag hade flera respondenter som deltog i varje intervju ansåg jag 
också att dokumentering med hjälp av ljudupptagning skulle underlätta för mig att 
registrera vad varje person sa, vilket kan vara svårt om flera personer till exempel 
pratar i mun på varandra eller fyller i varandras åsikter och uttalanden. Dessutom 
hade jag sedan tidigare ringa erfarenhet av registreringstekniken att anteckna. Det 
gäller att transkribera exakt och inte göra egna tillägg eller förändringar. Svårigheten 
med att använda ljudupptagning för dokumentering och inte videoinspelning är att 
den ”tysta” kommunikationen såsom mimik, gester, kroppshållning etcetera. 
försvinner och faller utanför registreringen. Dessa har ju också betydelse för helheten 
i kommunikationen menar Patel och Davidson (2003).  

Det kan finnas en del att ta i beaktande gällande eventuella felkällor. I och med att 
jag valde öppna frågor blev det möjligt för respondenterna att tolka frågorna utifrån 
egna uppfattningar och erfarenheter och att själva lägga in tolkning i vilka svar som 
gavs. Det finns en hel uppsjö av tänkbara orsaker till felkällor ur den här 
tolkningsaspekten. Till exempel prestige vid ett deltagande i en gruppintervju eller 
upplevelsen av att ha dålig dag kan bidra till felkällor. Kanske vill inte deltagaren 
exponera eventuella åsikter, erfarenheter eller upplevelser inför gruppen och den som 
intervjuar. Det faktum att jag genomförde mina intervjuer just i grupp kan vara en 
eventuell felkälla. Kanske hade jag fått annorlunda svar från respondenterna om de 
varit själva i intervjusituationen. Även mina tolkningar av svaren kan bidra till 
felkällor. Patel och Davidson (2003) trycker på att kvalitativa intervjuer kan vara bra 
att komplettera med andra metoder. Med en kvantitativ metod hade jag kunnat få ett 
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bredare underlag och kanske mer ärliga svar. Däremot hade det varit svårare att gå på 
djupet och klargöra respondenternas uppfattningar kring begreppen arbetssätt, 
bemötande och självbild. 

5.9 Etiska överväganden  
När forskning bedrivs måste en del etiska överväganden göras. Molander (2003) 
uppmanar till funderingar kring forskningens plus- respektive minuskonto. Är 
forskningen riskfri? Kan resultaten dras nytta av? Detta är moraliska överväganden 
som måste göras innan en studie sätter igång. Jag ser inte att min studie skulle ha 
medfört några risker för de personer som valde att delta. Något som skulle hamna på 
minuskontot är möjligen risken för att full anonymitet inte kan uppfyllas då flera 
personer deltar i en fokusgrupp varvid möjligheten finns att någon vidarebefordrade 
det som sagts till andra utomstående. Det som jag hoppas hamnade på pluskontot är 
den nyvunna kunskapen om personalens föreställningar om specialpedagogisk 
verksamhet, för att förstå hur en optimal specialpedagogisk verksamhet kan byggas 
upp och drivas.  

Forskning utgör en viktig och nödvändig del för utvecklingen. Det finns därför ett 
berättigat krav på att forskning bedrivs, att den fokuserar på väsentliga frågor och 
håller hög kvalitet. Detta så kallade forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas 
och fördjupas och metoder förbättras. Samtidigt har samhällets individer ett 
berättigat krav på skydd. Individer får inte utsättas skada eller kränkning. Detta så 
kallade individskyddskravet är således en självklar utgångspunkt för forskningsetiska 
överväganden. Forskningskravet och individskyddskravet måste vägas mot varandra 
och det förväntade kunskapstillskottet måste värderas mot möjliga risker i form av 
negativa konsekvenser för inblandade indivier (Molander, 2003; Vetenskapsrådet, 
2002). Jag anser att det finns en balans mellan forskningskravet och individ-
skyddskravet i min studie. Jag har kunnat fokusera på en forskningsfråga och därmed 
kunnat undersöka en verksamhet utan att riskera skada eller kränkning av de 
individer som valt att delta.  

Det är ett måste att beakta de fyra etiska huvudkraven när forskning bedrivs; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Respondenterna ska tydligt informeras om vad som händer innan, under och efter 
intervjun, det så kallad informationskravet. Respondenterna ska få veta att det är 
frivilligt och att de alltid har rätten att avbryta intervjun. Att ha respondentens 
tillåtelse kallas för samtyckeskravet, vilket innebär att respondenten själv bestämmer 
och styr över sin medverkan i undersökningen. Om respondenten väljer att inte svara 
på en fråga eller att avbryta intervjun ska det inte ske några påtryckningar 
(Vetenskapsrådet, 2002).  

Jag valde att kontakta och informera de eventuella respondenterna via en skriftlig 
inbjudan, ett så kallad missivbrev, där jag informerade om själva studien, dess syfte, 
vilken undersökningsmetod som skulle användas samt att det var ett aktivt val om att 
anmäla sitt intresse. I och med att jag dessutom personligen kontaktade de som fått 
missivbreven fanns det möjlighet för de tillfrågade i skolpersonalen att ställa frågor 
och personligen tacka ja eller nej till att delta. I uppstarten av varje intervjutillfälle 
informerade jag deltagarna att de när som helst kunde avstå från att svara på en fråga 
eller avbryta sitt deltagande utan att ange anledning. Jag frågade även om lov för 
ljudinspelning det krävs tillstånd för detta av deltagarna samt att de när som helst 
kunde välja att avbryta intervjun.  
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Respondenterna ska också få ta del av nyttjandekravet, vilket innebär att den 
information som ges av respondenterna endast kommer att användas till aktuell 
undersökning. Slutligen ska respondenterna även informeras om konfidentialitets-

kravet, att respondenternas uppgifter inte ska spridas eller kunna kopplas till person 
(Vetenskapsrådet, 2002). Jag informerade respondenterna om full sekretess och 
avidentifiering genom studien. Genom att jag under transkriberingen avidentifierade 
respondenterna går det inte genom undersökningen avgöra vilka de olika 
respondenterna är. Som jag tidigare tagit upp kan dock konfidentialitetskravet bli 
svårt att uppfylla till 100 % då flera personer deltar samtidigt i en intervjun och 
någon av dessa skulle rent teoretiskt kunna föra vidare det som någon sagt till andra. 
Denna risk anser jag minimerades genom att deltagarna fick garantera att det som 
sades i rummet stannade där. Jag som intervjuare kunde däremot garantera 
anonymitet genom att avidentifiera var studien hållits, vilka deltagarna var samt 
genom att fingera deras namn. När det gäller nyttjandekravet ser jag inget annat 
användningsområde för mitt resultat än just i denna studie och jag kan därmed 
garantera att respondenternas uppgifter inte kommer att användas i andra 
sammanhang. 
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6 RESULTAT 
I resultatet redovisas de uppfattningar och förväntningar skolpersonal inom 
gymnasieskolan har på specialpedagogisk verksamhet. Som grund för arbetet med att 
tolka och förstå resultatet av undersökningens insamlade empiri har jag valt att 
använda mig av några olika fokusområden inom de specialpedagogiska perspektivval 
presenterade av Persson (2001) – det kategoriska och det relationella perspektivet (se 
tabell 1, s 19). Jag använder dessa fokusområden som en referensram samt som 
analysverktyg för min resultatredovisning. Under rubrikerna 6.1 till 6.4 presenteras 
inledningsvis utdrag ur dessa specialpedagogiska perspektivval för att mera 
tydliggöra fokusområdena som just referensram och analysverktyg. Fokusområdena 
delar in respondenternas uppfattningar och förväntningar i mindre, tydligare och mer 
hanterbara underkategorier. Dessa är specialpedagogisk målsättning och åtgärder, 
utformning av specialpedagogiska åtgärder, upptäckt av behov av särskilt stöd samt 
ansvarsfördelning för särskilt stöd. Resultatet redovisar också de uppfattningar som 
skolpersonal inom gymnasieskolan har gällande styrkor i verksamheten och 
potentiella utvecklingsområden. Slutligen redovisas uppfattningar om och förvänt-
ningar på specialpedagogens roll.  

6.1 Specialpedagogisk målsättning och åtgärder 
Inledningsvis ställdes en övergripande fråga till fokusgrupperna: vad är er upp-
fattning om och förväntning på specialpedagogisk verksamhet?  

 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Orsaker till special-
pedagogiska behov 

Eleven med svårigheter, 
medfödda eller på annat 
sätt knutna till eleven. 

Eleven i svårigheter, 
uppkomst i sociala 
miljöer. 

Förståelse av 
specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevens 
diagnostiserade 
svårigheter och behov.  

Kvalificerat stöd att 
planera för bemötande av 
elevers olikheter i 
lärandemiljön.  

Tabell 2. Utdrag ur specialpedagogiska perspektivval med avseende på orsaker till 
specialpedagogiska behov samt förståelse av specialpedagogisk kompetens. (Källa: 
Persson, 2001; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002 [min tolkning]) 

Det första svaret på denna fråga i fokusgruppen resursteamet var att den 
övergripande målsättningen handlar om att hjälpa elever som har behov av hjälp, vad 
det än må vara, och att hjälpa dem nå målen. Vidare klargjordes det dock vara av 
störst betydelse, i det specialpedagogiska arbetet, att vända blicken mot klassrummet 
och den undervisande ämnesläraren. De lyfter här fram att de första åtgärderna ska 
ske i klassrummet genom ett stöd till läraren i undervisningssituationen. De ställer 
sig frågan om det är eleven som ska åtgärdas eller om det är lärandemiljön som ska 
åtgärdas? Resursteamet poängterar att det i mångt och mycket handlar om att arbeta 
stödjande i klassrummet, i elevens lärandemiljö och hitta alternativa metoder för att 
fånga de elever som är i behov av särskilt stöd på plats. För att nå dit menar de att det 
är viktigt att via specialpedagogiken stödja undervisande lärare och bolla tankar om 
nya arbetssätt, andra infallsvinklar, klassrumsdynamik etcetera. De sätter stor tilltro 
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till att använda sig av flera olika metoder i klassrummet, att arbeta och undervisa på 
olika sätt beroende på moment och genomgångar för att möta elevers olika behov.  

En annan viktig bit som resursteamet väger in i sina förväntningar på 
specialpedagogisk verksamhet är stödet till lärare när konflikter med klasserna eller 
elever uppstår. Önskemålet är att det ska vara en naturlig del av verksamheten, både 
för lärare och elever, att det finns någon som kan besöka klassrummet och som kan 
ha en stödjande roll i konfliktsituationer. De vill skapa en prestigelöshet.  

”skapa ett klimat […] där man som lärare kan säga, ok, men jag funkar inte med den 

här gruppen, där man kan gå till någon annan” 

Dock är gruppen väl medveten om att detta är en känslig fråga och att det finns en 
risk för att en del skulle känna sig både granskade och utpekade. Vinsterna de ser 
med detta överväger dock riskerna. Det är mycket bättre att det händer något än att 
bara tiga still och låtsas som ingenting och allt får fortgå, menar en av resurs-
pedagogerna.  

Det fanns delade meningar om vad som är målsättningen med det special-
pedagogiska stöd som sätts in. Någon menade att ge eleverna en meningsfull skoltid 
var det mest prioriterade, andra tyckte att det viktigaste var att öka självkänslan hos 
eleverna medan ytterligare någon tyckte att stödja eleverna på ett sätt som möjliggör 
och underlättar för dem att uppnå målen. Gruppen diskuterade huruvida viktigt det är 
att eleverna alltid uppnår målen. En del såg det som viktigare att försöka bygga upp 
självkänslan och undanröja hinder så att eleverna kan fungera och delta i den 
ordinarie undervisningen tillsammans med sina klasskamrater. Pedagogerna såg stöd 
till enskild lärare och samarbete med specialpedagogen som den viktigaste aspekten i 
det specialpedagogiska arbetet. De lyfte tankarna om att den specialpedagogiska 
verksamheten letar sig in i klassrummet i ett första skede istället för att eleven ska 
lyftas ut ur undervisningen. Gruppen efterfrågar specialpedagogiken som en resurs i 
klassrummet med syfte att tipsa om metoder, uppbyggnad och struktur av lektioner 
och att helt enkelt erbjuda hjälp att hjälpa.  

”det kan handla om tusen vägar att uppnå målet på och vi kanske inte har tid och 

möjlighet att utnyttja alla tusen men att få hjälp med att hitta de rätta vägarna för 

rätt elev, det är det man behöver då.”  

Fokusgruppen lyfter även fram möjligheten att med hjälp av specialpedagogiskt stöd 
bli mera motiverad, inspirerad och engagerad i arbetet att förändra undervisningen. 

I fokusgruppen ledning och elevvårdsteam tog de inledningsvis upp att uppfattningen 
om specialpedagogik är att den ska träda in och hjälpa elever som har särskilda 
behov och där det inte går att hjälpa eleven på något annat vis. De ser att det initialt 
finns ett basutbud av undervisningssituationer erbjuds i en klass och när den 
verksamheten inte räcker tar specialpedagogiken vid. Insatsen kan här handla om, 
menar de, att eleven behöver verka i en mindre grupp eller är i behov av ett särskilt 
arbetssätt. En av de största förväntningarna på specialpedagogiken är att undanröja 
alla inlärningshinder för eleven, och det poängteras att vi vill jobba utifrån att se 
möjligheter, inte hinder. En annan förväntan som uttrycks är att specialpedagogiken 
ska kunna hjälpa till att hitta, sortera och handleda kollegorna på skolan för att i 
mesta möjliga mån lyckas fånga upp de elever som faller utanför ramen, som de 
menar inte är så många men de finns. Kunskapen i kollegiet är god när det gäller att 
se elever med olika inlärningsstilar och att anpassa och bredda sin undervisning på 
ett bra sätt så att de flesta elever hänger med. Men sen när det kommer till de elever 
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som faller utanför ramarna i och med någon form av inlärningshinder, som ibland 
kan vara diagnostiserat och välkänt i litteraturen men som i andra fall kan vara något 
som för skolan verkar nytt, upplever gruppen att det saknas djupkunskaper att 
hantera detta. Fokusgruppen ser glädjande att elever idag får lov att vara personer 
som lär på ett annorlunda sätt än alla andra, att äga rätten till sitt eget lärande. Detta 
framhåller fokusgruppen som viktigt i den specialpedagogiska verksamheten. 

Åtgärdsprogram var ett område som kom upp spontant i två av tre fokusgrupperna. 
Denna fråga lyftes därför medvetet i den tredje gruppen för att få en samlad bild av 
synen på arbetet kring åtgärdsprogram. Resursteamet beskriver att en åtgärd som ofta 
skrivs är att eleven ska gå till resurscentrum och menar att detta i sig inte kan ses 
som en åtgärd, lika lite som att eleven ska vara med på lektionerna, komma i tid eller 
göra läxorna är en åtgärd. De menar att det måste vara åtgärder och insatser som 
skolan kan erbjuda och stå för som ska skrivas in i åtgärdsprogrammen. 
Resursteamet efterfrågar ett klargörande och en diskussion i kollegiet runt 
utformandet av åtgärdsprogram i formuleringar och vad en åtgärd egentligen är. 

Pedagogerna uttrycker en maktlöshet vid upprättandet av åtgärdsprogram. De ser att 
den största problematiken till upprinnelsen till upprättandet ligger i att eleven inte 
deltar i undervisningen, men att det inte får formuleras som åtgärd i åtgärds-
programmet. Det ska inte ses som en åtgärd att erbjuda eleven ordinarie 
undervisning. Pedagogerna anser också att det är oklart vad och hur ska ett 
åtgärdsprogram skrivas, till exempel nämns aspekter som vem ska ansvara för en 
åtgärd, kan eleven sättas som ansvarig, hur sker uppföljning och vem ansvarar för 
den? Det måste finnas en kvalitetssäkring genom ett uppföljningsarbete så att det 
klart framgår att åtgärderna har satts in och om syftet med insatserna har uppnåtts. 
En pedagog uttrycker sin frustration över arbetet med åtgärdsprogrammen.  

”det är så mycket energi på och göra det så att jag känner hellre att jag vill nästan 

åka hem och hämta eleven och tvinga dem och göra ett prov, det är enklare än och 

göra ett åtgärdsprogram.” 

Vidare ställs frågan om eleven blir hjälpt av åtgärdsprogrammen så som de är 
utformade idag? Gruppen efterfrågar en helhetssyn på eleven och elevens 
lärandesituation. Inte alltför ofta, menar de, händer det att en och samma elev får 
hemskickat åtgärdsprogram i flera ämnen. De föreslår att studiesituationen för eleven 
gås igenom på ett möte med ansvarig personal inför utvecklingssamtalen och där 
lotsen sedan, under förutsättning att timmar för detta frisätts, sammanställer alla 
åtgärdsprogram och ser till att de skickas hem i ett samlat dokument. De ser en risk 
med flera åtgärdsprogram att situationen blir övermäktig för eleven, att själv sortera 
vad som gäller i de olika ämnena och vem som är ansvarig för vad. Pedagogerna 
efterfrågar tydligare rutiner i det här arbetet och hoppas på att det skapas en regel hur 
åtgärdsprogram ska upprättas och att alla efterlever denna. De menar att detta också 
skulle underlätta för nya lärare som introduceras i verksamheten 

I ledning och elevvårdsteamet lyftes tankarna kring hur en förbättring av arbetet 
kring åtgärdsprogrammen kan uppnås. Trots att insatser för förbättringar gjorts kring 
åtgärdsprogrammen är inte arbetet tillfredsställande. De uttrycker dock en stolthet i 
att föräldrar gett positiv återkoppling på åtgärdsprogram i samband med 
elevvårdskonferenser och de ser ett värde i mer engagerade föräldrar. Fokusgruppen 
är angelägna om att åtgärdsprogrammen blir bra, för skolan måste ju vara den som 
garanterar att eleven når målen, oavsett vilka hinder som ligger i vägen, och ställer 
frågan hur ska detta göras på bästa sätt? Gruppen är helt överens om att inget ansvar 
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ska läggas på eleven och att detta inte får skrivas in i åtgärdsprogrammet. Dock 
uttrycks en önskan om att hitta en mellan väg där eleven ändå har ett visst ansvar, för 
att förbereda för livet efter skolan, och menar att i vuxenlivet måste ett eget ansvar 
tas för att få det man vill ha. Det går inte att förvänta sig att få saker om det inte 
föregås av ett eget ansvar. Ledningen och elevvårdsteamet lyfter vikten av att 
framledes jobba med förbättring av åtgärdsprogrammen när det gäller formulering av 
ansvar samt uppföljning av stödinsatser. Någon uttrycker också att det är svårkollat 
med uppföljning och måluppfyllelse när det cirkulerar så många åtgärdsprogram. De 
tycker att det skulle underlätta med ett gemensamt datasystem där allt fördes in så att 
det blev en samlad elevbild för varje elev i en slags elevdatabas.   

6.2 Utformning av specialpedagogiska åtgärder 
Fortsättningsvis riktades samtalet i fokusgrupperna in på utformningen av 
specialpedagogiska åtgärder, både vad respondenterna har för uppfattning om detta 
och vilka förväntningar de har.  

 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Fokus för 
specialpedagogiska 
åtgärder 

Eleven. Eleven, lärare och 
lärandemiljön. 

Sätt att möta elevers 
olikheter 

Differentiering och 
kategorisering.  

En sammanhållen 
lärandemiljö.  

Stödets innebörd Särskilt (segregerat) stöd. Integrerat eller inkluderat 
stöd.  

Tidsperspektiv Kortsiktighet. Långsiktighet. 

Tabell 3. Utdrag ur specialpedagogiska perspektivval med avseende på fokus för 
specialpedagogiska åtgärder, bemötande av elevers olikheter, innebörd av stöd samt 
tidsperspektiv. (Källa: Persson, 2001; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002 [min 
tolkning]) 

Resursteamet fokuserar på att så långt det är möjligt inte lyfta ut eleven ur sin 
ordinarie undervisningssituation. De motsätter sig att det är de elever som upplevs 
som svaga, stökiga eller jobbiga som alltid ska plockas ut hela tiden. Istället menar 
de att mer tid i klassrummet ska avsättas till eleverna som ”har det klurigt”, som en 
resurspedagog uttrycker det. De föreslår att det är de duktiga eleverna som ska sättas 
lite åt sidan i klassrummet och att de svagare eleverna får mer stöd. Gruppen trycker 
extra på att det är just de svaga eleverna som ska undervisas och handledas av de 
utbildade och duktiga lärarna. De duktiga eleverna reder sig ofta ändå, och de klarar 
bra att jobba på egen hand i större utsträckning eller med handledning av någon 
vuxen. Ett konkret exempel i verksamheten där detta kan tillämpas är vid 
parallelläggning av klasser inom en del program. Förslaget är att en lärare faktiskt 
skulle kunna ta större delen av de studiestarka eleverna ur klasserna i en samlad 
grupp medan en lärare jobbar stödjande med en mindre och mera studiesvag grupp 
av elever.  
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Något resursteamet hoppas på är att när lärare reflekterar över sin undervisning och 
hur de kan anpassa sina metoder i klassrummet kan våga ta steget att fråga någon 
annan om råd och stöd för att hjälpa elever framåt, vid en känsla av osäkerhet.  

”hur gör man, hur anpassar man […], hur gör jag enklast för den här eleven”  

Med dagens teknik finns det så mycket som kan göra för att anpassa och hjälpa 
elever. Resursteamet lyfter också fram att lärare måste vara självreflekterande i sin 
lärarroll. Det kan vara lätt att se problem som ligger hos eleverna men svårt att se 
problem som ligger hos en själv. Det finns en risk att det blir en låsning, där läraren 
redan bestämt sig att klassen inte går att ändra på och att inte se att det kanske är det 
egna beteendet och agerandet som kan ändras på för att få till stånd en bättre 
undervisningssituation. Här kan ett specialpedagogiskt stöd vara av godo, där någon 
utomstående kan stödja parterna och hjälpa till att mötas på vägen och hitta tillbaks 
till ett bra klassrumsklimat.  

Resursteamet ser långsiktigt på arbetet med stödinsatser för elever. En del elever 
kommer kontinuerligt för att få stöd och extra hjälp under hela sin gymnasietid. Trots 
att det ibland sker en förlängning av kurser för elever tycker gruppen inte att det går 
att säga att eleven bara har si eller så länge på sig att bli klar. De tycker det är viktigt 
att ha delmål och att då och då ha en avstämning för att följa processen. Ibland blir är 
det också tvunget att ställa en del elever mot väggen, när de inte tar tillvara på den tid 
och hjälp som ges, och fråga om de är beredda att ge någonting eller om tiden ska 
ägnas åt någon annan som är i behov av hjälp. I arbetet med handledning till lärare 
tycker dock gruppen att det är vikigt med en tidsram. Här är det befogat med en 
tidsram, till exempel två veckor framåt, med siktet inställt mot ett särskilt delmål. 
Här bör det ske en avstämning innan eventuellt en ny tidsram mot ett nytt delmål 
sätts så att det är möjligt att se att det sker en process, en förändring. 

Den övergripande utformningen av åtgärder i dagens verksamhet, så som några av 
pedagogerna ser det, handlar om att ta ifatt det som missats i ordinarie undervisning 
och/eller att komplettera upp från icke godkänt till godkänt. De ifrågasätter om detta 
verkligen är att se till elevens bästa eller till skolans bästa. Gruppen poängterar här 
att för att en elev ska få en fungerande lärandesituation krävs andra förutsättningar, 
andra miljöer att jobba i och att det är viktigt att försöka aktualisera detta. De menar 
att eleven i mångt och mycket tjänar på att finnas med klassen, mycket utifrån den 
sociala biten. Trots att de kan se att dagens stöd ofta är av kompensatorisk karaktär 
så är de positiva till den hjälp som erbjuds eleverna via skolans resurscentrum. Detta 
är kanske den enda hjälp en del elever kan få utanför klassrummet, menar en 
pedagog, och då är det viktigt att den finns. Dock är några kritiska till att det är 
mestadels högpresterande elever eller elever som är ditkommenderade som återfinns 
på resurscentrat, sen är det ett glapp däremellan, menar de. Önskvärt hade varit om 
det funnits möjlighet till resurser ute i klassrummen. Pedagogerna anser att det är 
svårt att sätta en tidsram för stödinsatser för elever, det måste vara styrt av elevens 
behov och vilken slags insats det handlar om. Inom gruppen är de eniga om att 
mängden tid för stödinsatser måste vara behovsprövat.  

Vidare är pedagogerna kritiska till nivågruppering av klasser och de ser inga vinster 
med detta. Utgångspunkten till detta är att de upplever att svaga elever som har 
behov av stöd ofta har samlats i samma klasser i dagens verksamhet. Nivågruppering 
orsakar negativ stämpling och stigmatisering av elever och verkar negativt på 
självkänslan och självbilden. De anser att det sätter en prägel på hela gruppen, att 
vara en skara som har särskilda behov, att vara sämst, vilket gör att det är svårt att 
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skapa en positiv sammanhållning inom gruppen. Detta visar sig i dåliga studieresultat 
också för många av de här eleverna. Då uppstår plötsligt en annan risk, att kraven 
och förväntningarna på eleverna tenderar att sänkas. Om detta sker är det lätt att 
tappa de som är duktiga, menar pedagogerna. De får inte tillräckligt med utmaningar 
för klassrumsarbetet riktas mer mot mellangruppen och de som behöver extra 
resurser. Pedagogerna förespråkar att försöka hitta andra sätt att jobba på för att 
utmana även de duktigaste eleverna. Som pedagog är det viktigt att hitta någonting 
som får varje elev att upptäcka och känna att jag kan någonting, jag kan prestera. 
Det, tillsammans med en stärkt självkänsla, är kanske det viktigaste en elev kan få 
med sig från skolans värld, säger en av respondenterna.  

Ett önskemål från pedagogerna är möjligheten att i början av ett läsår kunna ta hjälp 
genom specialpedagogiken och specialpedagogen att fastställa vilka behov av stöd en 
elev har, vilket kan vara svårt att hinna med på egen hand. De anser att detta ska ske i 
dialog med eleven som då får uttrycka vilka svårigheter som föreligger och hur 
denne helst vill bli stöttad. En av pedagogerna beskrev en situation där eleven i fråga 
var diagnostiserad för Aspergers syndrom och var enligt överlämning från tidigare 
skola i behov av särskilt stöd på ett visst sätt. Pedagogen upplevde dock att eleven 
fungerade mycket väl i gruppen och i sitt lärande utan visst stöd, och vid ett samtal 
med eleven uttryckte denne att det var så skönt att bli behandlad som alla andra i 
klassen blev behandlade. Viss kritik riktades mot lättvindigheten av att rikta stöd på 
ett visst sätt bara för att det finns ett namn som ADHD eller dyslexi kopplat till 
eleven. Fokusgruppen tycker att utformningen av stöd måste ske i samråd och dialog 
med den enskilde eleven. Det är viktigt för självkänslan att få vara med klassen 
istället för att bli lyft ut ur klassen. Istället för att det hjälper så stjälper det ibland. De 
anser att den i särklass vanligaste stödinsatsen är att just lyfta ut eleven ur 
klassrummet, och ser det som ett ytterlighetsfall att detta skulle vara den bästa miljön 
för eleven. Visst, säger de, kan det fungera bättre för en del elever men det är A och 
O att i en dialog utgå ifrån eleven och dennes önskemål. Det är aldrig lika för två 
elever, inte ens för att det finns en diagnos bestämd. En av pedagogerna berättar 
utifrån egen erfarenhet att i nio av tio fall ger det bäst resultat att jobba stödjande i 
klassrummet istället för att lyfta ut eleven. Däremot kan det finnas ett behov av att 
någon stöttar läraren i det arbetet och specialpedagogen är den person som de tycker 
skulle kunna ha den funktionen. Önskvärt är också att specialpedagogen deltar i 
dialogen med eleven kring behov och stöd för att hjälpa och bedöma vilket lösning 
som kan vara den bästa för tillfället. En del lärare, menar de, kanske känner en 
osäkerhet i att göra sådana bedömningar och att det då är skönt att få stöttning av 
någon annan i verksamheten.  

Det råder delvis delade meningar inom fokusgruppen ledning och elevvårdsteam om 
hur stödåtgärder i dagens verksamhet utformas. Någon menar att den första åtgärden, 
kanske lite förhastat, är att titta på möjligheten att skicka elever till resurscentrum för 
att jobba ikapp. Någon annan tycker att detta inte är det första steget som tas, utan att 
det är att utreda och kartlägga vad det är som inte fungerar i skolmiljön och om det är 
någonting som behöver förändras där. En respondent uttrycker att detta sker alldeles 
för sällan men att det ibland kan finnas fog för att verkligen titta på hur lärandet ser 
ut i klassrumssituationer där problem uppstått. Här ser de att en insats kan utformas 
genom att specialpedagogen stöttar och handleder lärare i lärandemiljön eller i 
lärandesituationen. Fokusgruppen poängterar vikten av flexibilitet hos lärare för att 
hjälpa och stödja elever på bästa sätt. De ser det också som viktigt att lärare är 
reflekterande och beredda att ändra sig själva och sin undervisning för att uppnå 
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detta. De menar att det finns fog för att ifrågasätta vilken elevsyn som råder om 
vuxna i skolan inte kan vara självkritiska och benägna att förändra det egna 
beteendet och agerandet. Här ser de att ett stöd till lärarna kan utformas via den 
specialpedagogiska verksamheten. Det ligger en svårighet i det här uppdraget, anser 
gruppen, och det är vem som ska komma till vem. Den bästa effekten, tror de, sker 
då det är en uppsökande verksamhet från lärarnas sida, men att det kan finnas ett 
hinder hos en del att erkänna för sig själv att det finns ett behov av stöd. Detta är ett 
hinder som är nog så svårt att komma över, tror de.  

I samtalet tar fokusgruppen ledning och elevvårdsteam upp tanken om att jobba 
utifrån en flödeskartläggning vid utredning och planering av stödinsatser för elever. 
Detta flödesschema ska präglas av en helhetskartläggning med fasta steg, men att 
avsteg från olika delar får göras om så behövs. Ett sådant flödesschema anpassas 
utifrån varje enskilt fall och blir därmed lika individuellt som eleven. Önskemålet är 
att detta kan användas i en tidig kontakt med elev och föräldrar för att på bästa sätt 
utforma rätt stödinsatser, och att också bygga upp ett förtroende mellan skola, elev 
och föräldrar. Detta, anser de, borde leda till en öppenhet där det tydligt framgår hur 
arbetet med stöd sker och kanske då få möjlighet att tvätta bort förutfattade meningar 
om skolan från hemmet. Risken är att det kan finnas föräldrar med dålig erfarenhet 
av skolan i bagaget men att en öppenhet kan få dem att se att vi inte är här för att 
döma utan för att hjälpa.  

Några i gruppen ifrågasatte vilket fokus som ska gälla för skolans resursverksamhet. 
Idag ser de att det resursteam som jobbar där är hårt ansatt av ett ständigt flöde av 
elever i behov av stöd. För att stödverksamheten via resurscentrum ska fungera 
optimalt måste antalet fasta grupper minimeras, grupper av elever vars studier är mer 
eller mindre schemalagda där istället för i den ordinarie verksamheten. Resurs-
centrum bör vara en rullande verksamhet med drop-in-funktion för att ge bästa 
stödjande insatser. Det måste vara ett verkligt undantag att besluta om att en grupp 
elevers undervisning ska förläggas där. Självklart, menar de, är resursfrågor alltid en 
fråga om pengar men som en respondent uttrycker det  

”ibland så måste man försöka trolla med knäna”.  

Den resurs som de ser sätts in istället för fasta undervisningsgrupper på skolans 
resurscentrum måste vara av en komplementär och tillfällig karaktär, och de hoppas 
att den ska räcka för att undvika att dessa schemafasta grupper uppstår. En annan 
respondent tar upp att det finns elever som har sin undervisning på skolans 
resurscentrum därför att eleven bestämt sig för att han eller hon inte fungerar 
tillsammans med den ordinarie lärare de har. En del elever är så fast beslutna i sin 
åsikt att inte kunna vara i klassrummet att beslut om schemalagd undervisning på 
resurscentrat har tagits. Detta, menar de, är en frizon som det ändå måste värnas om 
och behållas, både för elevens och lärarens skull. I dagsläget tror de inte att dessa 
elever har kostat så mycket energi för resursteamet trots allt.  
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6.3 Upptäckt av behov av särskilt stöd 
Vidare ställdes frågan om vilken uppfattning som finns om arbetet kring upptäckt av 
behov av särskilt stöd och vilka förväntningar som finns på detta arbete.  

 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Huvudsakligt 
angreppssätt 

Kartläggning och 
systematisering av fältet. 

Problematisering och 
dekonstruktion av fältet. 

Tabell 4. Utdrag ur specialpedagogiska perspektivval med avseende på upptäckt av 
behov av särskilt stöd. (Källa: Persson, 2001; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 
2002 [min tolkning]) 

Det första som togs upp i resursteamet var att det vanligtvis sker i flera steg och att 
information från tidigare verksamheter ofta är det första steget, vid så kallade 
överlämningskonferenser. På skolan är det resursteamet tillsammans ledning och 
elevvårdsteam som deltar i dessa konferenser. Den information som framkommer här 
förmedlas vidare ut i verksamheten till lotsar och undervisande lärare. Fokusgruppen 
tror att det tyvärr finns ett stort mörkertal av elever som det aldrig överlämnas någon 
information om över huvud taget, varken från tidigare verksamheter eller från 
hemmet. När väl eleverna har börjat sitt första läsår på skolan finns det en del som 
kommer till resurscentrat av egen kraft. Men, säger de, det finns fortfarande en hel 
del elever vars behov av särskilt stöd ännu inte upptäckts en bit in på läsåret. 
Ansvaret vilar nu på lotsar och undervisande lärare att upptäcka dessa elever. En bra 
väg för att nå dit är att det finns en öppenhet och prestigelöshet mellan lärare och 
resursteamet där en dialog runt elevens lärandesituation förs för att hitta vilka 
stödinsatser som kan fungera bäst för eleven. Redan idag sker en sådan dialog mellan 
många av skolans lärare och resursteamet. Det är viktig enligt den här fokusgruppen 
att reagera i tid och ta klivet vidare för att hjälpa eleven på bästa sätt. Ytterligare ett 
steg som tas rent praktiskt, och som fångar upp en del elever, är diagnoser i 
läshastighet, rättstavning samt läs- och hörförståelse i ämnet engelska, detta görs 
med alla elever som börjar i årskurs ett.  

Det första pedagogerna reflekterar över i arbetet med att upptäcka behov av stöd är 
att det bör ske genom läsförståelsetester, och någon i gruppen önskar att mer av detta 
vid uppstarten i årskurs ett. Motiveringen till att göra flera är att eleven kan ha en bra 
eller dålig dag, och beroende på det uppvisa en prestation som inte gör eleven 
rättvisa. Gruppen ser att det behövs fler slussar för att upptäcka elever i behov av 
särskilt stöd. En sådan sluss är att upptäcka i klassrumssituationer. Dock ser de att 
det finns en stor problematik med de stora elevgrupper som det är idag för det är 
lättare att slinka igenom som elev, det tar längre tid att upptäcka ett behov. 
Lösningen som de ser för detta är att ha mindre grupper eller fler lärare per grupp, 
åtminstone stundtals och gärna i början av ett läsår, menar de. Då kan arbetet läggas 
upp på ett annat sätt, mer undervisning kan individualiseras och det skulle också 
kunna upptäckas om det föreligger problem för någon elev. Pedagogerna anser att 
vid motivering och beslut om stödinsatser så måste det alltid ske utifrån elevens 
perspektiv och inte ekonomiska behov. En del av pedagogerna upplever att en 
diagnos på eleven ofta är förutsättningen för att du som lärare ska få tillgång till 
resurser för att hjälpa eleven i klassrummet. De ser en problematik med detta i 
dagens verksamhet och anser att att ett sådant resonemang visar att man inte utgår 
ifrån vad som är bäst för eleven. I gruppen är de kritiska till att behov av stöd inte 
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upptäckts innan eleverna börjar på gymnasiet. De tycker det är tragiskt att en del 
elever har gått så länge i skolan utan att det upptäckts ett behov av särskilt stöd. Det 
ter sig nästan som en form av nödandning att behöva sätta in specialpedagogiska 
insatser och de upplever det som att den vanliga pedagogiken har misslyckats. Dock 
tycker pedagogerna att det är bra att satsa på de elever som behöver stöd, med eller 
utan specialpedagogik.  

Ytterligare en aspekt som pedagogerna är kritiska över är de överlämningar som sker 
inför elevernas skolstart på gymnasiet. De upplever det som högst märkligt att 
faktiskt inte ställa krav på att information ska lämnas över. De upplever att det är 
olyckligt för den enskilde eleven att föräldrar inte vill att någon information ska 
lämnas över till skolan, detta när deras studiesituation i så hög grad påverkas om de 
får rätt hjälp eller inte. Skolan har en skyldighet att hjälpa men det är svårt att hjälpa 
utan att veta någonting. Utifrån detta tycker fokusgruppen att det är viktigt att tidigt 
under elevernas första termin i årskurs ett kolla upp vilka elever som kan behöva 
särskilt stöd. Ett sätt att göra detta på, förslår de, är att specialpedagogen finns med 
vid skolupptakten i klasserna för att upptäcka och kartlägga behov av stöd så att 
insatser kan ske så fort som möjligt. Som ett led i det här arbetet tycker pedagogerna 
att berörd personal borde ha möten kring klasserna för att stämma av vilka elever 
som behöver stöd så att det stödet sätts in fortast möjligt. På så sätt, föreslår en 
resondent, kan en plan för stödinsatser göras upp istället för att utforma ett 
åtgärdsprogram när det redan börjar bli försent.  

Fokusgruppen ledning och elevvårsdteamets övergripande uppfattningen om 
upptäckt av behov av stöd är att gymnasieskolan egentligen inte ska behöva upptäcka 
det utan det ska vara gjort i tidigare verksamheter och den informationen ska följa 
med eleven upp till gymnasienivå. De inser att det alltid kommer finnas ett behov av 
att gymnasieskolan själv jobbar med att upptäcka elevers behov av stöd och de 
trycker på att det måste ske så tidigt som möjligt. En del upptäckes på skolan med 
hjälp av screeningtester, men det är inte alla som upptäcks där konstaterar gruppen. 
Med tanke på att det finns en skillnad i hur kommuner och skolor hanterar 
överlämningsarbetet så ser överlämningarna olika ut. Det stora problemet i en del av 
de överlämningar som görs är avsaknaden av uppriktighet om hur problemen yttrar 
sig för eleven, i klassrummet, i sociala situationer. För de elever där undervisnings-
situation och sociala sammanhang inte fungerar optimalt ser de att dessa elever lätt 
antar rollen som antingen utagerande eller introvert. Oftast ser de utagerande och 
oroliga elever som en följd av detta. Om uppriktigheten saknas blir det helt klart en 
tuff start för eleven, som ska gå flera månader och misslyckas. Gruppen tycker dock 
att skolan får ordentlig överlämning i de flesta fall.  

Något som förvånar är bristen på föräldraansvar i överlämningsfrågan. Upplevelsen 
är att en del föräldrar inte vill se att deras barn har svårigheter, en tro att gymnasiet 
ska bli som en ny start och att problemen helt plötsligt är borta, och att det är en 
självklarhet att deras son eller dotter är precis som alla andra. Ledningen och 
elevvårdsteamet poängterar att det ska individen få vara också eftersom ingen ska 
särbehandlas, men de ser samtidigt att det blir en svår situation för eleven som 
kanske känner att något fel och en känsla av att egentligen inte får vara den man är. 
Det mest optimala, säger de, vore om både avlämnande skola och föräldrar känner att 
det är viktigt att informera om elevens förutsättningar och behov. Facit visar att det 
går bra för de allra flesta elever om en ordentlig överlämning föreligger.  
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6.4 Ansvarsfördelning för särskilt stöd 
Hur ansvaret för stödverksamheten på skolan ska fördelas diskuterades. Dels tog 
fokusgrupperna upp tankar om det övergripande ansvaret och dels diskuterades 
ansvaret för delegering, utformning och uppföljning av stödinsatser.  

 Kategoriskt perspektiv Relationellt perspektiv 

Ansvar för 
specialpedagogisk 
verksamhet 

Speciallärare, 
specialpedagog och 
elevvårdspersonal. 

Arbetslag och lärare med 
aktivt stöd från 
specialiserad personal och 
rektor.  

Tabell 5. Utdrag ur specialpedagogiska perspektivval med avseende på ansvar för 
särskilt stöd. (Källa: Persson, 2001; Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002 [min 
tolkning]) 

Övergripande ser resursteamet att det är rektor som har ansvaret för det 
specialpedagogiska arbetet men att det är ett kollektiv ansvar för alla som jobbar på 
skolan att se till att det utformas ett stöd och att sedan jobba med att tillhandahålla 
detta stöd. Det är rektors uppgift att besluta och delegera och sedan är det 
resursteamet och lärarnas sak att utföra det. Ett särskilt ansvar anser de ligger på 
undervisande lärare, att observera och upptäcka att en elev är i behov av särskilt stöd. 
Från resursteamets horisont är det svårt att upptäcka om behov finns och de menar att 
det är svårt för dem att hjälpa om de inte vet att eleven behöver hjälp. Här trycker de 
extra på att det är undervisande lärare som är ytterst ansvarig för att detta sker och 
återkommer flertalet gånger till det som kärnan i ansvarsfördelningen. En viss 
tendens kan skönjas på skolan, särskilt de senaste åren tycker de, att det finns lärare 
som alltför lätt ger upp och avsäger sig det här ansvaret i ett försök att lägga över det 
på resursteamet. De tycker att lärare ska tänka ett varv till innan de vänder sig till 
resursteamet för att lägga över ansvaret för en problematisk situation. Verksamheten 
är till för att stödja och hjälpa, det är inget fel med det säger de, men ibland upplever 
de att en del lärare inte vänt på alla stenar innan de vänder sig till resurscentrat. 
Istället för att i ett första skede försöka hitta lösningar utifrån resursteamet anser de 
att en lösning i klassrummet och med hela gruppen ska vara det första steget. 
Gruppen reagerar mot att höra lärare säga att de vet att en del elever inte kommer 
klara ett prov till exempel. Om man säger så som lärare är det klart att det blir en 
måluppfyllelse, de har bestämt sig att vissa inte kommer klara det. Då, tycker 
gruppen, borde man som lärare fundera på varför är det så.  

Pedagogerna ser också att det övergripande ansvaret för det specialpedagogiska 
arbetet ligger hos rektor, och tar det till och med ett steg vidare och menar att det är 
på politikernivå som ansvaret ligger för att arbeta förebyggande. Ansvaret för att 
upptäcka behov och utföra stödinsatser ligger på lärarna, anser de. Det är i 
klassrummet som behov av stödinsatser först märks, det är vi som ser det först, säger 
de, såvida det inte uppkommit i den information som lämnas över vid skolstarten. 
Ansvaret ligger också på lärarna att anmäla eller föra vidare att en elev behöver 
särskilt stöd då klassrumssituationen inte är något som rektorn har en direkt insyn i. 
Sedan är det en ledningsfråga om det kommit upp att det föreligger ett problem, om 
man som enskild lärare vill ha hjälp och då måste det tas ett beslut på den nivån. Det 
är inte något som kan göras själv i egenskap av undervisande lärare, menar de, att 
sätta in extra resurser just här och nu. Någon av pedagogerna upplever dock att det 
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krävs att ganska många lärare säger samma sak för att det ska bli någon särskild 
insats. Att ansvaret för att stödinsatserna efterlevs tycker de ligger på dem som 
lärare, det är inte en rektorsuppgift att kontrollera detta.  

Även ledning och elevvårdsteamet poängterar att det övergripande ansvaret för det 
specialpedagogiska arbetet vilar på rektor, och att det är ett stort ansvar att fatta rätt 
beslut om åtgärder. Något som delvis välkomnas men skrämmer lite är att 
sekretessen inom elevhälsavården luckras upp i och med den nya skollagen. Konkret 
innebär detta att om elev och föräldrar hindrat att rätt information framkommit får 
skolan bryta sekretessen, om de anser att detta gynnar elevens situation att få rätt 
bemötande och rätt hjälp. Ett ansvar som vilar på lotsar är att ge tidiga signaler till 
ledningen om att behov av stöd föreligger för en elev. När väl beslut om åtgärd sedan 
tagits delegerar och fördelar rektor ansvaret för utförandet av insatser på flera 
personer i verksamheten. Det är alltifrån elevhälsan med skolsköterska och kurator 
till undervisande lärare eller resursteamet.  

6.5 Styrkor i verksamheten 
Fortsättningsvis tillfrågades respondenterna i de olika fokusgrupperna vilka styrkor 
de såg i dagens verksamhet. Dels handlade det om styrkor i den övergripande 
verksamheten och dels handlade det om styrkor i den direkta verksamhet de själva 
verkar i.  

Resursteamet tycker att en övergripande styrka som de ser på skolan är att stora delar 
av personalen vill sträva åt det håll som innebär att stödja och hjälpa elever. Över lag 
upplever de att det finns en vilja att göra någonting för de elever som är i behov av 
stöd, och att detta är en positiv och viktig del i skolans arbete. När resursteamet tittar 
på den kärnverksamhet som de arbetar med så anger de främst två stora styrkor, att 
resursverksamheten är till för alla och att det är en drop-in-verksamhet. De 
poängterar att alla typer av elever kommer dit, både de som siktar på högst betyg och 
de som kämpar för att få näsan över godkänt, och de tycker att den här blandningen 
av elever är väldigt lyckosam. De upplever själv att det inte finns någon stämpel av 
det som förr kallades för obsklinik, och de känner att även eleverna tycker likadant. 
Det är ingen som skäms för att komma hit, och det är den allra största styrkan som vi 
har, säger de. Något som är ytterligare en styrka är att det är en tydlig verksamhet, 
med en fast lokal, generösa öppettider från morgon till sen eftermiddag och att det är 
avsatt ordinarie personal som har detta som sitt yrke. Eleverna vet vart de ska gå, de 
vet vem de kommer träffa och de vet att de kan få den hjälp de behöver när de 
kommer dit. Det finns en kontinuitet som är viktig för skolans elever. Gruppen är 
väldigt glad att skolan valt att satsa på den här formen av verksamhet och att det inte 
läggs en resurstjänst ovanpå en lärares ordinarie tjänst, som en sorts utfyllnad. Det 
finns en stor risk med detta, anser de, att om en lärare har mycket att göra i sin 
ordinarie tjänst så kanske inte det som lagts på extra prioriteras.  

Ytterligare en styrka som resursteamet upplever är neutraliteten i deras roll gentemot 
alla elever. Eftersom de inte är betygssättande lärare så kan eleverna ställa de där 
frågorna som ibland känns dumma att ställa som elev, frågor som känns jobbiga att 
ställa till sin ordinarie lärare med risk för att bedömd eller att blotta sin okunskap. Att 
hjälpa en elev med den biten är anledning till en känsla av stor lycka enligt en av 
respondenterna.  

”det kommer in en elev som ska skriva prov tio över åtta […], ’jag får bara ställa 

den här enkla frågan’ och så får man ett kort svar, ’åh vad bra, så skönt’, och så går 
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man bara härifrån. Jag menar, börja dagen så, då kan man nästan gå hem på en 

gång för då känner man att nu är min dag räddad igen”  

Vidare lyfter de betydelsen av tid, de känner att de har tid för eleven på ett helt annat 
sätt än en ensam lärare har i ett klassrum med trettioen andra elever. De ser det som 
en otrolig förmån att i lugn och ro kunna hjälpa eleven, att låta eleven visa och fråga 
och att sitta ner och förklara, utan stress. Här ser de samtidigt att de ibland får 
förklara för eleven att arbetsförhållandet i denna verksamhet ser helt annorlunda ut 
än den ute i klassrummet. Gruppen ser en vinst i att få eleven att faktiskt förstå varför 
läraren inte alltid kan ägna all tid åt just den enskilde eleven, när de kommer och 
uttrycker sin besvikelse över att de inte får samma hjälp där.  

Pedagogerna nämner skolans resurscentrum som den första stora styrkan i 
verksamheten. De tycker, i likhet med resursteamet själv, att det är en styrka i att 
verksamheten är till för alla. De känner inte till att andra skolor i regionen har 
liknande upplägg av stödjande och hjälpande verksamhet. En annan styrka som 
gruppen lyfter är kollegor, främst inom de egna ämneslagen. Det upplevs en styrka i 
att kunna ventilera bekymmer, diskutera situationer som uppstått och att bara känna 
att man inte är ensam i att uppleva saker och ting är stärkande, säger en av 
respondenterna.  

Även fokusgruppen ledning och elevvårdsteam nämner resurscentrats verksamhet 
som en styrka på skolan. De upplever att det finns en stor vilja att hjälpa eleven och 
en flexibilitet som i de allra flesta fall ger goda resultat i arbetet med elever i behov 
av stöd. En ytterligare styrka som de reflekterar över är den medvetenhet som råder 
hos personalen runt elevers svårigheter och hur stöd kan utformas. Det är en styrka 
idag som inte upplevdes för tio år sedan, tycker en av respondenterna. Det som 
upplevdes som knepigt då, för tio år sen, är ingen fråga idag.  

”det är väldigt sällan jag hör en lärare, ’åh han har ju dyslexi, jag vet inte vad jag 

ska göra’”  

Respondenten uttrycker en förhoppning och tilltro till att lärarna har kompetens-
utvecklats så väl ända ute i klassrummet att det inte är en svår problematik idag att 
hjälpa en elev med dyslexi till exempel. De ser att lärarna idag ger muntliga prov, 
gör annorlunda upplägg i undervisningen för att anpassa och tillhandahåller 
hjälpmedel som underlättar inlärningen för eleverna. De upplever att lärarna både har 
och använder sig av bra redskap idag för att hjälpa eleverna lyckas med sina studier. 

6.6 Potentiella utvecklingsområden i verksamheten 
Som kontrast till styrkor i verksamheten ställdes frågan till respondenterna vilka 
potentiella utvecklingsområden de såg i verksamheten och vad som skulle kunna 
göras framåt för att förbättra denna.  

Resursteamet efterfrågar en större samsyn bland personalen kring arbetet med olika 
elever och deras olika förutsättningar och behov. De diskuterar tankar, som tidigare 
tagits upp i gruppen, om att göra en drive på skolan där resursteamet i samarbete med 
en specialpedagog går ut i arbetslagen och berättar och diskuterar med kollegorna om 
vad som är bra att tänka på i arbetet med att stödja och hjälpa elever. Vidare tar de 
upp problematiken med stöd och hjälp på yrkesprogrammen. Här ser de det både från 
lärarnas och elevernas synvinkel. Eleverna kan inte få den hjälp de behöver via 
resursteamet och deras verksamhet eftersom de inte besitter de yrkeskunskaper som 
krävs på de olika yrkesprogrammen. En lösning som de ser är att en kontinuerlig 
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resurstid borde ligga i yrkeslärarnas tjänst och de tycker detta är en fråga som borde 
prioriteras av ledningen. Det gruppen lyfter fram som allra viktigast i 
utvecklingsarbetet på skolan är samarbete inom och mellan ämneslagen. 
Resursteamet upplever att det är för lite samarbete vilket visar sig i att flera lärare 
parallellt utformar varsitt egna koncept runt ett och samma arbetsområde och 
producerar varsitt prov. De tycker att här vore ett samarbete bara av godo genom 
möjligheten att avlasta varandra i arbetsbördan, att frisätta tid för annat, att hitta 
gemensamma och mer likvärdiga former för bedömning och mer tid och möjlighet 
till att stötta varandra som kollegor och att stötta elever. 

Vidare anser fokusgruppen resursteamet att arbetet kring åtgärdsprogrammen måste 
utvecklas. Det måste finnas klara direktiv och rutiner runt hur ett åtgärdsprogram 
utformas och också varför det utformas, säger de. Eftersom det är oklart idag i frågor 
som vem som ska skrivas som ansvarig för en stödinsats så upplever de att en del 
lärare tror att det är de som resurspedagoger som har det ansvaret. Återigen trycker 
de på vikten av det egna ansvaret som undervisande lärare. Ytterligare ett 
utvecklingsområde som gruppen vill se inför framtiden är att kartlägga alla elever 
även i matematik vid skolstarten i årskurs ett för att få en bredd i planeringen av 
elevens fortsatta studiesituation. Något som de också vill bli bättre på är att visa upp 
de hjälpmedel som resurscentrat har att erbjuda.  

”jag skulle vilja, inom citationstecken, tvinga alla dyslektiker, som vi vet om, förbi 

talsyntesen, så att man får ta ett medvetet beslut själv, nej det här är skit eller ja det 

här funkar[…]. Nu tror jag det kan finnas ett mörkertal”  

”Och det gäller ju inte bara den utan det gäller även StavRex[…], även den typen av 

hjälpmedel”  

Ett annat utvecklingsområde som de reflekterar över i slutet av samtalet är just 
samtal som detta som sker genom fokusgruppsintervjun. Det är, menar de, utveckling 
i sig, att få bolla saker och fundera över och komma på saker som inte nämnts. Det 
uttrycks en önskan om att plats för samtal av den här karaktären bör finnas mer 
naturligt i små ämnesgrupper. Det tror de skulle verka enbart främjande för alla på 
skolan.  

Fokusgruppen pedagoger lyfter fram syftet och formen för arbetslagen som föremål 
för utveckling. Syftet idag, som de ser det, är i mångt och mycket att delge sina 
kollegor information som kommit från skolledningen. De tycker inte att det behövs 
hållas möten varannan vecka för att kunna uppnå detta. En lösning skulle vara att slå 
sönder arbetslagen i flera mindre enheter och jobba utifrån den, och att ha ett 
gemensamt arbetslag kanske en gång i månaden istället. Genom att göra så här tror 
de att det är lättare att nå ett samarbete kollegor emellan och en bättre samsyn på 
eleverna. Det blir lättare att föra pedagogiska samtal på ett bättre sätt, det blir lättare 
att hitta gemensamma arbetsformer, dels för samarbete i och mellan ämnen och dels 
för stödverksamhet för gemensamma elever. Vinsten, tror de, kan bli mindre och 
tajtare grupper där det finns större möjlighet att tidigt upptäcka om det föreligger 
problem för en elev och hitta former för arbetet kring stöd och hjälp. Något annat de 
också har förhoppningar om inför nya gymnasiereformen är att färre kärnämneslärare 
ska vara knutna till en och samma klass. Detta skulle också underlätta samplanering 
och gynna både ett ämnesövergripande arbete och en stödjande verksamhet för 
elever i behov av stöd.  
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Tiden och formen för lotsskap var någonting som gruppen diskuterade och tyckte 
kunde utvecklas. En av pedagogerna föreslår att det borde vara mera individanpassat 
och behovsprövat.  

”en klass kanske behöver ha hundra timmar […] och en klass kanske bara behöver 

tjugofem, och då ska det va okej”  

De tycker att det borde specificeras vad som ingår i ett visst antal lotstimmar så att 
det klart framgår vad som ingår och att allting därutöver i så fall måste generera 
timmar. Fördelen med behovsprövat lotsskap är att det kan läggas mer tid till en 
klass som kräver större insatser utöver vad den ordinarie lotstiden tillåter. Dessutom 
tycker de att arbetsgången med sammansättning av lotsar borde utvecklas och bli mer 
genomtänkt från ledningens sida. Pedagogerna upplever att de kan bli lots med vem 
som helst, utan att de fått vara med och påverka. Ibland kan det vara en lyckad 
kombination men ibland kan det också vara katastrof.  

Fokusgruppen ledning och elevvårdsteam skull vilja utveckla och förbättra det 
samarbete de har med skolans resurscentrum idag. De är nöjda med de insatser 
resurspedagogerna gör i verksamheten men de ser samtidigt att de är hårt pressade av 
en strid ström av elever och schemalagda elevgrupper, och att de därför sällan har tid 
att delta i möten och diskussioner kring elever och deras studiesituation. Det de 
önskar framåt är ett tajtare samarbete i dialogen och resonemanget för att utreda och 
handleda i arbetet runt elever i behov av särskilt stöd. De ser en stor vinst i att 
resurspedagogerna tillsammans med ledningen och elevvårdsteamet arbetade med de 
här bitarna. I detta arbete ser de det som en potential att specialpedagogen är länken 
mellan de olika personalgrupperna. Fokusgruppen anser att det är viktigt att så 
många kompetenser som möjligt är involverade i en utredning för att den ska bli 
komplett och korrekt. Om en kompetens tappas, menar de, så kanske ingen annan i 
processen snappar upp om någon problematik kan uppstå om det görs si eller så, och 
inte heller det behov som eleven har.  

Gruppen ser idag att de varken har kompetens eller resurs för att göra pedagogiska 
utredningar på ett bra sätt. Inför framtiden ser de att de kanske tvingas arbeta med de 
så kallade elevvårdskonferenserna på ett annorlunda sätt än idag. En arbetsgång, som 
en av respondenterna föreslår, kan vara att elevvårdskonferensen blir ett möte utan 
elev och föräldrar, där många ärenden ligger på bordet och där beslut tas om hur 
arbetet ska gå vidare, vad nästa steg är i varje ärende. Dessa elevvårdskonferenser 
måste då föregås av ett kartläggnings- eller utredningsarbete där personal med olika 
kompetens träffar elev och föräldrar vid olika tillfällen. Det som framkommer vid 
dessa möten läggs ihop till en samlad bild som då tas upp vid elevvårdskonferensen 
och utreds vidare. Slutligen tas det upp i fokusgruppen att portfoliometoden borde 
utvecklas i alla ämnen och kurser, och att låta eleverna föra loggbok över sitt eget 
lärande. Att ta detta steg, att få eleverna att reflektera över sitt eget lärande, kan ge 
vinster som att eleven upptäcker och förstår vad som ska fokuseras på, vilken väg 
som ska tas för att lära sig ny kunskap och vilket inlärningssätt som fungerar bäst, 
tror de. 

6.7 Specialpedagogens roll 
I samtliga fokusgrupper uppkom spontant samtal om vilka förväntningar det finns på 
specialpedagogen och vilken uppfattning som finns runt vilka arbetsuppgifter som 
ska ingå i den specialpedagogiska rollen inom skolans verksamhet.  
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I fokusgruppen med resurspedagoger såg de den främsta arbetsuppgiften att vara 
handledande för skolans personal, och då främst lärarna. Specialpedagogen kan vara 
någon att gå till och fråga om råd eller bara bolla idéer med. Särskilt viktigt ser de att 
det är för nya lärare. Hos dem kan det kanske finnas en osäkerhet ifall man har ett 
bra och fungerande ledarskap i klassrummet. Då kan specialpedagogen vara en bra 
resurs att ta hjälp av, någon att be att följa med in på en lektion för att observera, 
någon som kan ge tips om hur till exempel en lektion startas eller hur strukturer på 
olika saker i klassrummet byggs upp. Gruppen tror att det sänder positiva signaler 
både till kollegor och elever att det kan vara av godo att ta hjälp av andra i 
verksamheten, att det är okej att inte vara perfekt och att det går att lära sig utifrån 
det. Själva tycker respondenterna att det skulle vara skönt att ha någon att vända sig 
till på det sättet. Dock inser de att det kommer ta tid att komma så långt att det ses 
som en naturlig del att någon annan finns i klassrummet och fungerar som 
handledare, men de hoppas att det kan bli ett inarbetat system framåt. På ett tidigt 
plan är grupen rädd att det kommer att upplevas som en kontrollfunktion. En av 
respondenterna ser en fara med att det ska vara specialpedagogen som har denna 
handledande rollen jämt, och menar att det är bättre att specialpedagogen är med och 
utformar en sådan verksamhet men att det utses mentorer som tar hand om nya 
lärare.  

Pedagogerna har förväntningar på att en specialpedagogiskt utbildad person, 
specialpedagog eller speciallärare, besitter kunskap att se olika funktionshinder som 
till exempel Aspergerliknande syndrom eller dyslexi, och vilka insatser som bör 
sättas in för att hjälpa dessa elever. De vill att specialpedagogen har en stödjande roll 
i klassrummet, och gärna under uppstarten av läsåret. Syftet de ser är att hjälpa till att 
observera elever och kartlägga om någon är i behov av särskilt stöd, men också att ha 
en rent stödjande roll i klassrumsarbetet för de elever som i behov av det. Det är tufft 
att hinna med som ensam lärare när det finns elever som behöver extra stöd, säger en 
respondent, dessutom kan åtgärden att skicka eleven till skolans resurscentrum 
avvärjas. Denna stödjande roll i klassrummet vill gruppen inte ska ses som något 
konstigt varken bland elever eller lärare, utan att det är en naturlig del av 
skolvardagen. Dessutom, tror de, kan denna stödfunktion från specialpedagogen 
gagna andra elever i klassrummet, inte bara de som behöver särskilt stöd. De ser en 
risk med detta och det är att specialpedagogen kan bli hårt utnyttjad. Men om 
stödfunktionen används med förnuft och mera i ytterlighetsfallen vid en känsla av att 
inte kunna hantera klassrumssituationen på egen hand, så är detta något de tror kan 
fungera bra. Gruppen välkomnar även möjligheten att få feedback själv som lärare i 
klassrummet och ser det som värdefullt. En av respondenterna lyfter tanken att 
lärarna själva skulle kunna jobba med den här biten egentligen, att gå på varandras 
lektioner och ge feedback till varandra. En annan roll som pedagogerna ser att 
specialpedagogen kan inneha är att vara ett mellanled innan elevvårdsteamet kopplas 
in. Ibland, menar de, kan det kännas skrämmande för en del elever att direkt kopplas 
från lotsen till kuratorn eller skolsköterskan. Då skulle specialpedagogen fungera 
som en instans mitt emellan. 

De förväntningar som fokusgruppen ledning och elevvårdsteam har på den special-
pedagogiska rollen kretsar kring utredning, kartläggning och hjälpmedel. De sätter 
förhoppningar till att få lära sig mer om ungdomar med olika diagnoser som 
Aspergers syndrom och autism med hjälp av en specialpedagog. De vill bli bättre på 
att göra pedagogiska utredningar där de ser specialpedagogens kompetens som en del 
i den processen. Specialpedagogens kompetens ses också som värdefull när 
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utredningar gjorda av en psykolog ska tolkas, då det ofta upplevs att termer i dessa är 
svåra att begripa och omsätta i ett praktiskt görande i klassrummet. En grupp elever 
som gruppen särskilt vill lära sig att kartlägga bättre är de med invandrarbakgrund 
och som inte varit så länge i Sverige, och därmed inte behärskar språket så väl. 
Fokusgruppen uttrycker att det finns svårigheter med att kartlägga det riktiga behovet 
för de här eleverna då språket kan vara ett hinder i kommunikationen. Ibland, menar 
de, är det inte själva de språkliga färdigheterna som är det största hindret utan kanske 
ett fysiskt handikapp, till exempel hörselnedsättning, eller ett socialt handikapp. 
Förväntningar finns också att en specialpedagog kan mycket om olika hjälpmedel för 
att hjälpa elever i deras skolgång. Med tanke på att varje individ är olika, säger de, 
vill de få hjälp med och lära sig mer om hur de kan nå dessa individer genom olika 
arbetssätt och angreppssätt. 
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7 DISKUSSION 
I min analys har jag valt att begränsa mig till att utgå från det relationella 
perspektivet och det kategoriska perspektivet (Persson, 2001). Orsaken till att välja 
dessa två perspektiv var intresset för att undersöka om, och i så fall hur, dessa 
perspektiv var representerade hos de olika personalgrupperna. Anledningen till att 
jag enbart valde det relationella och det kategoriska perspektiven var att jag ansåg att 
jag behövde begränsa mig och då upplevde jag att dessa två kändes mest relevanta 
för den här studien. Mitt resultat ska ses som min tolkning av den insamlade empirin, 
utifrån det relationella och det kategoriska perspektivet. I diskussionsavsnittet tas 
även en metoddiskussion upp där jag reflekterar över valet av kvalitativ metod och 
fokusgrupp som intervjuform. Avslutningsvis i diskussionen presenteras en 
avslutande reflektion om fortsatt forskning och studier. 

7.1 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen anlayseras de uppfattningar och förväntningar skolpersonal 
inom gymnasieskolan har på specialpedagogisk verksamhet. Inledningsvis diskuteras 
specialpedagogisk målsättning och åtgärder. Vidare tas en diskussion upp om synen 
på handledning av personal. Utformning av specialpedagogiska åtgärder tas upp i 
nästa avsnitt. Fortsättningsvis diskuteras upptäckt av behov av särskilt stöd samt 
ansvarsfördelning för särskilt stöd. Diskussionen belyser också de uppfattningar som 
skolpersonal inom gymnasieskolan har gällande styrkor i verksamheten och 
potentiella utvecklingsområden. Slutligen diskuteras uppfattningar om och 
förväntningar på specialpedagogens roll. 

7.1.1 Specialpedagogisk målsättning och åtgärder 

Det framkommer i studien att den övergripande synen på målsättningen med 
specialpedagogisk verksamhet mellan de tre fokusgrupperna i stort är samstämmig. 
Den stora förväntningen på specialpedagogiken som uttrycks är att den ska hjälpa 
elever uppnå målen genom att undanröja de hinder som ligger i vägen. 
Specialpedagogiken ses som den kompetens som träder in när den vanliga 
pedagogiken inte riktigt räcker till. Det är positivt att se att fokusgruppernas syn på 
den övergripande målsättningen går hand i hand med med Perssons (2001) åsikt att 
specialpedagogikens uppgift primärt är arbetet med den enskilde eleven och de 
svårigheter denne är i. Det vanligaste sättet att definiera specialpedagogik är att ta 
utgångspunkt i svårigheter hos eleven och att dess funktion är att sätta in insatser där 
den vanliga pedagogiken inte är tillräcklig (Persson, 2001). Detta resonemang stöds 
även av Nilholm (2003), som tar upp att specialpedagogiken har en negativ 
definition genom att stå för det som anses vara avvikande från någon form av 
normalitet. Ytterligare ett sätt att definiera specialpedagogik är att relatera elevers 
svårigheter till skolans miljö (Persson, 2001).  

Det var endast pedagogerna som ifrågasatte om måluppfyllelse verkligen var det 
allra viktigaste att tillgodose för skolans elever. Att bygga och öka självkänslan hos 
elever så att de kan fungera och delta i den ordinarie undervisningen tillsammans 
med övriga klassen ansågs gott nog för en del elever enligt pedagogerna. 
Specialpedagogikens allra viktigaste uppgift är att bygga upp elevens självförtroende 
och få eleverna att förstå att de duger och att de kan (Persson, 2001). En god 
självbild och självkänsla är viktiga aspekter att ta hänsyn till i lärandesituationer då 
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de har påverkan på hur väl inlärning och prestation uppnås (Groth, 2007; Taube, 
1995; Olsson & Olsson, 2007).  

Vägen till att nå den övergripande målsättningen, att hjälpa eleverna nå målen, 
prioriteras dock något olika mellan personalgrupperna. Resurspedagogerna utgår 
hela tiden från undervisande lärares ansvar och att den specialpedagogiska 
verksamheten främst ska riktas mot klassrummet och ta sin utgångspunkt i ett 
stödjande arbete där. Ett inkluderande synsätt ska uformas i verksamheten (Groth, 
2007). I ett inkludernade arbete har pedagogen en stor roll att fylla och dennes 
förhållningssätt i klassrummet är en mycket viktig faktor (Vernersson, 2002). 
Resurspedagogerna förespråkar starkt att det är klassrumsmiljön som är det första 
som ska åtgärdas och ifrågasätter tankegångar som att det är eleven som ska åtgärdas 
över huvud taget. I och med detta kan jag konstatera att fokusgruppen resurs-
pedagoger har ett relationellt perspektiv vad gäller ett övergripande special-
pedagogiskt synsätt. De ser därmed att eleven är i svårigheter, ett synsätt som 
förespråkas av flera forskare inom det specialpedagogiska fältet (Persson, 2001; 
Nilholm, 2003).  

Även pedagogerna anser att de första åtgärderna i det specialpedagogiska arbetet bör 
ske ute i klassrumsmiljön, gärna i samarbete med specialpedagogen. I likhet med 
resurspedagogerna motsätter de sig att eleven ska bli lyft ur klassrummet. Det är 
viktigt att värna om elevens självkänsla i det specialpedagogiska arbetet. Därför är 
det viktigt att så långt det är möjligt prioritera att både elever och lärare får hjälp ute i 
verksamhet, där specialpedagogen är en resurs i detta arbete. Något att luta sig mot i 
det här resonemanget är att ofta presterar svaga elever bättre då de undervisas i sina 
vanliga klasser. Pedagogen verkar också vara den överlägset viktigaste faktorn för 
elevers framgång (Skolverket, 1998).  

Att lyfta ut elever ur klassrummet kan verka negativt på självkänslan. Det blir en 
negativ stämpling och en känsla av att jag duger inte, jag klarar inte av situationen. 
Istället för att hjälpa så blir det ett sätt att stjälpa, menar resurspedagogerna. Det 
budskap som sänds ut av betydelsefulla andra tolkas av eleven som införlivar detta i 
sin tolkning av sig själv. En förväntan som upplevs finnas hos andra leder till 
liknande prestationer hos den som tolkar. Sänkta förväntningar från betydelsefulla 
andra kan sänka självbilen hos den tolkande eleven, i det här fallet eleven (Taube, 
1995; Olsson & Olsson, 2007). Även Johannessen (1997) stödjer detta resonemang 
och säger att pedagogens syn på vad eleven kan påverka den enskilde eleven. Ett 
positivt sätt att se eleven kan skänka nya möjligheter. För att som pedagog kunna 
hjälpa elever måste de få känna att de är duktiga och klarar av sina arbetsuppgifter. 
För att bidra till en positiv självkänsla måste eleven känna att pedagogen ser och är 
intresserad av eleven som person och kan se förbi elevens svårigheter, menar 
Johannessen (1997).  

Vidare kan jag se att det finns en önskan om att vilja ta tillvara på den stödjande 
funktion som är en del i specialpedagogens arbetsuppgifter. Jag ser också att 
pedagogerna har ett relationellt perspektiv, att det är miljön som först och främst ska 
åtgärdas. Fokusgruppen ledning och elevvårdsteam är inte lika tydliga i sitt 
resonemang om vilken väg som ska prioriteras i det hjälpande och stödjande arbetet 
med elever, enligt min tolkning. Gruppen ansåg att behovet för en del elever kan 
handla om undervisning i mindre grupp eller bli hjälpta genom ett särskilt arbetssätt. 
De framhåller även att specialpedagogiken kan hjälpa personal i verksamheten 
genom handledning. Dock framgick det inte klart om dessa insatser ska ske ute i 
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klassrummet eller om eleven ska sätta i en annan miljö för att bäst bli hjälpt. Trots 
detta anser jag ändå att jag kan urskilja ett relationellt tänk i de tankar som kom upp 
och i de resonemang som fördes under samtalet. I specialpedagogens arbetsuppgifter 
ingår att hitta särlösningar för vissa elever samt att utveckla pedagogiska 
verksamheters lärandemiljöer. Syftet med detta är att motverka segregerings-
processer (Helldin & Sahlin, 2010; SOU 1999). Fokusgruppen ledning och 
elevvårdsteam poängterar starkt att personal ute i verksamheten har synsättet att 
eleven får lov att vara en person som lär på ett annorlunda sätt, att de har rätt till sitt 
eget lärande, och att det förs ett arbete på skolan där detta tas hänsyn till.  

Sammanfattningsvis tolkar jag min empiri som att i alla tre fokusgrupperna finns det 
ett övergripande relationellt synsätt men att det framhävs olika starkt vilken väg som 
ska prioriteras först i den specialpedagogiska verksamheten. I likhet med de 
uppfattningar om specialpedagogisk verksamhet som framkommer i den här studiens 
resultat visar Helldins (1998) studie att uppfattningen av arbetsuppgifterna skiftar 
från handläggande och stödjande verksamhet för såväl elever, elevgrupper som 
kollegor till enskilt arbete med elever. 

7.1.2 Handledning av personal 

Jag kan även konstatera att det finns en ganska stor samstämmighet mellan 
grupperna när det kommer till handledning av personal. Främst, upplever jag, ligger 
fokus för handledning på att hjälpa lärare med att hitta olika metoder och arbetssätt 
ute i klassrummet. Detta tolkar jag som ett relationellt synsätt där det sker ett 
kvalificerat stöd att planera för bemötande av elevers olikheter i lärandemiljön. I 
detta relationella synsätt ligger även uppfattningen att verksamheten ska anpassas så 
att eleven kan arbeta med samma innehåll som andra elever i den ordinarie 
verksamheten, men med anpassade metoder. Den fokusgrupp som har allra tydligast 
uppfattning om hur detta arbete bör ske är resursteamet. Enligt dem måste 
handledningen bygga på en önskan om att vilja förändra och utveckla sin 
undervisning och att det sker ett initiativtagande från lärarna själva att ta hjälp för att 
uppnå detta då behov finns. Fokusgruppen pedagogerna uttrycker en vilja att söka 
upp specialpedagogen för handledning och därmed också en önskan att få hjälp för 
att hitta nya vägar i klassrummet för att stödja och hjälpa elever men även för att 
utmana och utveckla eleverna i deras lärande.  

Resurspedagogerna tycker att det ska prioriteras att samverka två eller flera lärare i 
klassrummet där två grupper av elever bryts ut, en med de duktigare eleverna och en 
med de svagare eleverna. På så sätt skulle olika pedagogers kvalifikationer kunna 
utnyttjas och bättre kunna fokusera undervisningen på olika sätt för att bäst nå alla 
elever. Pedagogerna förespråkar också vikten av att hitta olika sätt att jobba på för att 
utmana även de duktigaste eleverna. De motsätter sig lösningar som nivågruppering 
för de anser att det orsakar en negativ stämpling och stigmatisering som avspeglar 
sig i självkänslan och självbilden hos eleven. Individen utvecklas genom de 
reaktioner andra visar på dennes handlingar. Individen blir avvikare som ett resultat 
av det bemötande omgivningen visar (Stigsdotter Ekberg, 2010). Här ser de en 
återkoppling till den uppfattning fokusgruppen lyfte tidigare under samtalet om 
självkänslans betydelse för prestation och lärande. Om en individ ska lyckas eller 
inte hänger på pedagogens förväntningar och det finns ett samband mellan 
förväntning och prestation den så kallade Pygmalioneffekten (Jenner, 2004). Jag tror, 
i likhet med vad respondenterna uttrycker, att ett bemötande där pedagogen uttrycker 
att det finns låga krav och förväntningar på individerna eller gruppen genererar en 
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lägre prestation hos dessa. Det blir en självuppfyllande profetia och det finns ett 
starkare samband mellan negativ självbild och låg prestation än jämfört med positiv 
självbild och hög prestation (Taube, 1995; Olsson & Olsson, 2007).  

Även fokusgruppen ledning och elevvårdsteam delar uppfattningen att det är viktigt 
med handledning av lärare i arbetet med elever i lärandemiljön och att ska vara 
prioriterat. Flexibiliteten hos lärarna för att stödja och hjälpa eleverna måste finnas 
enligt dem. Jag utläser därmed att det finns ett relationellt perspektiv hos denna 
fokusgrupp där de poängterar vikten av att lärare är självkritiska och 
självreflekterande samt beredda att förändra sig själv och sin undervisning för att 
uppnå bästa lärandemiljö för sina elever. Specialpedagogisk verksamhet upplevs som 
starkt förknippad med stor flexibiletet visar Helldins (1998) studie. 

7.1.3 Utformning av specialpedagogiska åtgärder 

Persson (2001) säger att en av de vanligaste uppfattningarna är att special-
pedagogiken sker i avskildhet med elever i liten grupp. Värt att notera här är att alla 
tre fokusgrupper ser att dagens verksamhet i mångt och mycket är utformad 
kompensatoriskt enligt det kategoriska perspektivet. En annan uppfattning som 
presenteras av Persson (2001) är att den vanliga klassrumsundervisningen inte når 
alla elever och då blir det en självklarhet att flytta eleven till en miljö med andra 
anpassade arbetssätt för de elever som inte klarar det tempo som hålls genom den 
vanliga pedagogiken. Den dominerande uppfattningen är att den enskilde eleven ska 
kunna komma ifatt sina kamrater och att det ofta handlar om att arbeta med samma 
saker som i klassrummet men i en annan miljö och med ett begränsat innehåll och 
annan pedagogik (Persson, 2001). Också i SOU:s slutbetänkande (SOU, 1999) visas 
det på att det är orealistiskt att elever i svårigheter ska kunna jobba ikapp sina 
klasskamrater enbart för att de får individuella stödinsatser. Insatserna ska istället 
ingå i den ordinarie verksamheten. Pedagogerna på den undersökta skolan menar att 
utformningen av stödinsatser på skolan handlar just om att eleven ska jobba ifatt det 
han eller hon missat i den ordinarie undervisningen, detta trots vetskapen om att den 
överlägset bästa formen av stödinsatser sker i klassrummet, i en inkluderande miljö. 
Detta visar att skolan lever upp till den vanligaste uppfattningen om special-
pedagogiskt stöd.  

Enligt Nilholms (2003) beskrivning av specialpedagogiken med den dubbla 
funktionen att både särskilja elever och samtidigt ge dem extra stöd kan jag se att 
detta återfinns i den undersökta verksamheten. Ledning och elevvårdsteamet lyfter 
vikten av att utreda och kartlägga skolmiljön för att se vad som eventuellt behövs och 
kan förändras där. Men de tycker att det sker alldeles för sällan och uttrycker att det 
finns fog för att utföra detta mer än vad som görs idag. Trots denna insikt ser de att 
den första åtgärd som fokuseras på vid utformning av stödinsatser ändå alltför ofta är 
att lyfta ut eleven ur klassrummet för att sätta i en annan miljö. Groths (2007) studie 
tyder på att segregerande specialundervisning kan ha en negativ påverkan på 
självbilden och självvärderingen hos eleven, och menar att hur vi lyckas i skolan har 
stor betydelse för oss själva som lärande individer. Vernersson (2002) stöder detta 
synsätt och hävdar att det som är mest avgörande för elevens kunskapsinhämtning är 
elevens självuppfattning. I alla fokusgrupperna ger de uttryck för en önskan att fokus 
för åtgärderna ska vara relationellt med integrerat eller inkluderat stöd och att 
åtgärderna främst ska riktas mot lärandemiljö, lärare och sist eleven. Ändå sker 
dagens stödinsatser enligt det kategoriska perspektivet med segregerande stödinsatser 
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via skolans resurscentrum där eleven och elevens brister i lärandesituationen är fokus 
för åtgärd.  

Jag tolkar det som att det finns ett dilemma i den situation som råder i verksamheten 
idag. Dilemmat är att ha en insikt om vad som är bäst för elever i behov av stöd och 
hur detta ska göras, men att alldeles för ofta, och kanske för lättvindigt som en 
respondent i fokusgruppen ledning och elevvårdsteamet uttryckte det, väljs 
kompensatoriska stödinsatser ur ett kategoriskt perspektiv. Enligt min uppfattning 
ligger dilemmat också i att de faktiskt uppskattar den möjlighet som skolans elever 
har till stödinsatser via resurscentrat och att de anser att de gör ett bra jobb med 
eleverna, trots att det för många elever handlar om just att jobba ifatt sina 
klasskamrater med sådant som de inte klarat av i den ordinarie undervisningen. En 
stor problematik kring specialpedagogiskt stöd innebär att många skolor helt saknar 
specialpedagogisk kompetens och de elever som är i behov av särskilt stöd inte alltid 
får den hjälp de har rätt till (Persson, 2001). Kanske kan det vara så att 
respondenterna upplever att bredden finns i arbetet med stödinsatser men att djupet 
saknas för att nå bästa resultat? Frågor som väcks ur detta är om skolan i tillräckligt 
stor omfattning tar steget framåt idag för att förändra ett kategoriskt arbetssätt till ett 
relationellt? Tillåts det kategoriska perspektivet ta överhand, och i så fall varför? 
Vem ska verka för att förändring sker och på vilken väg ska det ske? Detta är frågor 
som jag tror finns hos många i verksamheten idag och som jag tolkar att det finns en 
vilja att omfamna och försöka utveckla i riktning mot en relationell verksamhet.  

I arbetet med att stödja och hjälpa elever finns ett långsiktigt tänk, vilket uttrycks 
starkt av resurspedagogerna och pedagogerna. Elever ska få möjlighet att 
kontinuerligt få stödinsatser och de bör vara behovsprövade. Långsiktighet och 
behovsprövning visar på en relationell syn på stödinsatser. Några tankar om 
tidsramar för ett specialpedagogiskt arbete uppkom inte i samtalet i fokusgruppen 
ledning och elevvårdsteamet, därför kan jag inte dra några slutsatser om deras syn på 
detta. 

7.1.4 Upptäckt av behov av särskilt stöd 

Jag kan konstatera att det föreligger ett blandat synsätt mellan det relationella och det 
kategoriska i alla tre fokusgrupperna när det gäller upptäckt av behov av stöd. Dock, 
tolkar jag det som att det till övervägande del är ett kategoriskt perspektiv som 
dominerar. Kartläggning och diagnostisering av eleven är det kategoriska 
perspektivet på upptäckt av behov medan att se eleven i lärandemiljön där 
verksamheten problematiseras är det relationella perspektivet. Övergripande är 
uppfattningen i alla fokusgrupperna att information om elevers behov ska komma 
skolan tillhanda vid en överlämningskonferens. De anser därmed att behovet av 
stödinsatser redan bör ha upptäckts i tidigare verksamheter.  

Samtliga grupper ser diagnostisering som en del i upptäckten av behov av 
stödinsatser. Både i pedagoggruppen och i fokusgruppen ledning och 
elevvårdsteamet tas diagnostisering upp som det främsta sättet att upptäcka och att se 
eleven i lärandemiljön ses som sekundärt. Resurspedagogerna däremot gör en 
motsatt prioritering och sätter upptäckten av behov genom att se eleven i 
lärandemiljön i främsta rummet och därefter diagnostisering. Utifrån detta tolkar jag 
det som att perspektivet på det här området i fokusgrupperna pedagoger och ledning 
och elevvårdsteamet främst är kategoriskt medan resurspedagogernas perspektiv 
främst är relationellt.  
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Vad som är viktigt att ta upp här dock, är att samtliga fokusgrupper anser att tidig 
upptäckt är A och O. Ju tidigare det upptäcks att ett behov av stöd föreligger desto 
bättre kan stöd och hjälp sättas in för eleven på rätt sätt. Skolverket (2001) framhåller 
att tidig upptäckt av behov av särskilt stöd är en förutsättning för framgång och att ju 
tidigare stöd sätts in, ju snabbare kan en negativ utveckling hejdas och därmed kan 
mindre insatser i regel behövas. Erfarenheten som dras av Skolverkets 
undersökningar visar dock att stödet ofta sätts in för sent (a.a.). Värt att notera är att 
pedagogerna upplever att en diagnos är en förutsättning för att få resurser för att 
hjälpa eleven i lärandemiljön, i klassrummet. Generellt ute på fältet ses det som 
viktigt att det finns en diagnos och att utifrån denna planera och fördela skolans 
resurser (Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002). Problematiken med detta är att 
elevens bästa inte sätts i fokus. Tolkningen från min sida är att ekonomiska 
förutsättningar kan hindra ett integrerat eller inkluderat stöd i klassrummet, med 
hjälp av ökade resurser, till fördel för ett segregerat stöd utanför klassrummet. Det 
ligger nära till hands att fundera över om detta är en anledning till att dagens 
verksamhet på skolan är utformad kompensatoriskt enligt det kategoriska 
perspektivet. 

7.1.5 Ansvarsfördelning för särskilt stöd 

När det kommer till ansvarsfördelning för särskilt stöd är respondenterna fullkomligt 
eniga i alla tre fokusgrupperna. Alla ser att rektor är den som har det övergripande 
ansvaret för det specialpedagogiska arbetet och är den som beslutar om stödinsatser 
samt delegerar ansvaret till personal i verksamheten. Utöver det här ser alla också att 
ansvaret för att upptäcka, utforma och utföra stödinsatserna ligger på undervisande 
lärare främst, men även på övrig personal som resursteamet och elevvårdsteamet, i 
enlighet med rektorsbeslutet. Alla ser även att specialpedagogen har en viktig roll i 
det här arbetet genom sin specialiserade kompetens. Detta synsätt ligger helt i linje 
med det relationella perspektivet som säger att ansvaret för arbetet runt 
specialpedagogiska insatser vilar på arbetslag och lärare med aktivt stöd från special-
pedagogiskt utbildad personal och rektor. Ansvaret för den specialpedagogiska 
verksamheten vilar främst hos arbetslaget, och rektor har dock en betydande roll 
(Assarson, Lansheim & Rosenqvist, 2002).  

Innan åtgärder och stödinsatser planeras måste det klargöras hur eleven fungerar och 
vilka de bakomliggande orsakerna till svårigheterna är. Det finns en risk att förhasta 
sig och att felaktiga insatser görs som då kan bli verkningslösa eller rent av påverka 
negativt. Vid en planering är det därför viktigt att se över arbetsfördelningen och 
vilka resurser som finns att tillgå för att bäst hjälpa eleven. Det kan till och med 
finnas behov av att hela tiden pröva och ompröva de resurser som finns. Det är 
genom reflektionen över sitt arbetssätt och via sina erfarenheter som ett arbetssätt för 
just dessa elever utvecklas (Kadesjö, 2007).  

7.1.6 Styrkor i verksamheten 

Det finns en samstämmighet mellan fokusgrupperna när det gäller de styrkor som är 
framstående i verksamheten. Det som är främst i fokus är den stödjande och 
hjälpande verksamhet som finns för skolans elever genom resurscentrat. 
Pedagogerna och ledning och elevvårdsteamet ser resurscentrat som en stor styrka i 
elevarbetet på skolan. Resursteamet själva är glada över prioriteringen som gjorts av 
skolledningen med verksamheten, med en tydlig verksamhet, fast lokal, generösa 
öppettider och fast personal. Detta, tror jag, bidrar till en känsla av säkerhet och 
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kontinuitet hos den enskilde eleven. Samtliga ser att verksamheten är till för alla 
elever oavsett vilket behov av stöd som finns och de upplever att det har en positiv 
inverkan på eleverna och deras självbild, att det inte är en negativ stämpling att gå 
dit.  

Min tolkning är i enighet med fokusgrupperna att en verksamhet av den här typen 
kan fungera stärkande för eleven när den upplevs vara till för alla. Den kan sägas ha 
en positiv stämplingseffekt, trots den mera kompensatoriska karaktären som 
stödarbetet har. Det bemötande en individ får och hur denne upplever bli uppfattad 
påverkar oss som individer. Hos varje individ finns ett behov att känna sig positivt 
värderad och bemött, och när så sker stärks självbilden och självuppfattningen, så 
kallad symbolisk interaktionism (Groth, 2007; Thornberg, 2007). En annan styrka 
som lyfts fram och ses som oerhört positiv är den vilja som finns hos personalen att 
stödja och hjälpa elever. En uppfattning som finns hos alla fokusgrupperna, som jag 
ser det, är att det råder en generell medvetenhet hos personalen runt elevers 
svårigheter, och att bra redskap för att hjälpa elever att lyckas i sitt lärande används.  

7.1.7 Potentiella utvecklingsområden i verksamheten 

Det stora gemensamma området för utvecklingsarbete framåt i verksamheten som jag 
utläser att samtliga fokusgrupper uttrycker är samsyn och samarbete. Det råder 
enighet om syftet med att utveckla sig inom det här området och vad de vill att det 
ska mynna ut i. Först och främst eftersträvar de samsyn om hur arbetet med olika 
elever och deras olika förutsättningar ska bedrivas. För det andra upplever de att ett 
närmare samarbete inom och mellan olika personalgrupper bättre skulle bidra till att 
kunna upptäcka elever i behov av stöd och sedan kunna utforma det som stöd som 
eleven behöver.  

Vidare tror de även att samarbete kan frigöra tid för stödjande verksamhet för 
varandra som kollegor men även för skolans elever. En personalgrupp som jag tror 
direkt kan gynnas av ett närmare samarbete är yrkeslärarna, för som resurs-
pedagogerna uttrycker det så finns det ett behov för elever på yrkesprogrammen att 
få stöd och hjälp i yrkesämnena. Då resurspedagogerna inte anser sig ha den 
kompetens som krävs för detta är det befogat att fundera på att förlägga resurstid 
knutet till yrkeslärarna, som har den rätta kompetensen. Min uppfattning går i linje 
med resurspedagogernas när de säger att bättre samarbete och samplanering frisätter 
tid för att jobba med hjälpande stödinsatser. 

Mötet kollegor emellan med utgångspunkt i ett pedagogiskt samtal är ytterligare ett 
utvecklingsområde där jag kan utläsa att en enighet mellan de tre fokusgrupperna 
råder. Tankar om formen för att mötas ser lite olika hos de olika grupperna men min 
tolkning är att respondenterna är ute efter att uppnå samma sak. De vill ta inspiration 
av varandra, väcka nya tankar, bidra till nya synsätt, ta tillvara på varandras 
kompetenser för att uppnå bättre beredskap och kunskap att stödja och hjälpa elever.  

Det råder en relativ samstämmighet gällande utformningen och syftet med dagens 
åtgärdsprogram hos de tre fokusgrupperna. Uppfattningen är att det råder oklarheter 
kring utformandet av åtgärdsprogram. Skolan har fått nedslag av skolinspektionen 
för sitt nuvarande arbete med åtgärdsprogram där den främsta kritiken riktas mot att 
eleven sätts som ansvarig för åtgärder och att uppföljningen av insatta åtgärder 
brister. Skolan och dess personal ska alltid vara de som är ansvariga för erbjudandet 
om stöd, verkställandet av stödinsatser och hur uppföljning ska ske för utvärdering 
om insatta åtgärder gett önskat resultat.  
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Jag kan utläsa att samtliga fokusgrupper uttrycker en önskan om att utveckla arbetet 
kring åtgärdsprogrammen, främst kring fyra aspekter. Dessa är hur ska åtgärderna 
formuleras, vad är en åtgärd, vem får sättas som ansvarig och hur sker uppföljning. 
En central arbetsuppgift som ingår i specialpedagogrollen är delaktighet i skolans 
kvalitetsarbete, i uppföljning och utvärdering av den mål- och resultatstyrda skolan. 
Specialpedagogens roll är här bland annat att arbeta med kvalificerade pedagogiska 
uppgifter som att utveckla åtgärdsprogram utifrån elevers kunskaper, erfarenheter 
och behov (Persson, 2001; SOU, 1999).  

7.1.8 Specialpedagogens roll 

När det kommer till förväntningar på specialpedagogen och vilken uppfattning som 
finns runt arbetsuppgifter som ska ingå i den specialpedagogiska rollen råder det till 
stor del samsyn mellan grupperna men de uttrycker sig initialt olika gällande 
prioritering av arbetsuppgifter. Det råder samsyn mellan pedagogerna och gruppen 
ledning och elevvårdsteam i deras förväntning på specialpedagogen. De förväntar sig 
att specialpedagogen besitter kunskap att se olika funktionshinder och vilka insatser 
som bör sättas in för att hjälpa och stödja dessa elever, till exempel med hjälp av 
olika hjälpmedel. Specialpedagogisk kompetens innehåller inte uppsättningar med 
färdiga metoder anpassade till elevers olikheter eller funktionshinder. Det gäller att 
skaffa sig kunskaper i varje enskilt fall för att utröna vilka pedagogiska konsekvenser 
elevens svårighet kan tänkas ge och veta var och hur stöd och experthjälp kan sättas 
in (Helldin, 1991; Persson, 2001). Jag tror att det kan finna en risk att skolpersonal 
kan sätta en för stor tilltro till snabba lösningar genom specialpedagogens kompetens 
att upptäcka och kartlägga behov ute i klassrummet. Att besitta specialpedagogisk 
kompetens innebär inte att kunna allt inom det specialpedagogiska fältet, utan att ha 
en förståelse för olika funktionshinder (SOU, 1999).  

I motsats till den förväntning som de andra fokusgrupperna har, prioriterar 
resurspedagogerna handledning av kollegor, och främst lärare ute i klassrummet. 
Dock, råder det en samsyn mellan alla grupperna runt denna arbetsuppgift där alla 
menar att handledning är en viktig bit i verksamheten, skillnaden ligger endast i 
prioriteringsordningen inom grupperna. Pedagogerna önskade stöd i början av ett 
läsår genom specialpedagogiken och specialpedagogen att fastställa vilka behov av 
stöd en elev har, men också att detta ska ske i dialog med eleven som då får uttrycka 
vilka svårigheter som föreligger och hur man som elev helst vill bli stöttad. Enligt 
det relationella perspektivet erbjuds individen att vara delaktig vid bestämmande av 
åtgärd vilket öppnar upp för kommunikation runt problemen (von Wright, 2000).  

Fokusgruppernas uppfattning om vilka arbetsuppgifter som ligger i den 
specialpedagogiska rollen är samstämmig med den som fokuseras genom den nya 
specialpedagogutildningen från 1990. Då skedde en förskjutning i arbetsuppgifter 
från individinriktat utvecklingsarbete till ett mera verksamhetsinriktat utvecklings-
arbete. Det skedde en breddning i fokus mot en rådgivande och handledande roll 
samt kunskap att kunna analysera, utveckla, utvärdera och förändra verksamheten. 
Betoningen hamnade på samverkan med andra vuxna i verksamheten än med 
enskilda elever (Helldin, 1998). 

Jag utläser även en samstämmighet mellan resurspedagoger och pedagoger att de vill 
att handledning och stöd i klassrummet ska vara en naturlig del av 
undervisningssituationen och sända positiva signaler, samt att de unisont upplever att 
det kan vara till gagn även för andra i individer i verksamheten, till såväl andra 
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kollegor som elever. Ett socialt klimat genomsyrat av lyhördhet, respekt och 
positivism kan motivera och uppmuntra elever att aktivt delta i skolan och utveckla 
sitt lärande. Alla elever gynnas av ett positivt socialt klimat och dessa kunskaper om 
undervisningsmiljön kan komma till nytta i det förebyggande specialpedagogiska 
arbetet (Helldin & Sahlin, 2010). Ytterligare en aspekt som jag kan se att det råder 
enighet om mellan dessa två fokusgrupper är att specialpedagogen kan riskera att bli 
för hårt utnyttjad genom den handledande funktionen.  

Som synes förväntas en hel del olika arbetsuppgifter ingå i specialpedagogrollen. 
Specialpedagogen är dels pedagog men har även ett övergripande ansvar för 
rådgivning och stöd (SOU, 1999). För att inte binda upp specialpedagogen för 
mycket i handledande situationer ute i klassrummet bör det tryckas på just det 
övergripande ansvaret för rådgivning och stöd. Både resurspedagoger och pedagoger 
tog själva upp mentorskap som en lösning på den eventuella problematiken, där de 
ser specialpedagogen som en övergripande handledare och mentorn blir den som 
mera finns i den direkta klassrumssituationen. Pedagogerna såg till och med 
potentialen att använda sig själva som ett slags mentor för varandra genom att 
askultera och handleda i varandras klassrum. Det finns en skillnad mellan grupperna 
i hur de tror att handledning ska upplevas i kollegiet. Resurspedagogerna och 
gruppen ledning och elevvårdsteam uttrycker en oro över att handledning kan 
komma att upplevas som en kontrollfunktion, och jag tolkar det som att de tror att det 
är personalgruppen lärare som kan uppfatta det så. Intressant att notera är att gruppen 
pedagoger faktiskt är de som starkast uttryckt att det ses om värdefullt att bli 
handledd och att de välkomnar denna möjlighet till feedback och utveckling.  

7.2 Sammanfattning av resultatdiskussion 
Sammanfattningsvis visar studien stor samstämmighet mellan de tre fokusgrupperna 
resurspedagoger, pedagoger och ledning och elevvårdsteam. Det råder samsyn på 
den övergripande målsättningen med specialpedagogisk verksamhet, att hjälpa elever 
uppnå målen genom att undanröja de hinder som ligger i vägen. Övergripande tolkar 
jag det som att alla respondentgrupper ett relationellt perspektiv om än olika starkt 
uttryckt. Inom något fokusområde drar de åt olika håll och alla lutar vid något 
tillfälle mer åt det kategoriska perspektivet än åt det relationella. Jag ser att 
resurspedagogerna och pedagogerna tydligast ser eleven i svårigheter. Hos ledning 
och elevvårdsteam kan dock ett relationellt perspektiv urskiljas. Konstateras kan 
även att en relativt stor samstämmighet mellan grupperna i synen på handledning av 
personal.  

Trots den höga graden av ett relationellt synsätt hos samtliga fokusgrupper är det 
intressant att notera att alla upplever att dagens verksamhet till stora delar är 
kompensatoriskt utformad enligt det kategoriska perspektivet. Det som är intressant 
här är att alla tre fokusgrupperna är delaktiga i att bidra till en kategorisk verksamhet 
men de har i mångt och mycket ett relationellt perspektiv på hur det bör vara. De har 
ett integrerande eller inkluderande synsätt men de verkar segregerande. Här ser jag 
likheter med resultat av tidigare studier, bland annat av Assarson, Lansheim och 
Rosenqvist (2002) samt Andersson och Renderstedt (2008), vilka visar på ett 
relationellt synsätt men ett kategoriskt arbetssätt. I det stödjande arbetet finns ett 
långsiktigt tänk med möjlighet till kontinuerligt och behovsprövat stöd, vilket är 
starkast uttryckt av resurspedagogerna och pedagogerna. Detta går hand i hand med 
uppfattningen hos personalgrupperna i studien av Andersson och Renderstedt (2002). 
Jag anser dock inte att jag kan dra några tankar om tidsramar för ett 
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specialpedagogiskt arbete hos fokusgruppen ledning och elevvårdsteamet då detta 
inte kom upp som ett samtalsämne. 

Ett blandat synsätt mellan det relationella och det kategoriska kan konstateras hos 
alla tre fokusgrupperna när det gäller upptäckt av behov av stöd, där jag gör 
tolkningen att det är till övervägande del ett kategoriskt perspektiv som dominerar. 
Den förmodligen största samsynen som råder mellan grupperna är på 
ansvarsfördelning för särskilt stöd enligt min analys, vilket går hand i hand med det 
relationella perspektivet som säger att ansvaret för arbetet runt specialpedagogiska 
insatser vilar på arbetslag och lärare med aktivt stöd från specialpedagogiskt utbildad 
personal och rektor. Assarson, Lansheim och Rosenqvists (2002) studie visar på en 
samstämmighet i ansvarsfördelningen med den uppfattning respondenterna har i 
denna studie.  

När det gäller de styrkor som är framstående i verksamheten upplever jag att det 
finns en samstämmighet mellan fokusgrupperna. Samtliga ser positivt på den 
stödjande och hjälpande verksamhet som finns genom resurscentrat. En annan styrka 
som lyfts fram och ses som oerhört positiv är den vilja som finns hos personalen att 
stödja och hjälpa elever. Ytterligare något som uppfattas som en styrka hos alla 
fokusgrupperna, enligt min tolkning, är att det råder en generell medvetenhet på 
skolan runt elevers svårigheter, och att personalen använder bra redskap för att hjälpa 
elever lyckas.  

Det råder ytterligare en gemensam syn hos respondenterna och det är på 
utvecklingsarbetet i verksamheten. Samtliga uttrycker att samsyn och samarbete 
måste utvecklas men också att de behöver bli bättre i mötet mellan kollegor. Relativt 
stor samstämmighet råder dessutom mellan de tre fokusgrupperna i oklarheterna 
kring arbetet med åtgärdsprogrammen och jag utläser en unison önskan om att 
utveckla detta arbete. Utöver detta ser jag att de tre fokusgrupperna uppvisar olika 
åsikter gällande primära prioriteringar i specialpedagogens arbetsuppgifter men att 
de i stort har samma förväntningar på specialpedagogen och samma uppfattning på 
vilka arbetsuppgifter som ska ingå i den specialpedagogiska rollen.  

Slutligen kan jag konstatera att det övergripande perspektivet som råder hos 
skolpersonalen på den undersökta gymnasieskolan är av relationell karaktär. Till viss 
del är det möjligt att uttolka olikheter i prioriteringar av arbetet inom verksamheten. 
Exempel på detta är arbetet kring upptäckt av behov av stöd, utformningen av 
stödinsatser, synen på specialpedagogens arbetsuppgifter samt insatser inom 
utvecklingsarbetet på skolan. Det råder en relativt stor samsyn mellan 
fokusgrupperna inom de olika fokusområdena som jag valt att använda som 
referensram och analysverktyg (se tabell 1, s 19). Ur mitt resultat tolkar jag resurs-
pedagogerna som den fokusgrupp med högst grad av relationellt synsätt. De andra 
två fokusgrupperna, pedagoger och ledning och elevvårdsteam, tolkar jag ha ungefär 
samma grad av relationellt synsätt, det vill säga ett till stora delar relationellt 
perspektiv men med inslag av kategoriskt perspektiv.  

Viktigt att notera är att en viss blandning mellan det relationella och det kategoriska 
perspektivet kan vara att föredra. Dessa perspektiv näst intill står i motsats till 
varandra i svårigheter betraktas men de behöver inte utesluta varandra. Perspektiven 
kan användas som idealtyper som används för att förstå verkligheten (Persson, 
2001). Vad som är en intressant reflektion av utfallet i den här studien är att trots det 
övergripande relationella perspektivet som råder hos skolpersonalen företas idag ett 
till stora delar kategoriskt arbetssätt med kompensatoriskt stöd. Att det stödjande 
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arbetet vanligen är av kompensatorisk karaktär ses även i tidigare studier (Borg 
Hjelm, 2009; Giraldo, 2007). En positiv aspekt dock som min studie visar är att en 
stor vilja att stödja och hjälpa uttrycks. Med detta som stöd kan jag dra slutsatsen att 
respondenterna är villiga att bygga och utveckla en specialpedagogisk verksamhet 
som övergripande genomsyras av ett relationellt perspektiv. En relationell 
verksamhet låter sig inte göras i en handvändning och det ligger en stor utmaning i 
detta arbete att ha ett långsiktigt tänk och att ha tålamod. Ett relationellt synsätt 
innefattar långsiktiga processer och lösningar. Att nå dit innebär att alla i skolan är 
involverade och oftast krävs ett förändringsarbete av den enskilda skolans 
verksamhet. Det tar tid att genomföra ett arbete av den här karaktären och en 
problemlösning här och nu är inte svaret. Klart står att det därför kan vara svårt att 
motivera en specialpedagogisk verksamhet ur ett relationellt perspektiv. Allt stöd kan 
inte förväntas lösas enligt en relationellt synsätt direkt utan båda synsätten bör få 
verka parallellt för bästa resultat (Persson, 2001). 

7.3 Metoddiskussion 
Valet av fokusgrupp och en kvalitativ metod kändes mest användbart jämfört med 
kvantitativ metod för min studie. Fördelen med denna metod var att jag kunde få 
många individers samlade synsätt och föreställningar om specialpedagogisk 
verksamhet. Tillsammans kunde åsikter, kunskaper och värderingar inom varje 
fokusgrupp bidra till vidare tankar om uppfattning om den specialpedagogiska 
verksamheten och en eventuell förändring och utveckling därav. I och med att 
metoden möjliggör upptäckten av relevant innehåll och aktivitet för en verksamhet 
fann jag den som högst användbar och lämplig för min studie. Gruppintervju i den 
här formen kan bidra till att fler åsikter sätts på pränt än vid en vanlig intervju mellan 
två personer. I en fokusgrupp kan nya infallsvinklar komma upp och som olika 
individer i gruppen spinner vidare på. Syftet med fokusgrupp är att delge vad som 
anses viktigast utifrån frågan eller temat, och metoden ger möjlighet att ringa in 
relevant innehåll för en verksamhet (Obert & Forsell, 2000; Wibeck, 2010). 

Kvalitativa metoder är mer flexibla och jag tror att det är möjligt att få ut mer 
användbar och relevant data av en kvalitativ gruppintervju än vid en enkätinsamling. 
Under intervjuns gång kan frågor dyka upp som inte funnits från början men som är 
högst relevanta för studien och dess syfte. Dessutom anser jag att det är svårt att 
ställa bra och relevanta frågor för en enkät. Kanske upptäcker intervjuaren efteråt att 
många frågor inte ringade in syftet alls och att en del frågor saknades. Med en 
kvalitativ metod finns möjligheten att gå tillbaka till respondenten för ett eventuellt 
klargörande eller tillägg (Eliasson, 1995). Det är svårare att återkoppla till 
respondenterna då dessa är anonyma. Detta är lättare vid en kvalitativ metod som 
fokusgrupp. Mitt syfte var att fånga respondenternas egna uppfattningar och synsätt 
vilka kan vara svåra att få fram med styrda frågor i en enkät. Nackdelar finns 
naturligtvis också med metoden. Gruppsammansättningen kan verka hämmande för 
en del individer, därför är det viktigt att denna blir bra. Individernas åsikter kan 
färgas av varandra. Anonymiteten kan inte garanteras på samma sätt som vid en 
vanlig intervju (Wibeck, 2010). 

Både i samband med varje fokusgruppintervju och efter genomförd studie fick jag 
väldig positiv respons och feedback på valet av metod. Samtliga fokusgrupper 
upplevde samtal av den här typen som givande och utvecklande. Flera respondenter 
uttryckte att möjligheten att få bolla saker med varandra sätter igång en process av 
tankar och funderingar om olika arbetssätt och hur det kan förbättra och utveckla 
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verksamheten. Metoden fokusgrupp syftar till att deltagarnas tankar leder till 
associationer och reaktioner hos övriga deltagare varvid nya perspektiv och 
frågeställningar framkommer (Obert & Forsell, 2000; Wibeck, 2010). De tyckte även 
att de får fundera på sin roll i verksamheten och ta ställning till var de står i sig 
själva. Några upplevde det som väldigt positivt att kunna föra samtal om 
verksamheten såhär på ett enkelt och naturligt sätt, utan krav på att protokollföra och 
redovisa vad som framkommit, att det mera är en tankeprocess där ett frö kan sås 
som vidare kan tas upp i nya diskussioner framåt. En respondent uttryckte till och 
med en förnyad arbetsglädje vilket känns mycket upplyftande att få ha bidragit till.  

Jag har varit intresserad av att studera uppfattningar om och förväntningar på special-
pedagogisk verksamhet i en specifik gymnasieskola och min intention har inte varit 
att göra generella antaganden om specialpedagogiska verksamheter. Jag anser inte att 
det är möjligt att dra generella antaganden med tanke på den ringa omfattning som 
den här studien har. Jag ser varje fokusgrupp som en enhet mellan vilka jag gör vissa 
jämförelser men det är den totala specialpedagogiska verksamheten som är föremål 
för mitt intresse. Jag bygger min analys på det helhetssammanhang som framkommer 
i studien baserat på samtliga fokusgruppers respons.  

7.4 Avslutande reflektion 
En återkommande tanke som jag haft under den här processen är att försöka hitta 
både en bredd och ett djup på perspektivet på specialpedagogisk verksamhet i 
gymnasieskolan. Två grupper som återfinns på den undersökta skolan har utelämnats 
i den här studien. Dessa grupper är elever samt yrkeslärare. För att hitta en bredd i de 
uppfattningar och förväntningar det finns på specialpedagogisk verksamhet skulle en 
liknande studie med eleverna respektive yrkeslärarna kunna genomföras. Det vore 
intressant att få elevernas perspektiv på området då det är de som oftast är fokus för 
stödinsatser, just ur ett kategoriskt perspektiv. Hur uppfattar elever den verksamhet 
som finns på skolan idag? Hur skulle de vilja bli hjälpta och stöttade? Vilken roll vill 
de spela i upptäckten av behov och utformandet av stödinsatser?  

Intressant vore även att få ett yrkeslärareperspektiv på verksamheten med tanke på 
att andra grupper på den undersökta skolan upplever att deras verksamhet inte är 
fokus för stödinsatser. Hur ser de som personalgrupp på detta? Hur skulle de vilja 
utforma en specialpedagogisk verksamhet? Vad har de för uppfattningar och 
förväntningar?  

För att hitta ett djup på perspektivet specialpedagogisk verksamhet skulle jag vilja 
återkoppla till skolan i ett senare skede med utgångspunkten hur det har gått i nya 
Gy11 eller Framtidsvägen med den specialpedagogiska verksamheten med en 
specialpedagogisk kompetens knutet till sig. Vad finns det för uppfattningar och 
förväntningar idag? Fokuserar skolan på nya styrkor och utvecklingsområden?  
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BILAGA 1 
(1/2) 

Intervjuguide 

• Uppfattningar och förväntningar på specialpedagogisk verksamhet. 

 

- Specialpedagogiska behov – hur ser du/ni på orsaken till särskilda behov för 
individen i fråga?  

Särskilda behov har uppstått ur aktuella karakteristika hos individen. 
Eleven med svårigheter, medfödda eller på annat sätt knutna till 
eleven (kategoriskt).  

Särskilda behov förstås som sociala konstruktioner. Eleven i 
svårigheter, uppkomst i sociala miljöer (relationellt). 

____________________________________________________________________ 

- Specialpedagogiska åtgärder – vilka åtgärder ser du/ni som prioriterade runt 
särskilt stöd?  

Kvalificerad hjälp direkt relaterad till elevens diagnostiserade 
svårigheter och behov (kategoriskt).  

Kvalificerat stöd att planera för bemötande av elevers olikheter i 
lärandemiljön (relationellt).  

____________________________________________________________________ 

- Fokus för specialpedagogiska åtgärder - vad är fokus för åtgärd enligt dig/er? 

 Eleven (kategoriskt). 

 Eleven, lärare och lärandemiljön (relationellt).  

____________________________________________________________________ 

- Specialpedagogiska insatser – hur bör stödet utformas för de elever som är i 
behov av särskilt stöd enligt dig/er?  

 Särskilt (segregerat) stöd (kategoriskt).  

 Integrerat eller inkluderat stöd (relationellt).  

____________________________________________________________________ 

- Upptäckt av elevers behov av stöd – hur bör arbetet kring upptäckt av elevers 
svårigheter och behov av stöd ske enligt dig/er? 

Kartläggning och diagnostisering av eleven. Kartläggning och 
systematisering av fältet (kategoriskt).  

Se eleven i lärandemiljön. Problematisering och dekonstruktion av 
fältet (relationellt).  

____________________________________________________________________ 
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(2/2) 

- Tidsaspekt för specialpedagogiska insatser – hur resonerar du/ni kring tidsramen 
för specialpedagogiska insatser?  

 Kortsiktighet (kategoriskt).  

 Långsiktighet (relationellt).  

____________________________________________________________________ 

- Målsättning med specialpedagogisk verksamhet – hur ser målsättningen ut för 
den enskilde eleven i det specialpedagogiska arbetet enligt dig/er? 

Eleven ska komma ikapp sina klasskamrater och återgå till ordinarie 
verksamhet (kategoriskt).  

Verksamheten ska anpassas så att eleven kan arbeta med samma 
innehåll som sina klasskamrater i den ordinarie verksamheten men 
med anpassade metoder (relationellt).  

____________________________________________________________________ 

- Ansvar för specialpedagogisk verksamhet - vem anser du/ni ska ansvara för och 
arbeta med utformningen av specialpedaogiska insatser?  

 Speciallärare, specialpedagog och elevvårdspersonal (kategoriskt).  

Arbetslag och lärare med aktivt stöd från specialiserad personal och 
rektor (relationellt).  

____________________________________________________________________ 

 

• Styrkor gällande stöd till elever i behov i dagens verksamhet.  

 

• Potentiella utvecklingsområden inför det framtida arbetet gällande 
specialpedagogisk verksamhet, vilket kan stödja och utmana elever i behov 
av särskilt stöd. 
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BILAGA 2 

 

 

Till Dig som arbetar som pedagog inom kärnämne i gymnasieskolan 

Jag är student vid Linnéuniversitet i Kalmar där jag studerar specialpedagogik på 
halvfart. Jag läser sista delkursen på 61-90-poängsnivån och som ett led i 
utbildningen till specialpedagog ska jag skriva en c-uppsats inom specialpedagogik 
förankrat till teorier inom ämnesområdet.  

Jag vänder mig till dig som arbetar som pedagog inom kärnämne i gymnasieskolan 
med syftet att undersöka vilka uppfattningar och förväntningar skolpersonal har på 
specialpedagogisk verksamhet samt vad skolpersonal önskar att en special-
pedagogisk verksamhet ska innehålla och erbjuda för att stödja och utmana 
gymnasieelever i behov av särskilt stöd. Syftet är också att belysa de styrkor som 
finns i dagens verksamhet samt att identifiera potentiella utvecklingsområden. 
Studien omfattar endast en gymnasieskola och utifrån detta är det inte möjligt att dra 
några generella slutsatser om specialpedagogisk verksamhet inom gymnasieskolan. 

Ditt deltagande i undersökningen sker på frivillig basis, men det är betydelsefullt för 
undersökningens utfall om du kan delta. Undersökningen baseras på kvalitativ metod 
i form av så kallad fokusgruppintervjuer. Kort förklarat är fokusgrupp en 
gruppintervju som mer liknar ett samtal utifrån ett givet tema med några få 
frågeställningar. För bästa kvalitet bör varje fokusgrupp bestå av 4-6 deltagare. 
Tidsåtgången för intervjuerna beräknas till ca 90 minuter.  

Intervjuerna kommer att dokumenteras genom ljudupptagning som sedan 
transkriberas, allt för att säkra tillförlitligheten av dataanalysen. Utfallet av resultatet 
kommer inte att användas i andra syften än som underlag för denna studie. 
Gymnasieskolan som studien ämnar undersöka kommer inte att identifieras i 
rapporten. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Du som respondent 
kommer att avidentifieras och dina svar kommer behandlas utan identitetsuppgifter 
och kan därmed inte kopplas till dig som person. Du kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande utan att ange anledning.  

För att anmäla ditt intresse för deltagande i undersökningen skicka ett e-post-
meddelande till maria.frojd-engstrom@edu.kalmar.se eller ring 070-652 80 84. Jag 
är mycket tacksam om du vill delta och hjälpa mig att undersöka vilka uppfattningar 
och förväntningar skolpersonal har på specialpedagogisk verksamhet, trots att det 
förorsakar dig visst besvär och avsättande av tid.  

 

 

Med vänliga hälsningar Handledare vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar 2011-04-04 Kalmar: Univsersitetsadjunkt  
 Berit Willén Lundgren 
 Institutionen för pedagogik, psykologi  
 och idrottsvetenskap.  
 0480-44 69 55 
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BILAGA 3 

 
 

Till Dig som arbetar som resurspedagog i gymnasieskolan 

Jag är student vid Linnéuniversitet i Kalmar där jag studerar specialpedagogik på 
halvfart. Jag läser sista delkursen på 61-90-poängsnivån och som ett led i 
utbildningen till specialpedagog ska jag skriva en c-uppsats inom specialpedagogik 
förankrat till teorier inom ämnesområdet.  

Jag vänder mig till dig som arbetar som reurspedagog i gymnasieskolan med syftet 
att undersöka vilka uppfattningar och förväntningar skolpersonal har på special-
pedagogisk verksamhet samt vad skolpersonal önskar att en specialpedagogisk 
verksamhet ska innehålla och erbjuda för att stödja och utmana gymnasieelever i 
behov av särskilt stöd. Syftet är också att belysa de styrkor som finns i dagens 
verksamhet samt att identifiera potentiella utvecklingsområden. Studien omfattar 
endast en gymnasieskola och utifrån detta är det inte möjligt att dra några generella 
slutsatser om specialpedagogisk verksamhet inom gymnasieskolan. 

Ditt deltagande i undersökningen sker på frivillig basis, men det är betydelsefullt för 
undersökningens utfall om du kan delta. Undersökningen baseras på kvalitativ metod 
i form av så kallad fokusgruppintervjuer. Kort förklarat är fokusgrupp en 
gruppintervju som mer liknar ett samtal utifrån ett givet tema med några få 
frågeställningar. För bästa kvalitet bör varje fokusgrupp bestå av 4-6 deltagare. 
Tidsåtgången för intervjuerna beräknas till ca 90 minuter.  

Intervjuerna kommer att dokumenteras genom ljudupptagning som sedan 
transkriberas, allt för att säkra tillförlitligheten av dataanalysen. Utfallet av resultatet 
kommer inte att användas i andra syften än som underlag för denna studie. 
Gymnasieskolan som studien ämnar undersöka kommer inte att identifieras i 
rapporten. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Du som respondent 
kommer att avidentifieras och dina svar kommer behandlas utan identitetsuppgifter 
och kan därmed inte kopplas till dig som person. Du kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande utan att ange anledning.  

För att anmäla ditt intresse för deltagande i undersökningen skicka ett e-post-
meddelande till maria.frojd-engstrom@edu.kalmar.se eller ring 070-652 80 84. Jag 
är mycket tacksam om du vill delta och hjälpa mig att undersöka vilka uppfattningar 
och förväntningar skolpersonal har på specialpedagogisk verksamhet, trots att det 
förorsakar dig visst besvär och avsättande av tid.  

 

 

Med vänliga hälsningar Handledare vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar 2011-04-04 Kalmar: Univsersitetsadjunkt  
 Berit Willén Lundgren 
 Institutionen för pedagogik, psykologi  
 och idrottsvetenskap.  
 0480-44 69 55 
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BILAGA 4 

 
 

Till Dig som arbetar inom skolledning/elevvård i gymnasieskolan 

Jag är student vid Linnéuniversitet i Kalmar där jag studerar specialpedagogik på 
halvfart. Jag läser sista delkursen på 61-90-poängsnivån och som ett led i 
utbildningen till specialpedagog ska jag skriva en c-uppsats inom specialpedagogik 
förankrat till teorier inom ämnesområdet.  

Jag vänder mig till dig som arbetar som skolledare eller med elevvård i 
gymnasieskolan med syftet att undersöka vilka uppfattningar och förväntningar 
skolpersonal har på specialpedagogisk verksamhet samt vad skolpersonal önskar att 
en specialpedagogisk verksamhet ska innehålla och erbjuda för att stödja och utmana 
gymnasieelever i behov av särskilt stöd. Syftet är också att belysa de styrkor som 
finns i dagens verksamhet samt att identifiera potentiella utvecklingsområden. 
Studien omfattar endast en gymnasieskola och utifrån detta är det inte möjligt att dra 
några generella slutsatser om specialpedagogisk verksamhet inom gymnasieskolan. 

Ditt deltagande i undersökningen sker på frivillig basis, men det är betydelsefullt för 
undersökningens utfall om du kan delta. Undersökningen baseras på kvalitativ metod 
i form av så kallad fokusgruppintervjuer. Kort förklarat är fokusgrupp en 
gruppintervju som mer liknar ett samtal utifrån ett givet tema med några få 
frågeställningar. För bästa kvalitet bör varje fokusgrupp bestå av 4-6 deltagare. 
Tidsåtgången för intervjuerna beräknas till ca 90 minuter.  

Intervjuerna kommer att dokumenteras genom ljudupptagning som sedan 
transkriberas, allt för att säkra tillförlitligheten av dataanalysen. Utfallet av resultatet 
kommer inte att användas i andra syften än som underlag för denna studie. 
Gymnasieskolan som studien ämnar undersöka kommer inte att identifieras i 
rapporten. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt. Du som respondent 
kommer att avidentifieras och dina svar kommer behandlas utan identitetsuppgifter 
och kan därmed inte kopplas till dig som person. Du kan när som helst välja att 
avbryta ditt deltagande utan att ange anledning. 

För att anmäla ditt intresse för deltagande i undersökningen skicka ett e-post-
meddelande till maria.frojd-engstrom@edu.kalmar.se eller ring 070-652 80 84. Jag 
är mycket tacksam om du vill delta och hjälpa mig att undersöka vilka uppfattningar 
och förväntningar skolpersonal har på specialpedagogisk verksamhet, trots att det 
förorsakar dig visst besvär och avsättande av tid.  

 

 

Med vänliga hälsningar Handledare vid Linnéuniversitetet i 
Kalmar 2011-04-04 Kalmar: Univsersitetsadjunkt  
 Berit Willén Lundgren 
 Institutionen för pedagogik, psykologi  
 och idrottsvetenskap.  
 0480-44 69 55 


