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Sammanfattning  

 

 

Från hösten 2011 införs det nya läroplaner i det svenska skolsystemet. Syftet med den kommande 

läroplanen är bland annat att tidigare upptäcka elever i behov av särskilt stöd samt skapare tydligare 

mål för de verksamma inom skolan att nå fram till. Vi har i denna uppsats valt att fokuserat på 

grundskolans kommande läroplan, Lgr11 utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. 

 

Syftet med denna undersökning är att få kunskap om hur verksamma specialpedagoger tänker kring 

det nuvarande läroplan, Lp094, samt vilka deras förväntningar är på den kommande läroplanen, 

Lgr11. Vidare syfte är även att undersöka hur specialpedagoger använder sig av styrdokumenten i 

sitt yrke och hur de resonerar kring de specialpedagogiska perspektiven. 

 

I vår undersökning har vi använt oss av en kvalitativ ansats för att få en djupare kunskap och 

förståelse för hur specialpedagogerna använder sig av styrdokumenten, samt deras tankar kring den 

kommande läroplanen. Vi genomförde fyra intervjuer med specialpedagoger från två olika städer i 

Sverige. 

 

I vårt resultat har vi funnit att specialpedagogerna inte aktivt arbetar med den nuvarande läroplanen, 

men att utgör en grund att arbeta utifrån. Vidare tror specialpedagogerna att den nya läroplanen 

kommer innebära att de specialpedagogiska insatserna kommer att öka, i och med en ökad 

kunskapsmätning. I resultatet framgår att specialpedagogerna efterlyser att tid bör avsättas för att all 

personal inom skolan ska kunna fördjupa sig i den nya läroplanen, samt att kunna få till en 

perspektivförändring i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
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1 Inledning 

 

Den 11 oktober 2010 presenterades en ny läroplan för den obligatoriska grundskolan Lgr 11. Den 

nya läroplanen gäller för grundskolan såväl som för förskolan och fritidshemmen. Läroplanens syfte 

är att förtydliga skolans mål och införa preciserade kunskapskrav då kritiken mot den förra 

läroplanen har uppfattats som otydlig med utrymme för tolkningsalternativ. Detta har varit orsaken 

till den bristande måluppfyllelsen i skolan, vilket blivit bakgrunden till den nya läroplanen, enligt 

utbildningsminister Jan Björklund (Regeringen 2010).  

 

I Lpo94 uttrycks att den svenska skolan ska vara öppen för alla samhällsmedborgare, oavsett 

härkomst, bakgrund, svårigheter, förutsättningar etc. I skolan precis som i samhället finns det ett 

normalitetsbegrepp som vissa elever eller elevgrupper inte ryms i. Dessa elever bedöms behöva 

specialpedagogiska insatser och intentionen är att undervisningen ska anpassas efter deras behov 

(Nilholm 2003). I dagens skola förväntas eleverna klara av att ta ansvar för sina studier liksom sin 

kunskapsinhämtning. Det är när elever inte når upp till kursplanernas mål och förväntningar som 

det blir problematiskt. Varje elev har rättigheter och skyldigheter i skolan, eleven har rätt att få den 

hjälp han/hon behöver för att nå de mål som denne förväntas klara, där har specialpedagogiken fått 

som uppgift att hjälpa dessa elever att nå upp till uppställda mål (Nilholm 2003).  

 

Vi har valt att göra en empirisk studie där vi intervjuar specialpedagoger för att få en bild av hur de 

använder sig av styrdokumenten, samt vad de har för tankar kring den nya läroplanen, samt hur 

specialpedagogerna tänker kring de specialpedagogiska perspektiv som aktualiseras i läroplanen. 

Eftersom vi läser specialpedagogik C och tidigare har arbetat med elever i behov av särskilt stöd 

finner vi det intressant att fördjupa oss i specialpedagogernas uppfattningar om styrdokument. 
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1.1 Uppsatsens plan 

 

Uppsatsen inleds med att beskriva nuvarande läroplan, och en redogörelse för dagens skolsituation 

för elever i behov av särskilt stöd, utifrån utredningar som vi har tagit del av. Därefter kommer vi 

att kortfattat beskriva Lpo94. Vidare ska vi med hjälp av senare års forskning visa hur resultaten 

står i förhållande till behovet av stödundervisning. Senare ska vi ta upp vad som har påverkat 

resultaten i skolan för att vidare beskriva hur skolan har arbetat med särskilt stöd och hur man kan 

arbeta med särskild stödundervisning. Därefter kommer vi att kortfattat redogöra för regeringens 

offentliga utredning SOU2007:28 och orsakerna till att en ny läroplan har utformats. Som också har 

nämnts i propositionen till den nya läroplanen vilken delges senare i texten. Efter detta skall vi 

beskriva den nya läroplanen, Lgr11, samt att kort jämföra med den föregående läroplanen, Lpo94. 

Vi ska övergripande beskriva hur specialpedagogik definieras utifrån forskning och ur ett 

verksamhetsperspektiv för att senare gå in på olika perspektiv av ämnet. Med detta som bakgrund 

skall vi senare i uppsatsen presentera intervjuresultaten och därefter koppla desamma till de 

specialpedagogiska perspektiven och redogöra för de tillfrågade specialpedagogernas tankar kring 

specialpedagogik och deras förväntningar på den kommande läroplanen. Uppsatsen avslutar vi med 

en diskussion kring de olika resultat vi har kommit fram till. 

 

1.2 Centrala begrepp 

 

En skola för alla  

 

Begreppet ”en skola för alla” skapades i samband med Lgr80 och bygger på grundprincipen att alla 

elever skall ges förutsättningar till en meningsfull skolgång. Begreppet innebär inte, en och samma 

skola för alla, utan att skolan skall vara anpassad efter alla elevers behov och förutsättningar. En 

skola för alla är även ett politiskt ideologiskt sätt att se på skolan som bygger på delaktighet, 

integrering och inkludering (Persson 2007). 

 

Normalitetsbegreppet  

Normalitetsbegreppet är ett sätt att urskilja elever, exempelvis att finna de elever som inte når målen 

eller elever med annan problematik. Elever förväntas i dagens skolsystem att klara av de olika mål 

och krav skolan ställer men det är när en elev inte lyckas med det, som eleven exkluderas från 

undervisningen (Persson 2007). 
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Elever i behov av särskilt stöd  

Detta begrepp innefattar elever som riskerar att inte nå de uppsatta målen i läroplanen. Dessa elever 

har då rätt till pedagogiskt stöd. Att ge särskilt stöd till elever är också ett sätt att nå upp till kravet 

med en likvärdig utbildning för alla elever, d.v.s. eleven skall ges möjligheter till ett meningsfullt 

lärande och därigenom nå målen. Denna typ undervisning sker i klassrummet med ett ökad stöd 

eller i en särskild undervisningsgrupp (Skolverket 2008).
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2 Syfte och forskningsfrågor 

 

Då den nya läroplanen ännu inte har realiserats i verksamheten kan man inte ge en beskrivning av 

vad den kommer att ha för betydelse för elever i behov av särskilt stöd och vilken påverkan den har 

för specialpedagogers yrkesroll. Vi kan endast redogöra för specialpedagogernas förhoppningar och 

förväntningar på den nya läroplanen. Vi kommer att belysa hur specialpedagoger använder sig av 

styrdokumenten och vilka förväntningar de har på den kommande läroplanen. Då kursplanerna för 

den kommande läroplanen, Lgr11, presenterades efter att vi startade arbetet med denna uppsats, så 

har vi exkluderat kursplanerna i vår undersökning. 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att redogöra för de yrkesverksamma specialpedagogernas tankar, 

kunskap och förväntningar om den kommande läroplanen. Ytterligare syfte är att undersöka hur 

dessa specialpedagoger använder sig av nuvarande styrdokument i sitt yrke, samt 

specialpedagogernas tankar kring de specialpedagogiska perspektiven.  

 

 

2.2 Forskningsfrågor 

 

 Använder sig specialpedagoger av styrdokument i sitt arbete och i så fall på vilket sätt? 

 Vilka tankar har specialpedagoger om den nuvarande läroplan och vilka förväntningar har de 

kring den kommande läroplanen? 

 Har de specialpedagogiska perspektiven som finns i läroplanen någon betydelse för 

specialpedagogens arbete? 
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3 Bakgrund 

 

 

I detta bakgrundskapitel ska vi redogöra för elevers måluppfyllelse och behov av särskilt stöd 

utifrån de utredningar vi har tagit del av. Fortsättningsvis ska vi redogöra för vad som påverkar 

elevers resultat och hur arbetet med barn i behov av särskilt stöd har sett ut fram till idag. Detta gör 

vi för att belysa hur arbetet med elever i särskilt stöd ser ut.  

 

Därefter kommer vi att ta upp hur utformandet av den nya läroplanen har genomförts, med hjälp av 

statens offentliga utredningar, samt beskriva underlaget till den nya läroplanen. Detta gör vi för att 

undersöka vad som är nytt i den kommande läroplanen, men också för att kunna se vad som finns 

kvar från den nuvarande läroplanen, Lpo94. 

 

Vi ska därefter beskriva den nuvarande läroplanen och redogöra för en del av den kritik som Lpo94 

fått från olika utredningar för att vidare klargöra vilka intentionerna är med den kommande 

läroplanen. Detta gör vi för att få en förståelse för hur utredningarna har gått till men också för att få 

en kunskap om hur den kommande läroplanen har kommit utformas.  

 

Vi kommer vidare att reda ut begreppet specialpedagogik ur olika perspektiv eftersom det är utifrån 

begreppet specialpedagogik vi kommer att belysa den nya läroplanen, Lgr11. Vi kommer även att 

beskriva specialpedagogik i forsknings- och verksamhetsperspektiv. Vi gör detta för att visa på att 

specialpedagogik kan definieras utifrån olika synsätt beroende på sammanhang och omständighet. 

Därefter skall vi ta upp den kritik som riktats mot den kommande läroplanen, för att påvisa den 

kritik som riktats mot densamma byggd från specialpedagogisk forskning. 

  

Med detta som bakgrund ska vi senare koppla våra forskningsfrågor och empiri, som bland annat 

rör specialpedagogernas tankar kring den nya läroplanen, vad den kan betyda för deras arbete med 

elever i behov av särskilt stöd. Utifrån detta underlag söker vi svaren på våra frågeställningar. 
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3.1 Hur ser det ut i skolan idag  

 

3.1.1 Nuvarande läroplan, Lpo94 

 

Den nuvarande läroplanen, Lpo94 var ett systemskifte i svensk skolhistoria (Prop 2008/09:87; 

Ingestad 2006), då den innebar en decentralisering av skolan. Huvudmännen för skolans 

verksamhet hamnade på kommunal nivå istället för på statlig nivå. Enkelt uttryckt satte staten upp 

mål för skolan som kommunerna själva fick ansvara för att uppnå istället för en helt och hållet 

statligt styrd verksamhet. Staten behöll däremot sin styrande roll genom Skolverket som 

kontrollerar att skolorna följer riksdagens och statens mål och riktlinjer. Kursplanerna i de olika 

ämnena är idag fristående ifrån läroplanen. (Prop 2008/09:87) Det är alltså utifrån Lpo94 som 

dagens skola styr, men som vi tidigare nämnt har Lpo94 inte gett de resultat som läroplanen 

förväntas ge.  

 

 

3.1.2 Elevers måluppfyllelse och behov av stöd  

 

Skolverkets Särskilt stöd i grundskolan – En sammanställning av senare års forskning och 

utvärdering (2008) visar att grundskoleelevernas behörighet till gymnasiet mellan 1997-2007 har 

minskat från 91,4% till 89,1%. Det innebär att 10,9% av eleverna 2007 inte hade fullständiga betyg 

för studier vid gymnasieskolans nationella program.  En studie som presenteras i rapporten gjord i 

Göteborg med 17000 elever, visar på att 40% av dem någon gång under sin tid i grundskolan fick 

någon form av specialpedagogiskt stöd. Vidare hänsivar rapporten till en undersökning från 

Skolverket 2003, att 83% av de tillfrågade lärarna upplever att behovet av särskilt stöd har ökat 

vilket även styrks av en studie som gjordes i Göteborg. Vidare visar rapporten att var femte elev 

som är i behov av särskilt stöd inte fick de stödinsatser som de var berättigade till, samt att en 

fjärdedel av dessa elever inte heller hade något åtgärdsprogram. Det innebär att de särskilda 

stödinsatserna inte motsvarar det behov som finns (Skolverket 2008). Dessa resultat visar att elever 

inte når de uppställda målen, samt att lärare upplever att behovet av särskilt stöd ökar men att det 

saknas stödinsatser. 
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3.1.3 Vad påverkar elevers resultat 

 

I Skolverkets Särskilt stöd i grundskolan (Skolverket 2008) och Vad påverkar resultaten i svensk 

grundskola? (Skolverket 2009) behandlar man vad som påverkar elevers resultat i skolan. 

Skolverket fastslår att det finns en rad olika faktorer som är betydelsefulla för elevers resultat; 

elevens bakgrund och olika förutsättningar, lärarkompetens, undervisningsform och ekonomiska 

resurser. 

 

I Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (Skolverket 2008) beskrivs social bakgrund och 

etnicitet som faktorer som är betydande för elevernas resultat, vilket har fastställts vid jämförelse 

mellan olika skolor med avseende på social och etnisk bakgrund. Vidare visar samma rapport att 

både svensk och internationell forskning är överens om att föräldrarnas studiebakgrund, 

utbildningsnivå, kulturella faktorer och förväntningar och ambitioner om sitt barn är av betydelse 

för resultaten. Det poängteras att föräldrarnas utbildningsbakgrund är den mest avgörande faktorn 

för elevernas resultat, vilket innebär att ju högre utbildning föräldrarna har desto bättre 

undervisningsstöd får eleven hemifrån (Skolverket 2009). 

 

Skolverket fastslår även att lärarens kompetens är viktig för elevers utveckling. Centralt för en 

lärares kompetens är förmågan att finna goda undervisningsmetoder samt ha god kunskap om 

eleverna och dessutom ha bra relationer med dessa. Lärarens personliga färdigheter såsom social 

kompetens är alltså viktig för elevernas resultat. De ämneskunskaper en lärare har är självklart 

viktiga men i rapporten framhävs dessutom att lärarens ämnesdidaktiska kompetens är av större 

betydelse för elevens resultat. Med andra ord är lärarens intentioner och undervisningsmetoder 

viktigare än innehållet (Skolverket 2009). 

 

I och med Lpo94 har individuella arbetsformer blivit vanligare i skolan, vilket har inneburit en 

ansvarsförskjutning från lärare till elev där eleven själv förväntas ta ansvar och nå de uppsatta 

målen, eleverna blir mer utlämnade till sig själva och sin förmåga att söka kunskap. Denna 

arbetsform har gett positiva resultat för elever med föräldrar som har akademisk utbildning men har 

fungerat sämre för de eleverna med lågutbildade föräldrar. Denna individualiserade arbetsform har 

även inneburit att klassrumsundervisningen minskat vilket forskarna menar kan försämra resultaten 

(Skolverket 2009).  

 

Vanligt förekommande argument är att skolan behöver mer resurser, för att kunna bedriva en 

utbildning med hög kvalité (Skolverket 2009). Forskning som Skolverket genomförde år 2004, 
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visar att skillnaderna mellan elevers resultat inte kan förklaras utifrån vilka resurser som finns, utan 

är beroende hur de används. Lärartätheten är ett sätt för skolan att mäta sina resurser, däremot har 

den generella effekten av lärartätheten varit svag om man ska se till resultatet, med undantag för 

elever i behov av särskilt stöd. Vad som däremot visat sig ha betydelse för elevernas resultat är 

klasstorleken (Skolverket 2009). Detta kan förstås som att en mindre klass når bättre resultat än en 

större undervisningsgrupp med flera lärare.  

 

Differentiering, vilket vi förstår som nivågruppering, har generellt visat sig vara negativ rent 

resultatmässigt. Att placera högpresterande elever tillsammans har visat sig lyckat, medan 

lågpresterande elever i motsvarande utsträckning har förlorat på differentieringen. En ytterligare 

negativ konsekvens av differentiering för de lågpresterande eleverna är att självkänslan försämras 

vilket forskare menar påverkar resultaten negativt. Differentiering kan också innebära ett 

särskiljande av elever i behov av särskilt stöd som faller in under specialpedagogikens kategoriska 

perspektiv (Skolverket 2009).  

 

Vidare har segregeringen visat sig ha effekt på elevernas resultat vilket beskrivs som synlig 

respektive osynlig segregering. Synlig segregering hänsyftar främst till socioekonomiska skillnader 

som exempelvis i vilket område eleverna bor. Den osynliga segregationen däremot, handlar om val 

av skola, där studiemotiverade elever söker sig till de skolor som når höga resultat och där eleverna 

har föräldrar som är högutbildade. Således blir det en segregation emellan skolorna, där 

elevunderlaget beroende på aktivt skolval. Rapporten från skolverket visar att resurserna fördelas 

jämnt och inte efter skolornas behov vilket kan leda till ytterligare resultatspridning mellan 

desamma (Skolverket 2009). 

 

 

3.1.4 Hur arbetet med specialpedagogiska insatser ser ut 

 

I Skolverkets rapport Särskilt stöd i grundskolan (2008) står det att svårigheter som tillskrivs elever 

kan delas upp på två olika grupper, antingen lärande- eller beteendesvårigheter. Lärandesvårigheter, 

exempelvis läs- och skrivsvårigheter, hittas i åtgärdsprogrammen genom alla årskurser, medan 

beteendeproblem tenderar att öka i de högre årskurserna. Med beteendesvårigheter menas 

socioemotionella- och koncentrationssvårigheter. Däremot går dessa svårigheter att finna genom 

alla årskurser, men att de kan vara mer eller mindre förekommande i vissa årskurser. Utifrån 

elevernas svårigheter sätter skolan in åtgärder för att möta deras enskilda behov (Skolverket 2008).  
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Vidare beskrivs det i Särskilt stöd i grundskolan (Skolverket 2008) att kommuner ofta använder sig 

av särskiljande åtgärder när det gäller elever i behov av stöd. Dessa åtgärder kan exempelvis vara 

liten undervisningsgrupp, elevassistenter samt egen undervisning med specialpedagog/speciallärare. 

Samma undersökning visar att inkluderande lösningar är något som kommunerna förespråkar och 

att de är vanliga åtgärder som vidtas när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Exempel på 

inkluderande åtgärder är lärarresurs i klassrummet, mindre klasser samt specialpedagogisk 

handledning. Undersökningen visar att kommunerna strävar efter inkluderande lösningar när det 

gäller elever i behov av särskilt stöd emellertid visar resultatet trots det att särskiljande av elever 

fortfarande är vanligt (Skolverket 2008). 

 

Rapporten visar att åtgärdsprogrammen som skrivs oftast bara beskriver problemen utifrån ett 

individuellt perspektiv det vill säga att problemen läggs hos eleven. Trots rekommendationer från 

Skolverket så lämnas grupp och organisation utanför åtgärdsprogrammen vilket gör att en 

helhetsbild av elevens problematik inte blir synlig. Här menar man i rapporten att styrdokumenten 

utgår från ett relationellt synsätt, medan skolorna fortfarande utgår från ett kategoriskt perspektiv 

där problemen läggs på eleven. I rapporten konstateras att skolan strävar mot en skola för alla, men 

att ideologi och praktik inte har förenats, då det fortfarande finns elever som särskiljs (Skolverket 

2008). 

 

De specialpedagogiska åtgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd har inte gett önskat 

resultat, flera av dessa elever når inte upp till de kunskapsmål som de förväntas klara i skolan. En 

orsak till detta kan vara att det stöd som sätts in är socialträning, snarare än kunskapsträning 

(Skolverket 2008).  

 

Som det ser ut idag missgynnas elever i behov av särskilt stöd av de arbetssätt som många skolor 

praktiserar, det vill säga att eleven förväntas kunna arbeta mer självständigt. Den individbaserade 

lärandesituationen innebär att eleven blir mer ansvarig för kunskapsinhämtningen i form av eget 

arbete, forskning osv. denna inlärningsmetod är inte anpassad för alla elever. Arbetsmetoden kan 

ses som en följd av den formulering som finns i Lpo94, att undervisningen ska vara anpassad efter 

varje elevs behov och förutsättningar, samt att eleven själv ska läras sig att ta eget ansvar för sitt 

lärande och sina studier (Skolverket 2008).  
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3.2 Vägen till den nya läroplanen 

 

Jan Morawski visar i sin doktorsavhandling, ”Mellan frihet och kontroll – Om 

läroplanskonstruktioner i svenska skola” (2010) hur den politiska debatten förändrades under 2000-

talet vilket kom att leda till en debatt om skolans mål och resultatstyrning då svenska elevers 

resultat försämrats i jämförelse med andra länder vilket visat sig i undersökningarna TIMSS och 

PISA, (TIMSS och PISA är internationella studier som undersöker elevers kunskap). Två ytterligare 

händelser som påverkade skolpolitiken var Bolognaföredraget och införandet av riksrevisionen. 

 

Bolognaföredraget innebar att Sverige som EU-land ska följa en resultatfokuserad modell när det 

gäller utbildning vilket innebär att EU-ländernas utbildning ska genomsyras av tydliga mål, mätbara 

resultat och en utbildning som leder till anställning. Detta beslutades i Europarådet 2002. Ett av 

riksrevisionens första uppdrag var att granska huruvida betygsättningen för elever var likvärdig. 

Riksrevisionens resultat visade att betygsättningen inte var likvärdig och att de statliga 

myndigheterna misslyckats med att ge lärare tillräckligt tydliga direktiv och fortbildning för att 

följa läroplanens intentioner (Morawski 2010). Då betygen inte är likvärdiga och rättvisa, menade 

riksrevisionen att staten måste återta styrningen och utfärda centrala direktiv om hur betygssystemet 

ska fungera. Detta innebar att den processfokuserade läroplanen (Lpo94) tappade i anseende och en 

resultat/målfokuserad läroplan efterfrågades. Detta ledde till att den Socialdemokratiska regeringen 

2006 gav Leif Davidsson i uppdrag att granska den nuvarande läroplanen i en offentlig utredning, 

som senare överlämnades till den Borgerliga regeringen 2007 (Morawski 2010). 

 

 

3.2.1 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan – förslag till nytt mål och 

uppföljningssystem SOU2007:28 

 

 

Statens offentliga utredning gjorde 2007 en granskning av den nuvarande läroplanen Lpo94, med 

Leif Davidsson som särskild utredare. Utredningens hade som syfte att skapa förutsättningar för 

bättre resultat genom att skolans uppdrag görs tydligare, med bakgrund av svårigheterna som finns 

med att genomföra dagens målsystem; ”Mål att uppnå” och ”Mål att sträva mot”. I detta uppdrag 

hade utredaren dessutom uppgiften att lämna förslag på ändringar för övriga skolverksamhetsformer 

inom Lpo94, vilket vi inte kommer att beröra i denna uppsats. Utredaren menar att ett steg för att 

förbättra resultaten tidigare i grundskolan är att specifikt ange vilka kunskapskrav eleverna behöver 

uppnå (SOU 2007:28).  
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Utredaren anser att staten är otydlig i sitt budskap till skolorna, vilket har bidragit till en bristfällig 

förståelse av resultat- och målstyrningens principer. Vidare uttrycks att friheten med Lpo94 har varit 

positiv för det lokala tolkningsutrymmet och att det kan ha bidragit till en positiv utveckling av 

undervisningen lokalt. Det som har däremot varit negativt är att alla olika lokala kursplaner och 

betygskriterier lett till stora skillnader på kunskapskrav mellan skolor och att likställdheten i 

grundskolan då kan ifrågasättas. Anledningarna till att denna mål- och resultatstyrning inte slagit 

igenom på önskat sätt visar att det finns brister på alla nivåer i skolans system. Utredaren menar att 

målsystemet, läroplanen och framförallt kursplanerna varit för komplicerade och abstrakta, vilket 

har gjort det svårt för lärare att tolka och tillämpa dessa på ett bra sätt (SOU 2007:28). Morawski 

(2010) uttrycker även att Skolverket har haft en för passiv roll när det gäller realiseringen av Lpo94 

och handledning av lärare och rektorer för detta. Anledningen till den passiva hållningen kan bero 

på decentraliseringen, som innebar fler lokalt styrda undervisningsenheter.  

 

Målsystemet för grundskolan måste vara enkelt och att dagens system med två olika målsystem 

måste tas bort, menar utredaren, som förespråkar endast en typ av mål. Kursplanerna skall 

fortfarande ge läraren frihet och ansvar för att tillsammans med eleverna planera undervisningen, 

men kursplanen skall också fungera som garanti för att eleverna, oavsett typ av skola får likvärdiga 

kunskaper. Här finns det en balanspunkt i styrningen av skolans undervisning, mellan det statliga 

och lokala riktlinjerna, där läraren själv ska göra en avvägning (SOU 2007:28). Morawski (2010) 

påpekar även att kursplanernas och läroplanernas mål var för lika varandra, vilket ledde till att 

kunskapsmålen fick mindre utrymme.  

 

Det finns få förklaringar och motiv till de nuvarande kursplanerna och betygskriterierna, menar 

utredaren Leif Davidsson. Därför måste kommande kursplaner kompletteras med välformulerade 

kommentarer som ger lärarna en tydlig beskrivning på tankarna och motiven bakom kursplanen i 

sitt specifika ämne. Det är alltså inte bara målen som skall tydliggöras, utan det bör finnas ett samlat 

budskap som är tydligt i form av mål, ämnesinnehåll, kommentarer och konkreta exempel. Detta 

bör sammantaget bidra till att den statliga styrningen av skolan blir tydligare. Det kan innebära en 

återgång till vad som definierades som läroplan före Lpo94 enligt utredningen (SOU 2007:28). 

 

Utredningen föreslår fler nationella prov, de ska finnas i årskurs 3, 6 och 9. Proven är även ett 

verktyg för betygsättningen där lärares betyg inte ska skilja sig för mycket mot provresultaten. De 

ska vara styrande och vägledande i betygsättningen (SOU 2007:28). 
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Vidare anser utredaren att blockbetyg skall avskaffas, eftersom detta betygssystem har visat på 

orättvisa konsekvenser för eleverna. I vissa fall har det bidragit till att elever fått ett sämre 

meritvärde vid antagningen till gymnasieskolan och andra fall sig visats vara tvärtom. Detta är den 

bärande motiveringen till att blockbetygen skall tas bort. Dessutom uttrycks det att de nationella 

proven i större utsträckning skall styra betygsättningen än vad som gäller idag. Utredaren 

ifrågasätter den stora skillnad mellan betyg och provresultat, att elever med höga betyg fått dåliga 

provresultat och vice versa. Lärarna ska kunna motivera sin betygssättning och underlaget för 

betygen, genom att förhålla sig till de nationella provresultaten. Detta är en fråga som 

Utbildningsdepartementet överväger i utarbetandet av en ny skollag, avslutar utredaren (SOU 

2007:28).  

 

Sammanfattningsvis visar utredningen på brister i skolans mål- och resultatsystem, och vad som 

behöver förändras i den nuvarande läroplanen.  

 

 

3.2.2 Tydliga mål och kunskapskrav – den nya läroplanen för skolan, 

Prop2008/09:87  

 

Som nämnts tidigare gav regeringen ansvarigt statsråd Leif Davidsson i uppgift att utreda skolans 

mål- och uppföljningssystem, för att stärka och utveckla kvaliteten i skolans utbildning. Detta 

uppdrag ledde vidare till ett betänkande som regeringen skulle ta del av och som blev grunden för 

Proposition 2008/09:87, Tydligare mål och kunskapskrav – Nya läroplaner för grundskolan. 

 

Idag ansvarar regeringen och riksdagen för den övergripande styrningen av skolan med generella 

riksgiltiga mål, där kommunerna själva har ansvaret för skolans organisation. Utgångspunkten för 

skolans verksamhet är att den inte skulle detaljstyras på statlig nivå, med avseende på innehåll och 

utformning, vilket även står i Lpo94. Avsikten är istället att de nationellt uppsatta riktlinjerna och 

målen, ska ligga till grund för de lokalt utformade verksamhets- och undervisningsmålen. Som 

påpekats tidigare, innehåller Lpo94 två typer av mål, mål att sträva mot och mål att uppnå. I 

propositionen konstateras det att undervisande lärare ansåg att innehållet och strukturen i läroplanen 

var för otydliga, samt att hälften av de tillfrågade eleverna menade att de inte fått reda på eller 

förstår vad de egentligen ska lära sig. Skolverket menade efter utredningen att tydligare kursplaner 

och ett mer lättillgängligt språk skulle underlätta för lärarna att kommunicera med elever och 

föräldrar, samt att tydligare kursplaner främjar en likvärdig bedömning och betygsättning, vilket 
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skulle ge ett ökat stöd för skolornas uppföljning, bedömning och utveckling för eleverna (Prop 

2008/09:87). 

 

Propositionen föreslår även att nationella prov införs i årskurserna 3, 6 och 9. som ett led i att 

utvärdera elevernas måluppfyllnad och därmed skapa en likvärdig nationellt betygsättning. Tanken 

med att dessa prov sker vart tredje år är för att det är ett lämpligt tidsintervall för att utvärdera och 

följa upp elevernas kunskapsutveckling (Prop 2008/09:87). 

 

Vidare i propositionen uttrycks det att om Sverige ska vara ett framgångsrikt land under 2000-talet 

så krävs det utbildning och forskning i världsklass, med ett utbildningssystem som har kapacitet att 

se potentialen i varje elev och student. Detta ligger också till grund för den nya läroplanen där 

regeringen bedömer att svensk skola kan nå avsevärt mycket högre resultat än vad som är fallet i 

idag (Prop 2008/09:87). 

 

I propositionen (Prop 2008/09:87) uttrycks det att den nuvarande läroplanen inte har gett skolan de 

tydliga styrdokumenten som behövs för att kunna göra goda uppföljningar på individ och 

verksamhetsnivå, samt att en ökad precisering av målen och kraven bedöms ge en mer likvärdig 

utbildning med högre måluppfyllelse. Ett nytt system bidrar, enligt regeringens bedömning, till att 

minska antalet elever som inte når målen, eftersom det det nya systemet kommer ge förutsättningar 

att tidigare identifiera de elever som behöver stöd. Vidare har regeringen också ett förslag till ny 

skollag som skall stärka rättigheten till stöd för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. 

Dessutom innebär den nya läroplanen även en ny betygsskala med fler steg mellan högsta och 

lägsta betyg. Regeringen menar att den nya betygsskalan kommer uppmuntra elever att anstränga 

sig extra, eftersom stegen mellan betygsnivåerna är mindre än tidigare, vilket ger en större 

möjlighet för eleverna att nå upp till nästa betygsnivå. Dessutom bör det också leda till en ökad 

tydlighet för elever och föräldrar då kunskapsprogressionen synliggörs bättre, menar regeringen 

Prop 2008/09:87).  

 

3.2.3 Den nya läroplanen – Lgr11 

 

I det stora hela överensstämmer Lgr11 vad som föreslagits i propositionen som i sin tur utgick från 

SOU2007:28. Kunskapsmål sätts för årskurs 3, 6 och 9, att eller hur eleverna når dessa mål ska 

utvärderas genom nationella prov i respektive årskurs. Detta är för att tidigare kunna identifiera 

elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Samtidigt ändras styrdokumenten vilket leder till 



 

14 

 

färre men tydligare mål. Kursplanerna kommer vara mer ämnesinriktade än nuvarande kursplaner, 

där centralt ämnesinnehåll är det som ska genomsyra kursplanen enligt regeringen, med centralt 

ämnesinnehåll menas att eleverna ska få reda på vad kunskapen leder till och vad de kan ha för 

användning av kunskaperna. En ny betygsskala kommer införas (A-E, F) där betyget F står för 

underkänd. Med fler betygssteg så menar man att betygen kommer att bli mer rättvisa, samt att de 

ska motivera eleverna då steget till nästa betygsnivå ligger närmare än tidigare. Läroplanen och 

kursplanerna ska ingå i ett samlat dokument istället för att vara åtskilda som i dagsläget 

(Regeringen 2010). I och med den nya läroplanen bibehålls den övergripande statliga styrningen 

med avsikt att det ska bli enklare för samtliga inblandade parter att förstå och tolka riktlinjerna, från 

elev till skolledningsnivå. Man har även lagt ett större fokus på kränkande behandling jämfört med 

tidigare läroplaner, dessutom tillkommer en ändring i skollagen som ska stärka rätten för elever i 

behov av särskilt stöd att få den hjälp de behöver (Regeringen 2010; Skolverket 2010).  

 

3.3 Specialpedagogik - definitioner 

 

”Specialpedagogik är en relativt sen företeelse om man menar undervisning i specialklasser eller 

klinikundervisning, men inte om man avser hjälp åt så kallade ’svaga’ barn i skolan” (Hellblom 

Thibblin 2004, s 23). Persson (2007) menar att denna pedagogik har som utgångspunkt att 

förverkliga det demokratiska strävandet som ska genomsyra det svenska skolsystemet, alltså att 

ingen skall exkluderas i någon form, såväl i skolan som i samhället. Det vill säga ”en skola för 

alla”. Persson (2007) och Nilholm (2003) uttrycker att det inte är helt självklart vad som menas med 

specialpedagogik som begrepp, men att det ändå handlar om att tillgodose de ”resursvaga” eleverna 

kan inte uteslutas, då specialpedagogiska insatser ofta rör elever i behov av särskilt stöd.   

 

Vi uppfattar att specialpedagogik ofta nämns tillsammans med elevers svårigheter och inte utifrån 

en dåligt anpassad lärandemiljö. Med en sådan utgångspunkt kan specialpedagogik vara ett sätt för 

skolan att hantera sina misslyckanden, beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv man utgår 

ifrån. Å andra sidan har vi däremot aldrig uppfattat att det sätts in specialpedagogiskt stöd för elever 

som inte får de utmaningar som behövs för deras vidare utveckling. Alltså för elever som är 

”starka” och ligger långt fram i sin kunskapsutveckling, de kan också ses som elever som faller 

utanför normalitetsbegreppet i den svenska skolan.  

 

Jag funderade över varför en pedagogisk praktik, där lärare med höga ambitioner att skapa 

’en skola för alla’ inte förmådde fullt ut att hantera elevers olikheter? (Lundgren 2006, s 18) 
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Ovanstående citat skulle kunna visa på skolans tillkortakommande med att anpassa undervisningen 

för samtliga elever. Likvärdig utbildning och en skola för alla är ett slagord i det svenska 

skolsystemet, vilket också är en anledning till specialpedagogikens existens. Denna pedagogik tar 

vid där den ”vanliga” pedagogiken inte förmår att möta de elever som faller utanför 

normalitetsbegreppet. Specialpedagogik som vetenskap och praktik kan upplevas som otydlig på 

grund av dess olika definitioner och att specialpedagogik som disciplin är tvärvetenskaplig, den kan 

således kan belysas ur många aspekter. Eftersom vi har en decentraliserad skola så kan varje enskild 

skolenhet i praktiken utforma sin egen specialpedagogiska agenda, detta kan ses som ytterligare en 

förklaring till otydligheten vilket i förlängningen kan innebära att det specialpedagogiska arbetet 

bedrivs på olika sätt i olika skolor (Nilholm 2003; Persson 2007).  

 

Hellblom Thibblin (2004) och Lundgren (2006) menar att specialpedagogiken tidigare har lutat sig 

mot medicinska och psykologiska förklaringar i en strävan mot att framstå som mer professionell. 

Persson (2007) poängterar specialpedagogikens dubbla uppgifter som först och främst innebär att 

stötta barn och unga med olika former av svårigheter i skolan, men också att denna pedagogik 

underlättar den ordinarie lärarens arbete. Detta menar vi kan knytas till påståendet att 

specialpedagogik tar vid där den vanliga pedagogiken inte längre förmår att tillgodose elevens 

behov.   

 

Ulf Sivertun (2006) ifrågasätter specialpedagogikens existens. Han menar att det egentligen inte ska 

behövas finnas en sådan verksamhet, eftersom den ”vanliga” pedagogiken borde klara av att möta 

alla elevers behov och olikheter med avseende på ”en skola för alla”. Å andra sidan, menar han att 

utan specialpedagogik så riskerar man varken se eller ta hand de utsatta eleverna. Ytterligare en 

orsak till kritiken av specialpedagogik, menar Persson, är att man sorterar ut vilka som inte ryms i 

den ”vanliga undervisningen” vilket också stämmer överens med vad Hellblom Thibblin (2004), 

Lundgren (2006) och Nilholm (2003) lyfter fram i sin forskning.   

 

Sammanfattningsvis kan specialpedagogik ses som en del i samhällets demokratiseringsprocess och 

att det med andra ord är en politisk och ideologisk företeelse enligt Persson (2007). 

Specialpedagogik är också ett sätt för skolan att kunna möta alla elevers förutsättningar och behov,  

men denna pedagogik har också beskrivits ta vid där den ”vanliga” pedagogiken inte längre räcker 

till. Detta till trots finns ingen specifik definition av specialpedagogik, utan diskuteras utifrån olika 

perspektiv och diskurser. Det vill säga, specialpedagogik har ingen entydig definition. 
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3.3.1 Specialpedagogiska perspektiv 

 

Perspektiv på specialpedagogik handlar just om hur man förhåller sig till densamma, men Nilholm 

anser att det är viktigt att särskilja specialpedagogik ur ett forskande perspektiv och ur ett 

verksamhetsperspektiv. Claes Nilholm (2003) menar att specialpedagogisk forskning kan ses som 

en reflektion över den specialpedagogiska verksamheten, vilket innebär att verksamheten belyses 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv, med andra ord utifrån vetenskapliga frågeställningar, metoder 

och teorier. Vidare beskriver Nilholm specialpedagogik som verksamhet: ”Institutionaliserad 

aktivitet i samhället som har en kontinuitet över tid, speciella motiv dvs vissa samhälleligt 

definierade syften och speciella deltagare med olika roller” (Nilholm 2003, s 9) Dessa 

specialpedagogiska perspektiv är viktiga att hålla isär då detta kan vara en av orsakerna till varför 

specialpedagogik är så pass svårdefinierat, men också för att visa hur och varför man skiljer mellan 

forskning och verksamhet. 

 

3.3.2 Forskningsperspektiv på specialpedagogik 

 

Nilholm (2003) talar om specialpedagogisk forskning ur tre perspektiv, det kompensatoriska, det 

kritiska och dilemmaperspektivet.  

 

Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i ett naturvetenskapligt förhållningssätt, vilket 

innebär att man utgår ifrån först och främst medicinska förklaringar till varför elever faller utanför 

normalitetsbegreppet och blir aktuella för specialpedagogiska insatser. Grundtanken bygger på att 

elevens så kallade brister skall kompenseras. Detta görs genom att identifiera vilka problemen är, 

genom att söka efter biologiska och psykologiska orsaker, för att på så vis kompensera 

lärandesituationen för den enskilde eleven. Detta perspektiv har dominerat den specialpedagogiska 

verksamheten (Nilholm 2003).  

 

Det kritiska perspektivet däremot anklagar det kompensatoriska perspektivet för att vara 

kategoriserande när det pekar ut elever i behov av särskilt stöd. Kritiken grundas på att skolan har 

ett demokratiskt uppdrag och i sådant fall blir det motsägelsefullt att peka ut de som avviker, 

eftersom skolan skall vara en arena för mångfald, menar Nilholm (2003).  

 

Vidare menar Nilholm (2003) att det kritiska perspektivet är ett sätt att belysa skolans 

misslyckande, då verksamheten inte har klarat att möta alla elevers individuella behov. Dessutom 

skriver Nilholm att specialpedagogik ur maktsynpunkt gynnar sin egen yrkesgrupp, det vill säga 
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exempelvis skolkuratorer, specialpedagoger, elevassistenter, eftersom det är oklart huruvida olika 

grupper i behov av särskilt stöd upptäcks eller om dessa skapas för att passa en viss yrkeskategori i 

skolan. Till skillnad från det kompensatoriska perspektivet finns det ett ifrågasättande i det kritiska 

perspektivet till begreppet normalitet och de olika typerna av kategoriseringar, som många gånger 

kan uppfattas nedvärderande. Kritik riktas alltså mot vad som kan utesluta vissa grupper från 

skolans gemenskap (Nilholm 2003).  

 

I dilemmaperspektivet ställs olika problem mot varandra inom specialpedagogiken och dess olika 

perspektiv. Nilholm (2003) visar på en rad dilemman som uppstår, det vill säga motsättningar som 

inte går att lösa. Exempelvis dilemmat med kategoriseringen av elever eller att skolproblem ofta 

läggs på eleven. Istället för att förklara skolproblem utifrån skolans tillkortakommande att kunna 

möta alla elever och förmågan att anpassa skolan efter allas behov och inte de vanligaste. Skolan 

ska i dag utgå från att man ska se och bemöta varje enskild elev individuellt enligt styrdokumenten. 

Trots det kategoriseras elever in utifrån begrepp som kunskap och brister av olika natur. Dock 

menar Nilholm (2003) att det finns ett dilemma i att inte kategorisera elever då man riskerar att 

missa elever som behöver extra stöd, men också för att dessa grupper även riskerar en negativ 

stämpel i skolan. 

 

Vidare så visar Nilholm (2003) på hur politiken påverkar skolan och hur skolan har en egen 

mikropolitisk agenda samt att undervisningen utifrån ett sociokulturellt perspektiv visar på 

dilemmat och svårigheterna med att bemöta alla elever lika trots deras olikheter. 

Dilemmaperspektivets kritik av de tidigare perspektiven innebär att forskarna och de professionella 

besitter makten kring specialpedagogiken medan dilemmaperspektivet har ett mer 

problematiserande fokus. Vidare betonar även dilemmaperspektivet utbildningssystemets 

komplexitet och paradoxer.  

 

Det kompensatoriska perspektivet har en tydlig koppling till naturvetenskapen där 

problematiseringarna har en biologisk och medicinsk grund samtidigt är det logiskt att det kritiska 

perspektiv kan kopplas till den kritiska vetenskapen. Dock är dilemmaperspektivet mer 

svårplacerat, då det innebär att de andra perspektiven problematiseras och ställs mot varandra. 
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3.3.3 Verksamhetsperspektiv på specialpedagogik 

 

Två perspektiv som ofta nämns i samband med specialpedagogisk verksamhet är de relationella och 

kategoriska perspektiven. Dessa perspektiv ska förstås som idealtyper då de visar på skillnader 

mellan fenomen och verkligheten, där med inte sagt att dessa perspektiv ska ses som objektiva 

sanningar utan att de istället underlättar för att få en ökad förståelse av verkligheten (Emanuelsson 

2001). Det är utifrån dessa två perspektiv som man kan beskriva arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

Ingestad (2006), Nilholm (2003) och Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) menar att det 

kategoriska perspektivet har sin utgångspunkt i den naturvetenskapliga forskningsteorin, eftersom 

den pekar ut individer som är i behov av särskilt stöd där svårigheter beskrivs som medfödda eller 

att problemet läggs hos eleven. Med andra ord söker man förklaringar genom en individs personliga 

egenskaper alternativt biologiska förutsättningar. Detta perspektiv beskrivs även som ämnesspecifik 

och undervisningscentrerad, vilket vi precis som Persson (2007) menar är målstyrt. Perspektivet kan 

också uppfattas som kortsiktigt, då fokus ligger på elevens måluppfyllelse och inte på 

organisationen som specialpedagogiskt anpassad (Persson 2007).  

 

 

Det relationella perspektivet bygger på tanken om gemensamhet mellan individ och samhälle, där 

individer utvecklas och skapas genom samspel, samt att detta skapar en utveckling av samhället 

genom individernas påverkan. Centralt för det relationella perspektivet är förståelse och 

långsiktighet, för att på så vis anpassa verksamheten efter behoven och inte lägga fokus för problem 

på eleven som individ. (Ingestad 2006;  Persson 2007)  

 

Vidare menar Persson (2007) att specialpedagogisk verksamhet bör belysas relationellt och att detta 

perspektiv skall interagera med övrig pedagogisk verksamhet. Persson menar också att elevers 

förmågor och förutsättningar i olika avseenden kan betraktas relationellt, det vill säga att eventuella 

förändringar kring eleven och dennes miljö anses påverka elevens förutsättningar att nå de uppsatta 

målen och kraven. 

 

Mycket av kritiken kring specialpedagogik som vi nämnt tidigare, grundar sig i att den pekar ut 

elever i riskzon eller som är i behov av särskilt stöd. Det finns en strävan och önskan att alla 

individer skall rymmas inom skolans ramar medan olikheter i skolan är något som inom 

specialpedagogiken ses en mångfald och resurs. I ett relationellt perspektiv på specialpedagogik  
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flyttas fokus från eleven till problemsituationen där det främst handlar om att förstå elevers 

skolsvårigheter utifrån ett sammanhang. Detta förklaringssätt är det relationella perspektivet 

(Skolverket 2002; Persson 2007).   

 

Avslutningsvis om det kategoriska respektive relationella perspektivet vill vi med hjälp av Perssons 

(2007) tabell visa på skillnaderna mellan de båda. Tabellen ger en bra översikt om tankarna kring de 

olika perspektiven och konsekvenserna i verksamheten. Vi vill lyfta fram vart problemet hamnar 

beroende på vilket perspektiv man utgår ifrån: 

 

Tabell 1. Bengt Perssons tabell över det relationella och kategoriska perspektiven. 

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa undervisning och 

stoff till skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna  

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera in 

differentiering i undervisning och 

stoff 

Kvalificerad hjälp direktrelaterad till 

elevers uppvisade svårigheter  

Orsaker till specialpedagogiska 

behov 

Elever i svårigheter. Svårigheter 

uppstår i mötet med olika företeelser i 

uppväxt- och utbildningsmiljön  

Elever med svårigheter. Svårigheter är 

antingen medfödda eller på annat sätt 

individbundna  

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för specialpedagogiska 

åtgärder  

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 

specialpedagogisk verksamhet  

Arbetsenheter(-lag) och lärare med 

aktivt stöd från rektor  

Speciallärare, specialpedagog och 

elevvårdspersonal 

 

(Persson 2007, s 167) 

 

Det relationella perspektivet är något som forskare förespråkar, av den anledningen att elever i 

behov av särskilt stöd inte blir utpekade som en egen kategori och faller då inte utanför 

normalitetsbegreppet i skolan, vilket också är de nuvarande styrdokumentens intention. Å andra 

sidan beskriver Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) att den specialpedagogiska forskningen 

fortfarande kan ha sitt ursprung i det kategoriska perspektivet, men att de ser en ökning av 

forskning inom det relationella perspektivet. 

 

Sammanfattningsvis är det av betydelse för såväl specialpedagogisk forskning som för 

verksamheten vilket perspektiv man utgår ifrån. Som vi tolkar de olika perspektiven kan de vara en 

av orsakerna till att specialpedagogik är tämligen svårdefinierat, eftersom perspektiven avslöjar att 
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det finns flera förhållningssätt till ämnet. Vad specialpedagogik innebär som forskning och 

verksamhet beror alltså på vilket perspektiv man utgår ifrån. 

 

3.4 Den nya läroplanen, kritik och framtid 

 

I tidskriften Kritisk utbildningstidskrift (Nr 136, 4/2009), temanummer om specialpedagogik, har 

flera av forskarna inom disciplinen författat artiklar där de problematiserar specialpedagogikens 

framtid utifrån utredningarna om nya styrdokument för den obligatoriska grundskolan.  

 

Det vore felaktigt att påstå att specialpedagogiken som kunskapsområde skulle vara hotat i vårt 

land. Snarare finns tecken som tyder på att dess roll förstärks. […] Vad som emellertid är 

oroväckande är den lomhördhet som präglar dagens utbildningspolitik när det gäller 

benägenheten att ta till resultat från den specialpedagogiska forskningen. Men en sådan 

lomhördhet förefaller inte handla om oförmåga utan snarare om ovilja att grunda politiska 

beslut i resultat från forskning (som staten själv finansierat) (Persson 2009, s26). 

 

 

Följande citat kan förstås som att specialpedagogisk forskning är åsidosatt när det gäller inverkan på 

kommande styrdokument. Nilholm (2009) samt Persson (2009), menar att skolans mål rangordnas, 

där demokrati och ”en skola för alla” har fått en mer undanskymd roll i den politiska strävan att fler 

elever ska nå kunskapsmålen. Båda forskarna ser en tydlig förändring där vi lämnar den 

gemensamma skolan, för en skola där kunskapsmålen blir allt viktigare, med andra ord begreppet 

”en skola för alla” försvagas och riskerar att försvinna.  

 

Vidare menar Nilholm (2009) att detta ur ett demokratiperspektiv är olyckligt, eftersom tanken om 

inkludering riskerar att överskuggas av den enskilde elevens fokus att nå kunskapsmålen, som kan 

innebära att skolan inte förmår att möta alla elever utefter deras egna förutsättningar, utan att 

måluppfyllelsen blir viktigare än grundskolans värdegrund och demokratiska uppdrag. Samtidigt 

påpekar Ahlberg (2007) i en artikel i Pedagogisk forskning i Sverige att den inkluderande 

utbildningen inte har fått den förankring i skolan som den borde. Vidare kan det uppfattas som att 

det finns ett glapp mellan ideologi och praktik, där inkluderingstanken har kommit i kläm.  

 

Att det är viktigare med resultat än ”en skola för alla” vittnar om att beslutfattarna inte tagit till sig 

det relationella perspektivet och då riskerar skolan att bli än mer utpekande av svaga elever 

eftersom fokus läggs på kunskapsresultat. Även om värdegrundsmålen och det demokratiska 

uppdraget i stort sett är detsamma, så menar Nilholm (2009) och Persson (2009) att dessa riskerar 

att minska i betydelse visavi de nya kunskapsmålen. 
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4 Metod 

 

I detta kapitel kommer vi beskriva och resonera kring vårt val av metod samt förklara varför vi har 

valt att användas oss av intervjuer för datainsamling. Därefter redogör vi för urvalet av vår 

undersökningsgrupp och kortfattat beskriva vilka områden våra intervjufrågor behandlar. Vidare 

skall vi resonera kring studiens tillförlitlighet, samt redogöra för de etiska avvägningar vi har gjort. 

Avslutningsvis kommer vi att beskriva hur vi praktiskt genomförde våra intervjuer.  

 

4.1 Metodval 

 

Vår studie bygger på en kvalitativ metod som kännetecknas av den går på djupet och inte på 

bredden (Repstad 2007). Detta kan förklaras med att forskningsområdet är begränsat och bygger på 

förståelse, till skillnad från en kvantitativ metod som bygger på mängden data och inte dess innehåll 

(Repstad 2007). En kvalitativ intervju kännetecknas av den är helhetsorienterad, men att intervjun 

samtidigt är målinriktad. Vidare skall en kvalitativ intervju vara  väl planerad gällande vilka teman 

som skall beröras, för att inte drunkna i allmänt prat (Repstad 2007). Vidare uttrycker Repstad att en 

kvalitativ intervju även kännetecknas av flexibilitet, exempelvis att de som intervjuar ofta behöver 

ställa improviserade följdfrågor, men även att man i en kvalitativ respondentintervju kan 

tillgodogöra sig informanternas egna känslor, åsikter och uppfattningar. Detta kopplar vi till 

Repstad som uttrycker att flera intervjuer som behandlar samma tema, kan bli mycket olika. Vi har 

valt att göra en kvalitativ intervjuundersökning, där vi har frågat ett antal specialpedagoger på olika 

skolor, detta för att få kunskap om hur specialpedagogen ser på verksamhetens styrdokument och 

specialpedagogik.  

 

4.2 Urval 

 

I vår undersökning har vi intervjuat fyra specialpedagoger på tre olika skolor. På en skola 

intervjuade vi två specialpedagoger medan de två övriga specialpedagogerna arbetar på olika 

skolor. På den skola två intervjuer genomfördes hade inte specialpedagogerna samma 

arbetsuppgifter vilket vi har en förhoppning om inte ska leda till att vi får samma typ av svar av de 

båda. Valet av våra informanter är ett bekvämlighetsval (Trost 2010) där vi tog kontakt med tidigare 

arbetskollegor eller handledare från våra VFU-perioder genom att skicka mail med information om 

intervjun och där de fick en möjlighet att själva avgöra om de ville ställa upp.  
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4.3 Intervjufrågor 

 

Våra frågor är indelade i fyra områden. Dessa första området, synen på specialpedagogik, handlar 

om specialpedagogernas uppfattning om specialpedagogik. Vad innebär specialpedagogik för dig? 

Med denna fråga ville vi få en bild av hur de intervjuade ser på ämnet. 

 

Det andra området, styrdokumentens betydelse i verksamheten, behandlar specialpedagogernas 

förhållande till styrdokument. På vilket sätt använder du dig av läroplanen i ditt yrke? Vilka brister 

och styrkor har läroplanen enligt din mening? Finns det andra styrdokument som du använder dig 

av? Dessa frågor kopplar vi till vår första och andra forskningsfråga: Använder sig 

specialpedagoger av styrdokument i sitt arbete och vilka är dessa? Samt, vilka tankar har 

specialpedagoger om den nuvarande läroplan och vilka förväntningar har de kring kommande 

läroplanen? 

 

Det tredje området berör specialpedagogernas kunskap och förväntningar om den nya läroplanen.  

Vad känner du till om den kommande läroplanen Lgr11? Vilka förväntningar har du på den 

kommande läroplanen? Den nya läroplanen ska enligt intentionerna innebära att elever i behov av 

särskilt stöd upptäcks tidigare, genom exempelvis tidigare nationella prov och tydligare mål. Hur 

tror du det kommer att påverka din yrkesroll? Vilken påverkan tror du det kan få för elever som 

befinner sig i specialpedagogiska insatser? Tror du att nya läroplanen kommer att förändra ditt 

arbete kring eleverna? Vet du hur införandet av den nya läroplanen kommer att gå till på din 

arbetsplats? (Exempelvis fortbildning, föreläsningar etc.) Finns det något som läroplanerna saknar 

sett utifrån din yrkesroll? Dessa frågor kopplar vi ihop med vår andra forskningsfråga: Vilka tankar 

har specialpedagoger om den nuvarande läroplan och vilka förväntningar har de kring den 

kommande läroplanen? 

 

Det fjärde och sista området berör specialpedagogiska perspektiv. Vi ville få en uppfattning av 

informanternas bild och tankar kring dessa perspektiv, frågorna vi använde oss av var: Man pratar 

ofta om att man ska använda sig av ett relationellt perspektiv när det gäller specialpedagogik 

snarare än det kategoriska perspektivet, är dessa perspektiv något du känner till? Hur tänker du 

kring dessa perspektiv? Anser du att det går att genomföra en perspektivförändring genom 

införande av nya läroplaner? Detta kopplar vi till vår sista forskningsfråga som är: Har de 

specialpedagogiska perspektiven som finns i läroplanen någon betydelse för specialpedagogens 

arbete? 

 



 

23 

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet handlar om undersökningens tillförlitlighet, med andra ord tillförlitligheten i de resultat 

vi fått och en ny undersökning skall kunna ge samma svar om den upprepas. Validitet däremot, 

innebär om en undersökning verkligen mäter det som är tänkt att mätas, eller om undersökningen 

gav något som inte förväntades. Validitet kan också beskrivas utifrån de ”verktyg” vi har använt oss 

av, har vi har använt oss av rätt instrument vid rätt tillfälle. (Eliasson 2010) 

 

Vidare menar vi att förmågan till att vara objektiv påverkar reliabiliteten och validiteten. Därför har 

vi varit särkilt vaksamma över objektivitetsfaktorn, eftersom vi sedan tidigare har relation till 

informanterna.  

 

Holme och Solvang (1997) menar att forskning påverkas utifrån vilka perspektiv som forskaren  

besitter, påverkan från tidigare erfarenheter och de ideologier som man omfattas av. ”Dessa val och 

den utgångspunkt som vi anammar har sin grund i värderingar och normer hos oss själva och den 

miljö där vi arbetar. De är i första hand inte uttryck för att vi fångat hela sanningen utan att vi nalkas 

verkligheten utifrån en viss ståndpunkt.” (Holme & Solvang 1997, s 30). Våra tolkningar,  

reflektioner av texterna, samt våra tidigare erfarenheter kommer att påverka det resultat vi kommer 

fram till. Detta nämner vi för bibehålla en genomskinlighet igenom uppsatsarbetet, då vi tror att det 

kommer påverka oss omedvetet. Vi menar att det är viktigt för objektiviteten att redogöra för vilka 

referensramar vi bär med oss.  

 

 

4.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet har publicerat en text om forskningsetiska principer som vi har använt av oss av 

när vi genomförde intervjuerna. De skriver om fyra huvudkrav inom forskningen för att skydda 

individen. Dessa är: 

 

1. Informationskravet, där ”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte” (Vetenskapsrådet, s 7). 

Vi meddelade informanterna med ett informationsbrev (bilaga 1) via mejl för att förklara vad vårt 

syfte med intervjuerna var, samt informerade att dessa intervjuer ska användas i vår uppsats. Vi 

ringde även upp informanterna för att ge dem muntlig information, och för att de skulle få möjlighet 

att ställa eventuella frågor om intervjuerna. 
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2. Samtyckeskravet , där ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan” (Vetenskapsrådet, s 9).  

Även här informerades deltagarna genom informationsbrevet (se bilaga 1) via mejl om att deras 

medverkan var frivillig, vilket vi också tog upp innan intervjun började för att få ett slutligt 

godkännande av informanten.   

 

3. Konfidentialitetskravet, där ”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidetialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem” (Vetenskapsrådet, s 12). 

Se (bilaga 1) där vi förklarade att intervjuerna skulle genomföras anonymt och att skolor eller 

personer inte ska kunna identifieras i resultatet. 

 

4. Nyttjandekravet, där ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningens ändamål” (Vetenskapsrådet, s 14). 

Även detta togs upp i informationsbrevet (se bilaga 1) innan intervjuerna genomfördes. 

 

4.6 Genomförande 

 

Vi genomförde våra intervjuer under våren 2011, på skola ett under vecka nio och de övriga två 

vecka 13. Intervjuerna varierade i tid från ca 15 minuter till nästan 40 minuter i ett fall. Alla 

intervjuerna har genomförts på specialpedagogernas respektive skolor och i enskilda rum. 

 Inför intervjuerna tog vi kontakt med informanterna på olika sätt, dels genom telefon men även 

genom mejl-kontakt. Vi berättade vad intervjuerna kommer att handla om, samt berättade att dessa 

kommer genomföras anonymt och att de inte behöver ställa upp om de inte känner för det. 

 

Vi var båda närvarande på intervjuerna, dels för att komplettera varandra när det kom till 

följdfrågor samt att vi såg det som lättare att sammanställa resultatet om båda var närvarande. En 

intervju genomfördes dock enskilt på grund av sjukdom. Intervjuerna spelades in både på dator och 

Mp3spelare för att slippa tekniska problem under genomförandet. Därefter delade vi upp 

intervjuerna och transkriberade dem ordagrant för att sedan gemensamt kunna analysera och 

sammanställa resultatet. 
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5 Resultat 

 

I detta kapitel kommer vi först att göra en presentation av de informanter vi har i vår undersökning  

samt av skolorna som de arbetar på. Kapitlet avslutas med resultatet av intervjuerna samt en kortare 

sammanfattning. 

 

 

5.1 Presentation av skolorna 

 

Skola ett är kommunal skola och ligger i en medelstor stad i mellansverige, skolan har cirka 550 

elever. Det är en högstadieskola med ett blandat elevunderlag, elever från villaområden och 

bostadsområden. Skolan har 4 anställda specialpedagoger. Flera av skolans elever har 

invandrarbakgrund, skolan har även många elever som sökt sig dit från andra delar av staden. På 

skolan finns det även särskoleklasser och en liten undervisningsgrupp för elever som av olika 

anledningar har svårt att gå i en vanlig klass.  

 

Skola två och skola tre ligger i samma kommun, men i två olika samhällen i mellansverige. Skola 

två är en kommunal skola med årskurserna F-9 och ca 550 elever. Skolan har tre anställda 

specialpedagoger som arbetar heltid. Många elever har föräldrar med en låg utbildningsbakgrund 

och en hög andel är låginkomsttagare. Antalet elever med annat modersmål än svenska är många, 

dels de elever som är födda i Sverige men det finns även en grupp elever som kom till Sverige vid 

10-12 års ålder. Vidare är det vanligt att eleverna har skilda föräldrar och att eleverna bor växelvis 

hos dessa. 

 

Skola tre, som nämndes tidigare ligger i samma kommun som skola två. Denna skola är också 

kommunal, fast en högstadieskola med ca 280 elever. Skolan har två anställda specialpedagoger, 

varav en arbetar halvtid och en specialpedagog som arbetar heltid. Skola tre har ett elevunderlag 

med som föräldrarna har en hög utbildningsbakgrund och en högre andel höginkomsttagare än skola 

två. Antalet elever med annat modermål än svenska är relativt få och skolan har även ett lågt antal 

elever med annan härkomst. 
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5.2 Informanterna 

 

Informanterna har fått fingerade namn, vi upplever det som lättare att läsa texten om man använder 

sig av namn snarare än exempelvis Specialpedagog ett. 

 

Linda arbetar som specialpedagog på skola ett och har arbetat inom skolans värld i cirka 20 år, den 

mesta tiden som lärare, men har den senaste tiden allt mer intresserat sig för specialpedagogik. 

Detta har lett till att hon numer arbetar som specialpedagog. Hon är utbildad lärare och har läst flera 

kurser specialpedagogik genom lärarlyftet, men saknar formel specialpedagogisk behörighet.  

 

Åsa har en gedigen bakgrund som specialpedagog, hon har en specialpedagogexamen och har 

arbetat i yrket mer än 25 år. För tillfället arbetar hon som lärare inom särskolan på skola ett, och 

menar att hennes fokus har flyttats från den ”vanliga” skolan till särskolan. Något hon menar 

påverkar hennes svar på frågorna när det gäller kommande läroplan, där hon har ett fokus på 

särskolan och inte läroplanen för grundskolan.  

 

Nils har arbetat som specialpedagog i närmare fem år. Innan Nils blev specialpedagog arbetade han 

som samhällskunskapslärare för årskurs 7-9. Nils har dessutom innan sin lärarutbildning arbetat på 

olika behandlingshem för ungdomar, varit föreståndare för ett barn- och ungdomshem, arbetat som 

behandlingsassistent inom öppenvården samt varit kontaktman och bedrivit familjehems 

verksamhet i ca 10 år.  

  

Sandra har arbetat som specialpedagog i 2 år och har tidigare varit lärare i svenska och 

samhällskunskap för årskurs 6-9. I sitt arbete som svensklärare undervisade hon många elever som 

hade svårigheter med det svenska språket, både skriftligt och muntligt. I kontakten med dessa elever 

växte hennes intresse för specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd, vilket senare ledde 

till att hon via lärarlyftet utbildade sig till specialpedagog.  

 

5.3 Intervjuresultaten 

 

De intervjuer vi har genomfört, berör fyra områden. Dessa är, synen på specialpedagogik, hur man 

använder sig av styrdokument i sitt yrkesutförande, förväntningar och kunskap om den nya 

läroplanen Lgr11, samt de specialpedagogiska perspektiven. Vi kommer här att redovisa resultaten 

för de genomförda intervjuerna.  
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5.3.1 Synen på specialpedagogik 

 

När det gäller specialpedagogernas syn på specialpedagogik, fick vi olika svar. Gemensamt för 

specialpedagogerna är dock att specialpedagogik till stor del handlar om särskiljande av elever, 

utifrån en vilja att kunna tillgodose alla elevers behov efter deras olika förutsättningar. Linda anser 

att specialpedagogik egentligen inte borde finnas, utan ska genomsyra hela verksamheten, medan de 

övriga specialpedagogerna såg specialpedagogik som något naturligt i skolans verksamhet. 

Gemensamt för de alla är synen att man måste möta alla elever individuellt och utifrån deras behov 

finna lösningar och pedagogiska arbetssätt som gynnar den enskilde eleven.  

 

Linda menar att det inte borde finnas någon specialpedagogik, eftersom det är sagt att man ska möta 

eleverna på deras individuella nivå och anpassa sin undervisning efter dessa. Dock säger hon att 

ekonomi och resurser är såpass styrande att det blir svårt att lösa problematiken inom den ”vanliga” 

undervisningen. I och med att elever plockas ut ur klassrummet, anser Linda att det är svårt att ha en 

inkluderande skola. Anledningen till att detta ändå sker, menar hon, bottnar i bristande resurser och 

tid för lärarna att anpassa och planera lektionerna utifrån allas behov. Hon menar också att elevens 

”pendlande” mellan lärare och specialpedagog är tids- och resurskrävande. 

 

Linda säger: 

Jag tycker egentligen inte att det borde finnas någon specialpedagogik, man ska möta var och en på deras 

nivå, och utifrån den nivån anpassa material. Men med tanke på ekonomi och resurser blir det svårt att 

fixa för precis varenda elev. Så dom elever som har det absolut svårast, dom hamnar ju utanför (Linda). 

 

Linda anser att personalen på skolan är bra på att identifiera elever som är i behov av särskilt stöd, 

men hon upplever att de undervisande är dränkta i olika uppdrag och inte hinner med att anpassa det 

pedagogiska arbetet för elever i behov av särskilt stöd. Hon menar att utökad lärartid skulle 

innebära att de specialpedagogiska insatserna flyttas från en exkluderande till en inkluderande 

verksamhet.  

 

Åsa ser specialpedagogik som ett synsätt där man ser alla elever. De elever som faller utanför 

normen i den svenska skolan blir synliggjorda och dessa elever får genom specialpedagogik det 

rätta stödet utifrån sitt individuella behov.  Hon menar att man måste möta varje elev där den är och 

att det inte går att dra alla över en kam.  
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Åsa menar att specialpedagogik utgår ifrån: 

 

...att anpassa och hjälpa eleverna så att de får det rätta stöd som de behöver. Så det handlar främst om 

att se alla elever utifrån den individ de är. Och när det gäller elever med svårigheter, måste man 

kunna ta reda på var i svårigheterna man kan tillrättalägga problemen, så att alla elever får samma 

möjligheter (Åsa). 

 

 

Nils uttrycker sig kortfattat, men har liknande tankar som Åsa om specialpedagogik, han säger:  

”Att anpassa undervisningen så individen får ut en optimal skolgång utifrån sina egna 

förutsättningar. Det är det viktigaste tycker jag." 

 

Sandra menar att specialpedagogik ska gynna såväl lärare som elev. Genom exempelvis 

handledning kan specialpedagogen hjälpa lärare att se skolproblematik ur olika perspektiv för att 

därefter kunna vägleda elever i behov av särskilt stöd. I huvudsak menar Sandra att 

specialpedagogik egentligen kretsar kring en sak, nämligen elevens bästa. Hur man ska ge eleven de 

bästa förutsättningarna för sin skolgång. Sandra säger att specialpedagogik är:  

 
…en funktion för att få syn på skolproblematik ur flera perspektiv. Perspektiven kan man sen 

använda för att utveckla områden eller lösa specifika problem. Egentligen är det väl en enda sak det 

kretsar kring, elevens bästa (Sandra). 

 

 

5.3.2 Styrdokumentens betydelse i verksamheten 

 

Gemensamt för specialpedagogerna är att de inte aktivt arbetar med läroplanen utan att den är ett 

styrdokument som genomsyrar deras synsätt på eleverna, samt lärarnas skyldigheter gentemot sina 

elever. Det styrdokument som specialpedagogerna använder sig av mest är kursplanerna. En av 

informanterna menar att man kan använda sig av exempelvis åtgärdsprogram som styrande 

dokument i sitt utövande. 

 

När det gäller läroplanen (Lpo94) som verktyg i sitt dagliga arbete som specialpedagog, så uttrycker 

Åsa att detta dokument något som finns med i bakhuvudet hela tiden, men att det inte är något hon 

aktivt tänker och arbetar med. Det som Åsa bär med sig från läroplanen, förutom att hennes det är 

uppdrag, är elevperspektivet där man ska tillgodose alla elevers behov utifrån deras förutsättningar. 

Åsa säger: ”att vissa lärare utgår i från ett lärarperspektiv när det gäller läroplanen.” Hon menar att 

dessa lärare ser att sin roll är att undervisa elever utifrån deras perspektiv och att eleverna får rätta 

sig efter dessa i stället för att undervisningen anpassas till elevernas behov, med detta synsätt  
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hamnar vissa elever utanför som i sin tur leder till att dessa hamnar i specialpedagogiska åtgärder. 

Åsa menar att detta synsätt leder till att problemet stannar hos eleven. Här måste specialpedagogen 

uppmärksamma och upptäcka de elever som inte passar in i gängse undervisningsform. 

Specialpedagogen ska vidare göra läraren uppmärksam på och ta fram pedagogiska lösningar för 

samtliga inblandade. Avslutningsvis säger Åsa: ”Lpo94 är ett färdigt kapitel och  den nya läroplanen 

är ett steg i skolans fortsatta utveckling.” När det gäller övriga styrdokument säger Åsa att hon inte 

har så stor kunskap om dessa, men hon nämner den lokala verksamhetsplanen och att arbetslagen 

anpassar arbetet efter denna och utvärderar vilka mål de har nåt. 

 

Även Linda säger att läroplanen är något som finns i bakgrunden, men inget man arbetar aktivt 

med. Linda lyfter fram ett humanistiskt perspektiv i Lpo94 som hon ser som positivt. Hon 

poängterar att man måste se till alla individer, att eleverna måste må bra samt hur man skall 

uppträda mot varandra, som positiva delar i Lpo94. Detta perspektiv upplever hon saknas i 

kursplanerna, där man bara koncentrerar sig på målkriterierna. Linda ser ett dilemma med den 

nuvarande läroplanen och tanken om en skola för alla. Eleverna skall ju få en undervisning 

anpassad efter sina förutsättningar, men likväl ska alla ha nått samma mål i slutet av nian. I ett 

sådant skolsystem kan man aldrig realisera ”en skola för alla”, eftersom det finns elever som oavsett 

arbetsprestationen inte har möjligheter att uppnå målen. Linda tar upp att elever med 

språksvårigheter och diagnoser kan få det svårt att nå målen i den svenska skolan. Övriga 

styrdokument som Linda använder sig av är kursplanerna som hon bryter ner och tolkar för att finna 

en lägsta nivå av målen som hennes elever förhoppningsvis kan uppnå. Linda upplever att om man 

använder sig av  åtgärdsprogram på rätt sätt kan man använda dem som ett verktyg i sin roll som 

specialpedagog. Linda berättar att arbetsenheterna använder sig av LPP (lokal pedagogisk 

planering) som styrdokument. Utöver detta använder hon sig mycket av skolverkets hemsida för att 

få tips och idéer i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd.  

 

Linda uttrycker: 

..att alla elever ska kunna nå målen efter sina förutsättningar så långt som möjligt, det är ju jättebra, men 

ändå när nian kommer, då ska alla ha nått målen oavsett vilka förutsättningar dom hade. Jag tänker på 

dom som har olika hinder som gör att det blir svårare att lyckas i skolan, dom blir ju underkända med det 

nuvarande systemet, hur mycket dom än jobbar så är dom aldrig i närheten av godkänt (Linda). 

 

Nils har en likande syn som Linda gällande användandet av Lpo94 i sitt yrke och säger att han 

främst använder läroplanen för att påpeka personalens skyldigheter gentemot eleverna. Nils menar 

att undervisande lärare kan tendera att fastna i sin ämnesundervisning och att elevernas rättigheter 

och våra skyldigheter mot eleverna ibland kan komma i skymundan. Vidare säger Nils: ”...att i mitt 
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yrke som specialpedagog tänker jag mycket på den medmänskliga aspekten i läroplanen”. Han ser 

att elever i behov av särskilt stöd ofta hamnar i ett utanförskap som inte bara beror på att de inte når 

målen i samma utsträckning som andra elever.  

 

Sandra använder sig av den nuvarande läroplanen som ett riktmärke i sitt arbete, för hur mål skall 

realiseras och vilket förhållningssätt man har i sitt yrkesutövande. Enligt Sandra är Lpo94 alldeles 

för tolkningsbar. Hon uttrycker att en del undervisande lärare har lätt att blanda ihop strävansmålen 

med kriterierna i kursplanerna och att det glöms bort att målen står för något långsiktigt. Precis som 

Linda, upplever Sandra ett problem med en skola för alla och måluppfyllelsen.  

 

Sandra säger: 

 

Läroplanen är alldeles för tolkningsbar. Man kan se att många undervisande lärare har lätt att blanda 

ihop målen med kriterierna och att det glöms bort att målen står för något långsiktigt [...] idén med att 

alla eleven ska ha tid på sig, och kanske i slutet av nian nå ett visst mål, stupar ju (Sandra). 

 

Andra styrdokument som Sandra använder sig av är kursplanerna, när det gäller de övriga 

styrdokument så uttrycker Sandra att de inte är några hon använder sig av.  

 

5.3.3 Kunskap och förväntningar om den nya läroplanen 

 

När det gäller specialpedagogernas förkunskap om den nya läroplanen är det ingen av de 

intervjuade som upplevde att de själva hade någon större kunskap, utan de nämnde vad de hört 

genom media och kollegor. Självklart hade de kunskap om att den ska genomföras, men vad 

läroplanen egentligen har för innehåll och betydelse för deras arbete var det ingen som kunde 

besvara fullt ut. Alla informanter kände en oro för att man inte skulle få tillräckligt med tid avsatt 

för att bli insatt i den nya läroplanen (Lgr11). Däremot skiljde sig deras förväntningar om den 

kommande läroplanen, och vi fick olika svar på våra frågor om densamma. Gemensamt för 

informanterna är att de ska på påbörja implementeringen av den nya läroplanen under vårterminen 

under studiedagar och avsatt konferenstid.  Däremot har specialpedagogerna olika förväntningar på 

den kommande läroplanen och följden av dess införande. 

 

Åsa hade dock läst kapitel ett och lite information från skolverket, som hon säger innebär 

förändringar för särskolan som hon är inriktad mot. Hon berättar att formuleringen om att elever 
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skall uppnå målen efter sina egna förutsättningar helt tagits bort och ersatts av kunskapsmål. Detta 

ser hon som en skärpning i jämförelse nuvarande läroplanen.  

 

Åsa säger: 

Jag är inriktad på vad läroplanen kommer att innebära för särskolan, tidigare har det stått att elever ska 

uppnå målen utifrån sina förutsättningar, den formuleringen tas ju bort. Särskolan får nu kunskapsmål, 

väldigt lågt ställda mot vad grundskolan har, men så har det inte sett ut tidigare, här blir det en skärpning 

(Åsa). 

 

Sandra förväntar sig att den nya läroplanen ska leda till att eleverna blir mer delaktiga i sin 

bedömning. Hon hoppas också att den nya läroplanen skall få fler undervisande lärare att samarbeta.  

 

Åsas förväntningar är att den nya läroplanen ska bli tydligare i riktlinjerna för vilka mål som ska 

uppnås och hon ser det som något positivt, men att det fortfarande finns ett stort utrymme för hur 

pedagogen genomför undervisningen och hur man bemöter elever i svårigheter. Åsa uttrycker: "Jag 

tycker det är positivt med att de nya styrdokumenten ska vara tydligare. [...] det kan vara, det är en 

hjälp för oss." (Åsa).  

 

Linda förväntar sig en "schystare" människosyn, för att hon upplever att det inte är fallet i dagens 

styrdokument. Hon vidareutvecklar sina synpunkter med att hon har en önskan om ökad fokus på 

elevers hälsa och inte bara kunskapsmålen. Hennes önskan är en skola för alla där man i sin egen 

takt får växa upp till en ansvarstagande människa. Hon säger: "På nått vis önskar jag att det kan bli 

en skola för alla där man får gå i sin takt också. Inte bara kunskapsgaranti, hälsan främst och att alla 

får utvecklas." (Linda)  

Nils påpekar att han är försiktig med att ha förväntningar, däremot hoppas han precis som Linda att 

det ska bidra till en bättre skola för alla. Vidare uttrycker Nils att han ser en risk med att den nya 

läroplanen kan komma att skapa större klyftor mellan eleverna och därmed kommer man längre 

ifrån en skola för alla.  

Nils säger: 

... på rak arm tycker jag den missar målet med en skola för alla och kan komma att skapa större 

klyftor eleverna emellan. I och med det ökade målfokuset är jag rädd att man kommer glömma 

bort elevernas välmående i skolan. Jag ser en risk med att elever ännu mer kommer att sorteras in 

i fack utifrån vilka mål de har nått, där de kan komma att exkluderas från den vanliga 

undervisningen (Nils). 
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Utifrån intentionerna att elever i behov av särskilt stöd skall upptäckas tidigare, exempelvis genom 

tidigare nationella prov och tydligare mål eleven, säger Sandra att elever tar olika lång tid på sig att 

nå målen och att det kan innebära att fler elever får specialpedagogiskt stöd eftersom 

kunskapsmätningarna kommer att ske tidigare. Detta kan få till följd att undervisningen blir än mer 

individualiserad och anpassas till den enskilde eleven för att denne ska kunna nå kunskapsmålen 

tidigare.  

Sandra säger: 

Jag tror att jag kommer att behöva tänka mycket på de elever som har en låg eller liten tro på sig själva, 

som inte tror sig kunna någonting, och hur jag kan underlätta och inte försvåra deras situation då 

mätningar som nationella prov ska läggas tidigare [...]Lärandeprocessen är något som tar olika tid för 

olika elever och målen nås ju då givetvis på olika tid för olika elever. Läraren måste ta hänsyn till det 

[...] Men om målen förändras, tidigareläggs i lägre årskurser, finns det en risk att många elever inte 

klarar att nå dem (Sandra). 

 

Linda ser det som positivt att man kan upptäcka elever i behov av särskilt stöd tidigare, men ser 

samtidigt en risk kring elevers hälsa tack vare ökad stress med de tidigare lagda nationella proven. 

Barn ska få vara barn, säger Linda, och tycker att man borde lägga större fokus på hur man beter sig 

mot varandra och förespråka en god hälsa i de tidigare åldrarna. Även om hon ser det som positivt 

att upptäcka elever i behov av särskilt stöd tidigare, säger Linda: "Jag är orolig för att skolans 

ekonomi och resurser inte kommer räcka till för att tillgodose dessa elevers behov. Med andra ord 

att man ser eleverna i behov av särskilt stöd, men resurserna inte räcker till." Linda tror inte att detta 

kommer att påverka hennes yrkesroll eftersom hennes uppgift alltid kommer vara att se varje elev 

individuellt och synliggöra samt hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Linda känner dock 

oro för att tiden inte räcker till för att tillräckligt sätta sig in i det nya styrdokumentet. 

 

Nils ställer sig kritisk till intentionerna med att kunna upptäcka elever i behov av särskilt stöd 

tidigare. Han tror inte alls på tanken om att särskilda behov skulle upptäckas tidigare genom den 

nya "betyg/prov-hets" som Nils uttrycker det. Vidare säger Nils: "Jag tror att detta kan leda till en 

ökad segregering av elever. Det kommer behövas ytterligare lyhördhet och kompetens hos de 

undervisande lärarna om denna intention skall lyckas." Nils tror inte att hans yrkesroll kommer att 

förändras i och med den nya läroplanen, men han hoppas på att det kan förändra vissa lärares 

arbetsätt tack vare tydligare mål och mindre tolkningsutrymme. Nils säger precis som Linda att 

hans huvudsakligayrkesroll fortarande kommer bestå i att stötta de elever som är i behov av särskilt 

stöd. 
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Åsa däremot tror att det kommer bli en ökad arbetsbelastning på specialpedagogerna, genom än 

mera handledning åt undervisade lärare. Hon tror att det måste komma tillstånd bättre planeringar 

för den enskilde eleven, där specialpedagogen stöttar den ansvariga ämneslärarens arbete, men även 

att specialpedagogen behöver avsätta mer tid åt elever i behov av särskilt stöd för att de ska klara av 

de tidigarelagda nationella proven.  

Åsa säger: 

Lärare kan också behöva stöd i att finna redskap för hjälpa de elever i behov av särskilt stöd som de 

upptäcker. Där kommer specialpedagogerna få stötta mycket mer i form av handledning och vägledning.  

Jag tror det kommer betyda mycket redan ganska långt ner i åldrarna. (Åsa) 

 

Linda oroar sig för att specialpedagogens roll inte är synlig i den nya läroplanen och det kan leda 

till att specialpedagogens yrkesroll blir eftersatt, eftersom specialpedagogen är till för att stötta 

såväl elever, deras familjer som lärare. Linda ser en risk med att läraren kan uppleva att 

specialpedagogen angriper den undervisande lärarens arbetssätt när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd. Dock säger Linda: "...att vem som gör arbetet inte spelar någon roll, utan bara eleven 

får det den behöver i sin skolgång."  

 

5.3.4 Specialpedagogiska perspektiv 

 

Specialpedagogerna menar att det är viktigt att använda sig av olika perspektiv när det gäller 

specialpedagogik. Dock tar de ansats utifrån olika perspektiv, vissa av informanterna trycker på det 

relationella perspektivet. Men de utgår även ifrån andra perspektiv som vi inte berörde under 

intevjuerna utan som de haft med sig sedan sin utbildning. 

 

Linda berättar att hon känner till det relationella och det kategoriska perspektivet, men säger att hon 

inte har någon större kunskap om dessa. Dock ser hon det relationella perspektivet som något 

positivt, eftersom det sker en förflyttning av var man lägger problemet. Hon lyfter även fram vikten 

av inkludering i skolan, där hon tar som exempel gruppåtgärder i åtgärdsprogrammen som något 

positivt. Tyvärr upplever hon att denna åtgärd förbises av många lärare. Hon anser att den 

pedagogiska forskningen är eftersatt och skolan borde bli bättre på att ta till sig de resultat som 

forskningen presenterar. Som det är nu, upplever hon att forskningsresultaten inte  är aktuella för 

verksamheten alla gånger. När det gäller perspektivförändringar, säger hon, att en förändring inte 
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enbart kan genomföras i styrdokumenten utan man måste också i arbetsenheterna få tid att 

tillsammans diskutera dessa.  

 

Nils är väl bekant med de specialpedagogiska perspektiven, men uttrycker att det kategoriska 

perspektivet tyvärr är överrepresenterat på hans arbetsplats. Han säger att han försöker vara 

motvikten till detta, då han förspråkar det relationella perspektiv som han arbetar efter. Nils tankar 

om de olika perspektiven är att alla människor är unika och att alla har behov av ett individuellt 

bemötande. "Att vara annorlunda behöver inte vara något negativt", säger Nils. Vidare tror inte Nils 

att det går att genomföra perspektivförändringar endast genom en ny läroplan, utan att det behöver 

sätta sig genom generationsskiften, som han uttrycker det. Han är övertygad om att det kan vara 

lättare på vissa skolor och svårare på andra. 

Nils uttrycker:  

"...att det känns trögjobbat, då jag vill framåt i arbetet med en skola för alla och en mer inkluderande 

skola, men att det på skolan finns många som snart pensioneras och är av den anledningen inte är 

särskilt motiverade till ett nytänkande" (Nils). 

 

Åsa känner sig hemma i perspektiven och anser att hon har en god kunskap om dessa. Hon anser att 

man måste utgå ifrån olika perspektiv när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Hon nämner 

bland annat vikten att använda sig av såväl miljöperspektiv som elevperspektiv för att på så sätt 

kunna skapa sig en helhetsbild av problemet. Även Åsa anser att om man ska genomföra en 

perspektivförändring så måste alla på skolan vara delaktiga och att det måste avsättas tid för 

processen. 

 

Sandra känner till dessa perspektiv. Hon menar att man måste ha ett relationellt perspektiv för att 

inte lägga problemet hos eleven. Hon strävar efter att arbeta utifrån det relationella perspektivet. 

Sandra menar att en eventuell perspektivförändring i den nya läroplanen, inte behöver innebära en 

perspektivförändring i verksamheten utan att det måste arbetas aktivt med detta bland skolans 

personal.  

Sandra menar att: 

...fördelar med det relationella perspektivet är att du kan se på flera aspekter som påverkar eleven, allt 

från en mindre sak, som placering i klassrummet, till att anpassa undervisningsmaterial och uppgifter 

eller förändra en organisation ur elevperspektivet. Det är inte eleven som äger problemet, det är skolan 

(Sandra). 
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5.3.5 Sammanfattning 

 

Intervjuverna gav oss en bild av hur specialpedagoger ser på de områden vi har redovisat. När det 

gäller synen på specialpedagogik ansåg specialpedagogerna att det handlar om stöd till elever i 

svårigheter och att dessa ska utformas efter individens förutsättningar och behov. Man kan se hur 

informanterna använder sig av läroplanen som ett bakgrundsdokument  man inte arbetar aktivt med. 

De intervjuvade lyfter fram kursplanerna som det dokument som anses viktigast för deras 

yrkesutövande. När det gäller funderingar om den kommande läroplanen, Lgr11, kan man se att två 

av informanterna utgår från ett humanistiskt perspektiv, som de själva uttrycker det, där de vill se 

ett tydligare fokus på elevers hälsa istället för kunskapsmål, medan de andra två utgår ifrån ett 

undervisande perspektiv. Specialpedagogerna oroar sig för att det inte kommer avsättas tillräckligt 

med tid för genomförandet av den nya läroplanen, samt för vad den nya läroplanen kommer 

innebära för elever i behov av särskilt stöd. De intervjuade betonar vikten av att vara medveten om 

de olika perspektiv som finns, de förespråkar det relationella perspektivet men lyfter även fram 

andra perspektiv som viktiga i verksamheten.  
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6. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att analysera och diskutera de svar vi fått i vår intervjuundersökning. Vi 

utgår från de forskningsfrågor vi haft med oss igenom uppsatsen för att koppla specialpedagogernas 

svar till den forskning som presenterades i bakgrundskapitlet. Vidare följer i detta kapitel en 

metoddiskussion och ett avsnitt om fortsatt forskning. 

 

6.1 Använder sig specialpedagoger av styrdokument i sitt arbete och i så fall på 

vilket sätt? 

 

De specialpedagoger som vi intervjuat säger att de inte använder sig av läroplanen aktivt, utan att 

den är något som finns med i bakgrunden, där man tar till sig av värderingar och synsätt som 

eftersträvas i densamma. Däremot använder sig specialpedagogerna av kursplanerna i sitt arbete för 

att definiera kunskapsnivåer som elever i behov av särskilt stöd kan nå upp till. I den kommande 

läroplanen skall kursplan och läroplan vara ett integrerat dokument. Denna kommande förändring, 

antar vi, kan innebära att specialpedagogen kommer använda ”läroplansdelen” i Lgr11 mer aktivt. 

 

Åsa menar att det finns lärare som utgår utifrån ett lärarperspektiv i läroplanen vilket är negativt för 

eleverna. Som Sou2007:28 beskriver det, anses den nuvarande läroplanen vara för tolkningsbar. Vi 

menar att denna uppfattning beror på hur man tolkar Lpo94, specialpedagogerna beskriver som vi 

tolkar det, ett starkare fokus på den enskilde eleven medan ämnesläraren har en större helhetsbild att 

tänka på. En specialpedagog menar att det kan beror på de skilda yrkesgruppernas uppdrag, där 

specialpedagogen ofta arbetar individanpassat, medan läraren utöver det också har en hel elevgrupp 

att ta hänsyn till. Vidare är lärarens främsta uppdrag att undervisa medan specialpedagogens roll är 

att stötta elever och lärare i detta arbete. Vi upplever att det kan finnas en skillnad mellan hur 

specialpedagoger och lärare tolkar och använder sig av läroplanen.   

 

Även om specialpedagogerna inte använder sig av läroplanen aktivt, så skapas det ett dilemma i hur 

man skall nå målen och samtidigt kunna se till elevens bästa. Hur man använder sig av läroplanen 

kan visa vilken syn man har på måluppfyllelse och ”en skola för alla”. Eller vilken syn man har på 

sitt uppdrag samt de verksamma specialpedagogernas syn på elevens bästa. Kortfattat uttrycker 

kursplanerna vilka mål eleverna ska nå och läroplanen snarare vilken skola man vill ha, det vill säga 

strävan efter ”en skola för alla”, att undervisningen skall anpassa utefter elevens egna 

förutsättningar, samt vilka värderingar samhället vill förmedla. I och med att specialpedagogiken 
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inte ges något större utrymme i den nuvarande läroplanen, tror vi att det kan vara en anledning till 

varför specialpedagogerna inte aktivt använder sig av den som styrdokument. Att 

specialpedagogerna använder sig mer av kursplanerna menar vi kan kopplas till deras uppdrag som 

är att finna vägar till måluppfyllelse. Med andra ord använder sig specialpedagogen av kursplanerna 

för att stämma av elevens kunskapsnivå och vilka mål eleven kan förväntas nå. Dessa mål skall 

specialpedagogen realisera genom att individanpassa undervisningen för eleven.  

  

6.2 Vilka tankar har specialpedagoger om den nuvarande läroplan och vilka 

förväntningar har de kring den kommande läroplanen? 

 

Specialpedagogernas tankar om den nuvarande läroplanen är av gemensam karaktär. Samtliga lyfter 

fram individanpassningen av undervisningen som något positivt, exempelvis att eleven skall nå 

målen utifrån sina egna förutsättningar. Vidare ställer sig alla specialpedagoger positiva till 

läroplanens värdegrund, som specialpedagogerna menar bygger på en inkluderande människosyn. 

Om dessa tankar beror på att det är direkt kopplat till specialpedagogernas yrkesroll låter vi vara 

osagt. Däremot kan det tyckas logiskt att det är just dessa tankar de lyfter fram eftersom deras 

yrkesroll är så pass starkt kopplad till strävan mot ”en skola för alla” och att undervisningen skall 

ske utefter elevens förutsättningar, vilket kan ses som ett relationellt perspektiv. Även om 

specialpedagogerna uttrycker sig positivt om intentionerna att man skall utgå från elevens 

förutsättningar och behov så finns där ett dilemma, alla elever ska nå samma mål på samma tid. 

Persson (2007) menar att eftersom skolan är resultatstyrd så utgår man ifrån ett kategoriskt 

perspektiv. Skolan blir således inte en skola för alla, menar vi, eftersom hur mycket tid en elev 

behöver för att nå målen är en individuell förutsättning. Med andra ord blir intentionerna med att 

anta ett relationellt perspektiv i läroplanen svårt att uppnå då fokus ligger på elevers måluppfyllnad. 

 

Specialpedagogerna vi intervjuade som vi ser det kan delas in i två kategorier, den första gruppen 

har en ”ideologisk” tanke kring humanism, där de efterfrågar ett större fokus på elevers hälsa och 

välmående, snarare än kunskapskrav och mål. Den andra gruppen utgick mer från den förförståelse 

de har om den kommande läroplanen, där de lyfter fram en ökad tydlighet som något positivt. Dessa 

specialpedagoger förväntar sig, i och med den nya läroplanen, att den kommer bli lättare att tolka 

och att eleverna lättare ska kunna nå fram till de uppsatta målen. Som nämnts tidigare så har 

kritiken som riktats mot den nuvarande läroplanen bland annat varit att den är för ”luddig” och dess 

mål har varit otydliga, vilket har lett till att skolan inte har nått upp till de mål som har formulerats. 

Morawski (2010) skriver att skolan enligt Bolognaföredraget ska vara resultatfokuserad med tydliga 
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mål, vilket vi menar syns i propositionen till den nya läroplanen. Vi ställer oss frågande till vad 

detta kan komma att innebära för elever i behov av särskilt stöd eftersom fokus ligger på 

elevresultat och inte på utveckling och hälsa. Finns det egentligen utrymme för elevers välmående i 

den resultatfokuserade skolan? 

 

Införandet med nationella prov från årskurs tre har som syfte att öka kunskapsmätningen i skolan, 

men också för att tidigare ordna insatser för de elever som inte når upp till målen. 

Specialpedagogerna tror att detta kommer att påverka den specialpedagogiska verksamheten. 

Specialpedagogerna känner en oro över vad detta kan innebära för undervisningen. Genom att tidigt 

identifiera vilka elever som kommer att få svårigheter att nå målen kommer behovet av 

specialpedagogiska insatser säkerligen att öka, men avsätts det inte tillräckligt med tid och resurser 

för detta så kommer eleverna att missgynnas. Eleverna upptäcks men får inte det stöd de är 

berättigade till. Två av specialpedagogerna pekar på att det behövs mer tid, ekonomi och resurser 

för att kunna möta alla elever i behov av särskilt stöd. Däremot visar Skolverkets rapport Vad 

påverkar resultaten i svensk grundskola? (2009) på att resurser inte är något som påverkar elevers 

resultat och måluppfyllelse. Vi menar att problemet kan ligga i att resurserna fördelas jämt mellan 

skolor utan behovsanalys, vilket i sin tur medför att skolor kan uppleva att det finns en resursbrist. 

Vi tror att det även lokalt i en skola kan existera en likande fördelnings norm som får till följd att 

arbetslagen kan uppleva att det saknas resurser att möta behoven. Utifrån elevernas bakgrund och 

behovet av särskilt stöd kan vissa arbetslag ha en större arbetsbelastning än andra och kan därför 

behöva mer resurs. Vi har svårt att tro att syftet med den nya läroplanen är att öka de 

specialpedagogiska stödinsatserna, men att detta förmodligen kommer att bli en naturlig 

konsekvens, eftersom där ligger ett fokus på elevens kunskapsmål. Dessa tankar uttrycker även 

specialpedagogerna under de intervjuer vi har genomfört. 

 

Vi anser, precis som Åsa, att skolan måste utvecklas precis som samhället och därför behövs det en 

ny läroplan. Därför kan en ny läroplan ses som ett steg i skolans fortsatta utveckling.  

 

 

6.3 Har de specialpedagogiska perspektiven som finns i läroplanen någon 

betydelse för specialpedagogens arbete? 

 

Specialpedagogerna, precis som forskningen vi presenterade i bakgrundskapitlet, lyfter fram vikten 

av att anta ett relationellt perspektiv som Skolverket (2008) menar är synligt i den nuvarande 
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läroplanen. Trots att specialpedagogerna lyfter fram det relationella perspektivet som viktigt, var det 

ingen som berättade varför de ansåg det vara viktigt. Istället poängterade man att det är viktigt att få 

en helhetsbild kring en elevs problematik, eftersom detta perspektiv innefattar såväl lärandemiljö, 

lärare som elevens bakgrund mm. Vår uppfattning är att specialpedagogerna anser att det 

relationella perspektivets styrka är att orsaken inte läggs på den enskilde eleven utan att grunderna 

för problematiken kan finnas även i omgivningen. Anmärkningsvärt är dock att en av 

specialpedagogerna, Åsa, uttryckte att det var ”elever med” behov som hon arbetade med, vilket vi 

menar inte hör till det relationella perspektivet.  

 

Vidare säger två av de intervjuade att mycket i skolans verksamhet utgår ifrån det kategoriska 

perspektivet när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Som Persson (2007) skriver, så handlar 

det kategoriska perspektivet om att problemen läggs på eleven. Således konstaterar vi att 

intentionerna med ett relationellt perspektiv i Lpo94 inte fått ett önskat genomslag i 

skolverksamheten, vilket även Skolverket tar upp i sin rapport Särskilt stöd i grundskolan – En 

sammanställning av senare års forskning och utvärdering (2008) . Vi menar att det relationella 

perspektivet fortfarande är en intention i den kommande läroplanen. Vi undrar hur en 

perspektivförändring ska kunna realiseras när vi fortfarande ser att skolan arbetar kategoriskt. 

Samtliga specialpedagoger menar att en perspektivförändring inte enbart kan genomföras genom 

införandet av en ny läroplan. De uttrycker att det måste avsättas tid för alla i verksamheten för att nå 

kunskap om vad perspektivet innebär och hur man skall arbeta utifrån det. Vi anser också att det är 

viktigt att avsätta tid för att kunna få en hel personalgrupp att sträva mot samma synsätt när det 

gäller elever i behov av särskilt stöd. För att få alla att arbeta på samma sätt mot elevens bästa.  

 

Avslutningsvis menar Linda att specialpedagogik är något som inte borde finnas, eftersom den 

"vanliga pedagogiken" ska klara av att möta alla elever utifrån deras förutsättningar och behov. 

Detta synsätt faller in under specialpedagogikens kritiska perspektiv som Nilholm (2003) 

presenterar. Precis som Linda menar vi att i "en skola för alla", borde den vanliga pedagogiken ha 

plats för alla elever, men att specialpedagogiken förmodligen får ännu större betydelse i och med de 

ökade kunskapskraven och den tidigare bedömningen. Vi menar, precis som Sivertun (2006), att 

utan specialpedagogik riskerar elever i behov av särskilt stöd att inte få det stöd de är berättigade 

till.  
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6.4 Metoddiskussion 

 

Med tanke på uppsatsen syfte, valde vi att göra en kvalitativ intervjustudie eftersom vi ville få en 

fördjupad kunskap om några utvalda specialpedagogers användande av styrdokument, samt deras 

tankar kring den kommande läroplanen. Vi valde att genomföra intervjustudier, då vi ansåg att detta 

kunde ge oss de svar vi sökte utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Intervjuerna 

genomfördes med varierande resultat, vi upplevde att vissa informanter tycktes var mer öppna och 

villiga att svara och diskutera de ämnen vi tog upp, medan andra sökte efter de ”rätta”svaren, 

alternativt vad informanten trodde att vi ville höra. Vi menar att vår ovana att genomföra intervjuer 

kan ha bidragit till detta. I och med att frågorna var relativt öppna och var knutna till olika teman, så 

blev det svårt att i vissa fall få svar som var av samma karaktär, exempelvis frågan om deras 

förväntningar kring den kommande läroplanen. När vi mejlade informationsbrevet till 

specialpedagogerna valde vi att utesluta våra intervjufrågor av den anledningen att vi ville få så 

ärliga och spontana svar som möjligt. Vi ville inte att specialpedagogerna skulle läsa in sig på 

intervjufrågorna.  

 

De specialpedagoger vi har intervjuat var ett så kallat bekvämlighetsval, detta kan innebära att vi 

genom våra tidigare kontakter med informanterna ofrivilligt gör tolkningar utifrån de tidigare 

kunskaper vi har om dem. Å andra sidan, menar vi, kan detta leda till ett avspänt samtal där båda 

parter vågar uttrycka och säga vad man egentligen tycker och tänker kring  intervjufrågorna. Dock 

kan informanternas förkunskap om oss påverkat deras sätt att de besvarar frågorna på ett sätt som de 

tror att vi vill höra.  

 

Vidare ansåg sig inte informanterna ha tillräckligt mycket kunskap om den nya läroplanen och de 

specialpedagogiska perspektiven, vilken kan ha skapat en osäkerhet under intervjuerna. Därför 

påpekade vi att det var inte kunskap om Lgr11 vi var ute efter utan att vi ville få fram var deras 

tankar och funderingar kring kommande läroplan, med avseende på vad den kan komma att 

innebära för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Avslutningsvis vill vi tillägga att det som brister i vår undersökning framför allt är att kommande 

läroplan och övriga styrdokument inte har analyserats. Det är möjligt att vi hade kommit fram till 

andra slutsatser om vi haft tid att behandla även dessa dokument. Vi menar ändå fokus på 

läroplanerna ger oss en bild av hur specialpedagoger använder sig av styrdokument.  
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6.5 Fortsatt forskning 

 

Denna uppsats har väckt nya frågor för oss som vi skulle vilja forska vidare kring. En fråga som vi 

funderar över är vilken påverkan den kommande läroplanen kommer ha på det specialpedagogiska 

fältet. Detta är områden som vi tror att den framtida forskningen kommer behandla. Å andra sidan 

funderar vi över vilken roll forskningen har i framtagandet av nya styrdokument. 

 

När vi startade med arbetet av denna uppsats hade ännu inte de kommande kursplanerna 

presenterats, detta är något som vi anser saknas i denna genomgång av specialpedagogernas arbetet 

med styrdokument. Hur är de nya kursplanerna formulerande och vilka kunskapsnivåer finns i dessa 

samt vilken påverkan de kan ha på elever i behov av särskilt stöd är något som vi skulle vilja sätta 

oss in i. 

 

I och med resultaten vi fick kring specialpedagogers användande och tankar kring styrdokument, 

menar vi, att forskning kring övriga inblandade i skolan såsom lärares, rektorers, politikers och inte 

minst elevers tankar kring nuvarande och kommande styrdokument är något som skulle kunna 

utveckla denna undersökning och inte minst fördjupa den. 
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Bilaga 1 Informationsbrevet 

 

Läroplanens betydelse för vardagsarbetet som specialpedagog 

 

Vi är två lärarstuderande som skriver en C-uppsats i specialpedagogik.  

Vi skriver om den nuvarande läroplanen, Lpo 94, och nya läroplanen, Lgr11, utifrån olika 

specialpedagogiska perspektiv.  

Vi vänder oss till dig för att få erfarenheter och tankar om de två läroplanerna från yrkesverksamma 

specialpedagoger.  

Vi vill stämma träff med dig för en samtalsintervju. Vi kommer att genomföra ett antal intervjuer 

med specialpedagoger.  

Vi uppskattar att samtalsintervjun kommer att ta 20-30 min. 

 

De insamlade uppgifterna kommer endast att användas i forskningssyfte och intervjusvaren kommer 

att förstöras efter analys. Vi lovar full konfidentialitet, vilket innebär att du som informant är 

anonym samt att vi också kommer att exkludera vilken stad och skola du är knuten till.  

Uppsatsen är en offentlig handling och kommer att publiceras efter godkännande. 

 

Vid eventuella frågor kan du vända dig till oss.  

Vi är mycket tacksamma om du kan medverka i denna undersökning. 

 

Med vänlig hälsning  

Jacob Burström och Andreas Lindell 

 

Kontakt 

Mobil:  

Jacob - 0704216932 

Andreas - 0739740808 

Mail:  

jacob.burstromh081@student.oru.se 

andreas.lindellh062@student.oru.se 


