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Abstract 

This study aims to increase the understanding of how some teachers and special education 

teachers work and relate to pupils with difficulties, and in which way they use guiding 

documents in their daily work. Over the last four decades the curricula in Sweden have aimed 

at creating a school for everybody though, without any significant success. Today, many 

students leave the comprehensive school without grades in the subjects Swedish, Maths, and 

English. Since the obligatory school was introduced, pupils that have been considered un-

normal have been sorted out to other groups and classes, where teachers with special 

competence have been working.  

The designation “a school for everybody” is described in perspective from four different 

definitions. Two general, national, guiding documents, the school law and the curriculum, 

Lpo -94, is described. The study covers pupils with difficulties, but without diagnoses. They 

are considered disturbing in the classroom. Different designations of these pupils are 

described in the study. To get in contact with these pupils, it is important that teachers have 

knowledge about different strategies how to help them in a positive manner. It is valuable to 

know which basic needs that people need to get satisfied in order to develop. The competence 

in special needs education is pointed out in order to create understanding of when and where 

it can be used. It should not only be used when the situation already has become untenable, 

but also in a proactive manner. 

A qualitative interview survey among four active teachers working with children in the ages 

4-9 years and two special education teachers has been accomplished. The results of the survey 

show that the teachers achieve their good results through their positive attitude. They are able 

to meet the pupil on its own level, even though the teachers in many respects are responsible 

to interpret Lpo-94 on their own. The teachers are aware of their profession, and therefore 

they know when a situation must be changed. They know when they must call for help and 

they are also able to hand over responsibilities to other professions if needed. According to 

the teachers, a school for everybody can only be achieved if changes are made within the 

organisation of the school system. Special education teachers are working proactive and, if 

needed, together with all relevant persons related to the pupils with difficulties. 
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1 Inledning 

När vi skulle välja ämne för examensarbetet inom ramen för det specialpedagogiska 

programmets sista termin, kände vi båda att vi ville undersöka begreppet en skola för alla på 

något sätt. Vårt intresse för ämnet väcktes i början av utbildningen. För oss verkar en skola 

för alla vara svårt att genomföra i verkligheten. Vår erfarenhet är att det finns pedagoger som 

inte har viljan att arbeta med barn som faller utanför det som är inom ramen för det som av 

samhället anses vara normalt. Vidare är vår erfarenhet att pedagoger blir pedagoger för att de 

vill lära barn som vill och har förmågan att lära. Vi anser att det på något sätt beror på 

pedagogen hur väl en elev bibehåller lusten, motivationen och viljan att lära under hela 

skoltiden.  

Ska Sverige fortsätta utvecklas som nation är det viktigt att skapa och ge förutsättningar för 

ett livslångt lärande. Med ett livslångt lärande menas att individen under hela sitt liv lär och 

har lusten att lära. Utbildningssystemets indelning med de olika stadierna är viktiga. Där läggs 

grunden till ett livslångt lärande, som innebär att individen erhåller kunskaper i att läsa, skriva 

och räkna samt kommunicera på olika språk (Skolverket 2000). Lisbeth Henricsson (2006) 

påvisar i sin avhandling att pedagoger idag inte har tillräckligt med kunskaper om hur de ska 

bemöta och stötta elever som hamnar utanför normen genom sitt beteende. Dessutom bör det 

redan på lärarutbildningen satsats på att ge pedagogerna kunskaper om hur de ska förhålla sig 

till elever med beteendeproblem. Vidare menar författaren att alla som arbetar med att stötta 

pedagoger i deras dagliga arbete måste kunna ge pedagogerna verktyg för att bemöta eleverna 

med beteendeproblematik. 

I Sverige blir alla barn skolpliktiga det år de fyller sju år. Undervisning och skolan som 

organisation styrs av politiska intentioner. En konsekvens av det blir, att på skolans arena 

möts många olika diskurser som i bästa fall kan interagera och alla vill göra sin ståndpunkt 

hörd (Assarson 2007). Skollagen tillsammans med timplanerna, läroplanen, Lpo-94, och 

kursplanerna är de dokument som styr skolans verksamhet (Skolverket 2008a). Läroplanen 

ligger till grund för att det allmänna skolväsendet ska bli likvärdig för alla elever. Hur 
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läroplanen tolkas av pedagoger, får konsekvenser för elever i landets skolor. En som har 

åsikter om Lpo-94 och hur den tolkas är Steve Wretman, redaktör för Grundskoletidningen. 

Wretman (2006) menar att när ansvaret för tolkningen av Lpo-94 läggs på pedagoger får det 

konsekvenser för verksamheten. En av orsakerna menar Wretman är att dagens verksamma 

pedagoger inte till fullo har förstått hur de ska förhålla sig till mål att uppnå och mål att sträva 

mot som står i Lpo-94. Ytterligare en orsak enligt Wretman är att pedagoger av sin rektor inte 

har fått alla verktyg som måste till för att kunna möjliggöra det nya förändrade uppdraget. 

Med verktyg avser Wretman bl. a. tid för reflektion och tolkning i grupp av det som står i 

Lpo-94 (Wretman 2006). Wretman får stöd för sina tankar i utredningen Tydliga mål och 

kunskapskrav i skolan (SOU 2007:28). Den utredningen påvisar att det finns brister när det 

gäller pedagogers kunskap om och förståelse av hur de ska tolka och använda sig av Lpo.94 i 

sitt arbete. Utredningen fastställer också att det är staten i det här avseendet som får ta på sig 

ansvaret för att det har blivit så. Eftersom det i utredningen går att utläsa att staten har varit 

otydliga i sitt budskap angående intentionen med Lpo-94 (a.a.), vill vi även få förståelse för 

hur pedagoger använder sig av Lpo-94 i sitt dagliga arbete i skolan. 

Vi anser det vara vi vuxna som bär ansvaret för om barn och unga lyckas eller misslyckas med 

skolarbetet. Vår mening är att alla, och då menar vi alla, åtminstone ska ha rätt till att få lämna 

grundskolan med minst godkänt i kärnämnena. Utifrån ovanstående resonemang är vår 

fundering att det handlar om hur pedagoger bemöter, förhåller sig till alla elever, men speciellt 

till de elever som anses vara i svårigheter för att inte nå målet godkänt i kärnämnena. Sett ur 

ett specialpedagogiskt perspektiv riktas fokus mot vem som ska få utbildning och hur skolan 

ska förmå att skapa förutsättningar till att elever ska kunna känna delaktighet och gemenskap 

oavsett deras tidigare erfarenheter och kunskaper, alla ska vara välkomna. 

Vår avsikt med studien är att få ökad förståelse för hur några pedagoger och några 

specialpedagoger arbetar och förhåller sig till elever i svårigheter och på vilket sätt de 

använder sig av rådande styrdokument i det dagliga arbetet. Vi anser att vi behöver få ökad 

förståelse för det här ämnet då vi i vår kommande yrkesroll kommer att möta de här 

pedagogerna. Vi väljer att göra en kvalitativ undersökning då vi vill nå på djupet av 

pedagogers uppfattningar och erfarenheter av elever i svårigheter.  



7 

 

2 Syfte och Frågeställningar 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur några pedagoger och några 

specialpedagoger arbetar och förhåller sig till elever i svårigheter och på vilket sätt de 

använder sig av rådande styrdokument i det dagliga arbetet. 

2.2 Frågeställningar 

Kan samhället nå en skola för alla enligt pedagoger och specialpedagoger. Är det en utopi 

eller verklighet? 

Hur använder sig pedagoger och specialpedagoger av rådande styrdokument? 

Hur kan pedagogers förhållningssätt påverka elever i svårigheter, så att eleverna bibehåller 

motivationen och lusten att vilja lära?  

Hur kan pedagoger och specialpedagoger samarbeta när pedagoger upplever att de inte räcker 

till för elever i svårigheter?  

2.3 Avgränsning 

I studien kommer vi att avgränsa oss till att, endast undersöka hur pedagoger och special-

pedagoger talar om de elever som uppfattas som bråkiga och störande på något sätt. De som 

inte förmår följa de tysta reglerna som finns under hela skoldagen. Avgränsningen i vår 

undersökning, innebär att vi inte kommer att undersöka hur pedagoger och specialpedagoger 

talar om de elever som lär sig fortare än sina kamrater eller de som sitter tysta och inte förmår 

att komma igång med skolarbetet. De här eleverna är också intressanta och viktiga att studera 

men inom ramen för denna studie ryms det inte.  

I den löpande texten kommer vi att använda oss av benämningarna elever förutom där det inte 

passar in då väljer vi benämningen barn och barn och unga. När vi skriver om styrdokument i 

den här studien avser vi skollagen och läroplanen, Lpo – 94. 
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3 Bakgrund 

I vår vetenskapliga och teoretiska förankring är ambitionen att lyfta fram relevanta teorier och 

metoder som har betydelse för studien. Vi har var för sig läst forskning och litteratur inom 

området. Med hjälp av kunskaper vi erhållit genom inläst material, har vi gemensamt 

diskuterat fram vad som skall vara med utifrån syfte och frågeställningar. 

3.1 Historik  

Här följer en redogörelse för hur människor över tid fått tillgång till undervisning, med fokus 

på läroplaner och specialpedagogikens framväxt. Vår motivering till det här är att de politiska 

intentionerna påverkar skolan som praktik. Därför är det av vikt att känna till sin historia, för 

att få förståelse för hur de verksamma skolaktörerna genomför de politiska intentionerna i 

skolans praktik (Assarson 2007). Specialpedagogikens historia är av betydelse dels för att få 

förståelse för hur den vuxit fram och dels för att få förståelse för hur pedagoger över tid har 

arbetat med elever som faller utanför normen av det som anses vara normalt. 

Den svenska riksdagen beslutade 1842 att varje socken och stadsförsamling skulle ha skola 

med utbildad lärare. Det var starten till att alla barn- och unga skulle få utbildning. 

Pedagogers status höjdes genom att de elever som fanns i skolan blev indelade i grupper av 

pedagogerna efter elevens kunskapsnivå och de elever som föll utanför ramen försvann från 

skolan. Anstalter och barnavårdsnämnder tog hand om den pedagogiska undervisningen till 

elever som inte skulle vara kvar på skolan. De eleverna delades in i tre grupper, ”låg 

fattningsnivå”, ”fysiskt funktionshindrade” och de ”vanartiga och försummade barnen” 

(Egelund, Haug, & Persson 2006, s 11). Vanartiga barn sågs som ett problem i skolan, därför 

skapades mindre klasser som kom att kallas hjälpklasser. Till hjälpklasserna behövdes det 

motiverade pedagoger som var intresserade av att arbeta med de här eleverna och fostra dem. 

Pedagogen som skulle arbeta med de eleverna behövde ”en speciell kompetens som var något 

utöver småskollärarnas och folkskollärarnas kunnande”, det blir ”en lärare som besitter en 

sådan speciell kompetens och som i kraft av denna ges mandat att utforma undervisningen i 

linje med avvikarnas behov” (Egelund m fl 2006, s 14). Den första tiden inom skolan kan 

sägas handla om organisatorisk differentiering eller segregering.  
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Pedagogerna som undervisade hjälpklasserna stannade inte särskilt länge och de behövde mer 

utbildning. En utredning som gjordes i slutet av 1940-talet kom att handla om hjälp- och 

särklassundervisningen. Resultatet av den utredningen blev en ny skola som staten var 

ansvarig för, där skulle blivande pedagoger utbildas. För att komma längre inom skolområdet 

och för att få belägg för sina antaganden studerades ny forskning. I Sverige bedrevs 

forskningen av framstående forskare. En forskning var den om olikheter i begåvning. Den låg 

sedan till grund för differentieringen inom skolan och ledde till att specialundervisningen fick 

en roll i skolan. Till en början blev den ”ett redskap för skolan att klara av elevers olikheter än 

för elever att få en utbildning utifrån sina specifika behov” (Egelund m fl 2006, s 58). Skolan 

som organisation plockade ut de elever som de ansåg behövde ha specialundervisning. Första 

speciallärarutbildningen i Sverige startar år 1962. Samma år, 1962, togs beslut om den 

nioåriga samlade skolgången och den första läroplanen togs i bruk. Citatet nedan visar på den 

förändrade synen om differentieringen inom skolan och vilken skolform som blev aktuell i 

samhället: 

I och med 1962 års läroplansreform med åtföljande ny skollag övergavs således i 
princip den organisatoriska differentieringen till förmån för pedagogisk 
differentiering, dvs. att läraren anpassar metod och innehåll till elevernas skilda 
förutsättningar och behov. Grundskolan ersatte därmed folkskolan och realskolan, 
vilket innebar att i stort sett alla barn skulle undervisas tillsammans i klasserna 
(Egelund m fl 2006, s 59).  

I den sammanhållande skolan skulle alla elever som vistades där känna sig delaktiga trots sina 

olikheter i vardagen. Det var det som begreppet integrering innebar och gör än idag. När 

integreringen genomfördes visade det sig att elever med utvecklingsstörning inte fanns i 

skolan utan de var oftast på institutioner därför att de skulle skyddas från samhället. Till slut 

blev det trots delade meningar skolplikt för alla barn den 1 juli 1968. Läroplanerna som kom 

med några års mellanrum har haft olika kännetecken. Nämligen följande: i Lgr 62 nämndes att 

eleven skulle vara i centrum, i Lgr 69 betonades genomförandet av en demokratisk skola, i 

Lgr 80 fokuserades det på att en skola för alla skulle införlivas. ”Med detta ville man markera 

att den obligatoriska skolan skulle vara en skola dit alla barn och ungdomar var välkomna och 

hade rätt till en utbildning anpassad efter deras förutsättningar” (Egelund m fl 2006, s 63). En 

annan viktig sak som fanns med i Lgr 80 var att antalet elever som hade olika åtgärder skulle 

minskas, därför skulle det arbetas förebyggande. Trots allt blev det mycket special-
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undervisning på skolor och många elever misslyckades i skolan. Ändringen från speciallärare 

till specialpedagog berodde på att specialpedagogerna inte enbart skulle arbeta med att 

undervisa utan också fungera ”som handledare, rådgivare eller vägledare” (Egelund m fl 

2006, s 66) och den utbildningen startade i Sverige år 1990. Den rådande läroplanen Lpo-94 

kännetecknas av likvärdighet, med det menas att för att utbildningen skall bli likvärdig 

behöver somliga elever få mer resurser än andra elever. Elevernas eget ansvar med 

pedagogisk vägledning betonas också som viktigt (Egelund m fl 2006). 

På 1990-talet skulle det upprättas åtgärdsprogram för de elever som behövde ha mer stöd än 

vad som bedömdes som normalt (Skolverket 2001). Niels Egelund, Peder Haug & Bengt 

Persson (2006) menar att redan i början av 2000-talet ses det individuella och att möta eleven 

där den är, som det viktigaste i skolan och det kollektiva i det sociala samspelet är inte lika 

betydelsefullt, på gott och ont. Från 2001 upprättas enlig lag åtgärdsprogram inom alla olika 

skolformer. De här åtgärdsprogrammen har på många håll blivit vardagsmat, de upprättas allt 

för ofta (Egelund m fl 2006). År 2006 blev det lag på att upprätta individuella 

utvecklingsplaner, IUP, för samtliga elever inom alla obligatoriska skolformer (Myndigheten 

för skolutveckling 2007). Med IUPn skall det visas vad eleven behöver mer eller mindre av 

för att målen skall nås: 

Skolans uppgift är att i möjligaste mån skapa likvärdiga förutsättningar för elevers 
lärande, vilket innebär att elever vars hemförhållanden t. ex. medför att de har sämre 
förutsättningar för studier än andra särskilt ska uppmärksammas (Egelund m fl 2006, 
s 133).  

Egelund m fl (2006) skriver att under 1800-talet levde en man vid namn Olof Eneroth, han är 

känd som svenska skolträdgårdarnas fader. Eneroth drev frågor om allas lika värde och att 

folkskolan skulle utvecklas till en skola för alla.  Han var långt före sin tid med sina tankar 

om en skola för alla. Om Olof Eneroth hade levt idag skulle nog hans tankar som fanns redan 

för 150 år sedan vara aktuella eftersom han ansåg att skolans uppgift var att oavsett hur det 

var hemma så skulle alla få nytta och utbyte av skolan och de olika sociala skikten i samhället 

skulle mötas och ingen skulle sorteras ut. Sammanfattningsvis av historiken kan sägas att 

sedan skolan startade och framåt har de dokument som styr skolan tillåtit utsortering.  
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3.2 En skola för alla - Dagens skola? 

Avsnittet har för avsikt att lyfta fram några beskrivningar av begreppet en skola för alla. Med 

ansatsen att belysa innebörden som utvalda forskare ger av begreppet en skola för alla och 

vilka svårigheter som finns för att nå en skola för alla. Bengt Persson (2001) hävdar att staten 

i 40 år haft som intention att skolan ska bli en skola för alla. Där varje individs rättighet är att 

känna gemenskap och delaktighet. 

Hur politiska intentioner förstås och tolkas har Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson & Jerry 

Rosenqvist (2001) granskat i rapporten Ds 1997:57, där en av de viktiga slutsatserna är att 

pedagoger behöver vara väl insatta i skolans uppdrag, om skolan över huvudtaget ska ha en 

chans att nå en skola för alla. Om pedagoger inte omsätter skolans uppdrag, blir det svårt att 

ge samtliga elever de kunskaper de behöver för att bli värdiga samhällsmedborgare. Hur 

skolaktörer förstår och tolkar styrdokument har även Alan Dyson & Alan Millvard (2000) 

gjort studier om i England. De har studerat fyra skolor som har arbetat med det engelska 

begreppet inclusion. Författarna menar att beroende på hur skolaktörer väljer att tolka de 

politiska intentionerna och sedan försöker omsätta dem i praktiken, får konsekvenser för hur 

skolan lyckas eller misslyckas med denna process. Hur resultatet blir beror på hur 

skolaktörerna förmår att tolka innebörden av styrdokumenten och få det att fungera i vardagen 

(Dyson & Millward 2000). Därför ser det så olika ut på skolorna, enligt Gunnar Berg (1999), 

som i likhet med Dyson & Millward (2000) menar att hur pedagoger förstår och omsätter det 

politiska uppdraget får konsekvenser. Berg (1999) utvecklar det vidare till att allt får 

betydelse, just i meningsskapandet, dels i hur den enskilde pedagogen tolkar innebörden och 

dels hur gruppen tillsammans tolkar innebörden, tolkningen beror på vilken kultur som råder i 

skolan De pedagoger som bäst tolkar symbolspråket i det politiska uppdraget vinner den 

språkliga makten och får på så sätt den informella makten på skolan. Berg (1999) menar 

också att skolan styrs av yttre gränser och inre gränser. De yttre gränserna förklaras som att 

det är de riktningar som staten vill att skolan ska ta. De inre gränserna innebär på vilka sätt 

pedagoger förstår och handlar inom ramen för de yttre och inre gränserna. Med andra ord sker 

meningsskapandet av det politiska uppdraget mellan de inre och yttre gränserna.  
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Begreppet en skola för alla kan tolkas på varierande sätt. En sak som står klar är dock att det 

alltid har varit svårt att föra fram att skolan varit till för alla barn (Nilhom 2003). Professor i 

specialpedagogik Peder Haug vid Universitetet i Stavanger i Norge är refererad i Nilholm 

(2003) hävdar att det går att förstå begreppet en skola för alla på fyra olika sätt. Beroende på 

hur begreppet förstås och tolkas får det olika konsekvenser för den enskilde eleven. Det första 

sättet att förstå begreppet en skola för alla på är att alla har ”formell rätt till utbildning, men 

inte samma utbildning” (Nilhom 2003, s 56). Det andra sättet är ”samma formella rätt till 

samma utbildning” (Nilhom 2003, s 56). Där dagens grundskola kan räknas in. Det tredje 

sättet att förstå begreppet en skola för alla är ”alla som går i skolan ska ha utbyte av den, 

kompensatoriskt rättvise tänkande” (Nilholm 2003, s 56). Det fjärde och sista sättet är 

”Demokratiskt deltagarperspektiv” (Nilhom 2003, s 56). Det centrala i det tredje och fjärde 

perspektivet att förstå begreppet en skola för alla är att alla elever av skolan betraktas som att 

alla elever har varierade förutsättningar när de kommer till skolan. Det är upp till varje skola 

att möta de här elevernas varierade behov. Det kan innebära utifrån det tredje sättet att förstå 

begreppet en skola för alla, att eleven kompenseras för sina brister vilket kan leda till att 

eleven blir utstött och utpekad och satt i mindre undervisningsgrupper (Nilholm 2003). 

En skola för alla måste förstås ur ett samhälleligt perspektiv. Men också ur ett historiskt - 

politiskt perspektiv. Betraktas skolan ur ett historiskt perspektiv och begreppet en skola för 

alla så innebär det att begreppet förstås ur ett folkhems perspektiv dvs. att fattigdomen ska 

hävas och alla individer ska ha rätten till utbildning. Ur ett samhällsperspektiv blir inte 

skolans funktion en skola för alla utan den blir en reproduktion av hur samhället ser ut idag. 

Det beror på att, ju högre utbildning, ju högre klasstillhörighet en människa har desto större 

kunskap har människan om hur samhället fungerar och kan därmed ställa krav på t.ex. skolan. 

De här mönstren är stabila över tiden (Hägerström 2002). 

3.3 Styrdokument 

För att få förståelse för hur styrdokument som är rådande och ska tjäna till att vägleda 

pedagoger i deras undervisning, väljer vi att lyfta fram centrala delar ur skollagen och 

läroplanen som har betydelse för pedagogers förhållningssätt och arbete med elever i 

svårigheter. 
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Som vi tidigare nämnt blir alla barn i Sverige skolpliktiga det år de fyller sju. Skollagen anger 

med övergripande mål hur skolans verksamhet ska formas. Skollagen tillsammans med 

timplanerna, läroplanen, Lpo-94 och kursplanerna är de dokument som styr skolans 

verksamhet (Skolverket 2008b). 

I skollagen står det, vilket ansvar de enskilda kommunerna har, men också vilket ansvar 

elever och vårdnadshavare har. De bestämmelser som är riktade mot elever och 

vårdnadshavare rör skolplikten och rätten till utbildning (Skolverket 2008b). 

I skollagen står följande att läsa om rätten till utbildning 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala 
och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara 
likvärdig, varhelst den anordnas i landet(Skollagen kap1, §2 ). 

Vidare står att ”särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet” (Skollagen 

kap 4, §2, andra stycket).  

De här citaten uttrycker med andra ord, att alla elever som går i skolan i Sverige har rätt att få 

det stöd de behöver oavsett var i landet de bor, vilket innebär att alla ska få med sig de 

kunskaper som krävs för att bli värdiga samhällsmedborgare. 

Läroplanen visar skolans värdegrund, grundläggande mål och riktlinjer. Inom varje enskilt 

ämne finns en nationellt fastställd kursplan. Varje kommun har till uppgift att fastställa en 

skolplan som ska ange hur kommunens skolor ska organiseras och utvecklas för att nå 

uppställda mål (Skolverket 2008a). Rektor på varje enskild skola har som ansvar att inom 

ramen för läroplanen, skolplanen och kursplanerna, tillsammans med pedagoger och elever 

utforma innehåll och arbetssätt och organisera så att det passar skolans lokala förutsättningar. 

Hur det planeras och genomförs fastställs i skolans arbetsplan (Lpo-94).  

Skolan har som uppgift att förmedla och förankra de demokratiska värderingar som vårt 

samhälle vilar på till elever. Skolan ska även arbeta för att elever tillägnar sig färdigheter och 

kunskaper som behövs för att kunna delta och verka i samhället. Skolan ska försöka uppnå att 
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vara en levande social gemenskap som ger trygghet och främjar så att elever får lust och vilja 

att lära (Lpo 94).  

Enligt Lpo-94 har skolan ett speciellt ansvar för de elever som på något sätt har svårigheter att 

uppnå de uppställda målen för utbildningen och hänsyn ska beaktas för alla elevers varierade 

förutsättningar och behov.  Dessutom ska pedagogen utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar, anpassa undervisningen, organisera och genomföra arbetet, så att eleven 

utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga. Vidare står det angivet att 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevers bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling (Lpo 94, s 6). 

Därför kan inte undervisningen i skolan utformas lika för alla. Men utbildningen ska vara 

likvärdig. ”Skollagen föreskriver att utbildning inom varje skolform skall vara likvärdig, 

oavsett var i landet den anordnas” (Lpo 94, s 6). Med likvärdighet menas att skolans 

verksamhet inte kan utformas likartat överallt i landet, och resurserna på skolan ska inte delas 

lika till alla elever. Utan de elever som är i behov av mer stöd ska få det, för att de också ska 

ha möjlighet att uppnå de uppställda målen i läroplanen. Skolan och vårdnadshavarna har 

gemensamt ansvar så att elevers skolgång blir optimal vilket innebär att skolan och 

vårdnadshavare ska möjliggöra de bästa möjliga förutsättningar för elevers lärande och 

utveckling (Lpo 94). 

3.4 Elever i svårigheter 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur några pedagoger och några 

specialpedagoger arbetar och förhåller sig till elever i svårigheter och på vilket sätt de 

använder sig av rådande styrdokument i det dagliga arbetet. Då är det viktigt att känna till att 

forskare använder olika definitioner av elever i svårigheter. För att få förståelse för 

variationen av de här definitionerna väljer vi, att lyfta fram några av de ur litteraturen. Att ha 

förförståelse för de olika benämningar som förekommer om de här eleverna anser vi vara 

viktigt att ha med sig i sin yrkesroll. 
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Henricsson (2006) har i sin studie påvisat att 15 % av dagens elever har någon form av 

beteendeproblematik. Rent statistiskt innebär det att två barn i varje klass har problem. De 

elever som av pedagoger i undervisningssituationer anses vara störande och inte följer de tysta 

regler som finns inne i klassrummet är de som har beteendeproblematik. Författaren påvisar 

att, ”Children with behavior problems had a higher frequency of negative teacher 

relationships than unproblematic children” (Henricsson 2006, hämtat från abstract). Även 

Terje Ogdens (2003) definition påminner om Henricssons (2006) tankar om elever i 

svårigheter, hans definition lyder så här: 

Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer 
och förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och 
därmed också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv 
interaktion med andra (Ogden 2003, s 14). 

Ogdens definition påvisar inga exakta avgränsningar och inte heller vad eleverna har problem 

med. Trots det visar Ogdens definition på elevers problem när de faller utanför normer och 

regler som finns i gruppen de befinner sig i, eftersom de på något sätt stör arbetsron. Eva 

Johannessen (1997) definierar störande och bråkiga elever som utagerade barn. Författaren 

menar att eleverna har bristande impulskontroll som leder till att de inte kan styra sina 

impulser utan översvämmas istället av impulserna som kan leda till stora anpassnings-

svårigheter i sociala sammanhang. 

Ross W. Green (2003) kallar de här eleverna för explosiva, oflexibla och lättfrustrerade. De 

har ett starkt explosivt beteende. Barnen visar ofta svårhanterliga beteenden såsom häftiga 

vredesutbrott, olydnad, impulsivitet, instabilt humör samt verbal och fysisk aggression. De 

har svårt att kontrollera sina känslor som är förknippade med frustration och har på det sättet 

svårigheter att lösa frustrerande situationer så att alla parter blir nöjda. De här barnen som 

författaren kallar explosiva barn blir också oftast definierade utifrån sitt beteende och inte 

utifrån deras bra sidor i beteendet som fungerar. 

Margot Jørgensen och Peter Schreiner (2001) menar att barnet blir betraktat som en 

övermäktig belastning som närmiljön helst vill undvika. Barnet är aggressivt, slår, sparkar och 

spottar. De är dominerande och har ett asocialt beteende och enligt de vuxna vill barnet alltid 

bestämma. De kan visa det på olika sätt genom okoncentration, rastlöshet, hyperaktiv och ett 
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mycket stort otillfredsställt kontaktbehov. Barnet kan i stort sett hela tiden påkalla de vuxnas 

uppmärksamhet. De är i en ”fighterrelation” enligt författarna. 

3.4.1 Teoretiska perspektiv på förhållningssätt i lärandemiljö 

Här nedan kommer vi att redogöra för perspektiv som möjligen är vanligt förekommande att 

utgå från som pedagog inom skolans praktik till elever i svårigheter. Beroende på hur 

pedagoger förhåller sig till och bemöter elever, får konsekvenser för samspelet och på vilket 

sätt elever kommer att få hjälp. 

Pedagogers val av perspektiv har avgörande betydelse för hur pedagog -elev relationen 

kommer att yttra sig. Trivsel, trygghet och lusten till att lära hänger nära samman med vilken 

sorts relation elever har till undervisande pedagoger (von Wright 2001). 

Med ett relationellt perspektiv menas att pedagogen intar individens perspektiv växelvis med 

sitt eget perspektiv. Pedagogen kan fråga eleven ”hur gör du”? istället för ”vad gör du”?. 

Utifrån ett relationellt perspektiv så lyssnar pedagogen till individen och letar inte efter fel 

och brister. Att kunna lyssna till och ta en annans perspektiv innebär att pedagogen har 

förmågan att acceptera mångfalden och variationen hos elever. Pedagogen är den som måste 

se till att dialog blir möjlig med eleven. Pedagogen kan inte bestämma hur det borde bli men 

kan öppna upp för möjligheterna (von Wright 2001). 

Det finns två perspektiv som är likartade men som benämns med olika namn. De här två 

perspektiven är kanske vanligare att utgå från som pedagog i bemötandet till elever när det 

gäller att reda ut vilken problematik elever i svårigheter har. Det ena perspektivet är vad von 

Wright (2001) benämner som det punktuella perspektivet och det andra perspektivet är som 

Nilholm (2003) benämner som det kompensatoriska perspektivet. Båda perspektiven innebär 

att pedagogen letar efter elevens svårigheter hos eleven själv dvs. på individnivå. Vilket kan 

innebära att pedagogen glömmer att se till elevens hela skolgång (Nilholm 2003, von Wright 

2001). 

3.4.2 Pedagogiska strategier i arbetet med elever i svårigheter 

Vi vill i det här avsnittet beskriva vad forskare och relevant litteratur anser vara bra 
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pedagogiska strategier i förhållandet till elever i svårigheter. För att det är bra att ha 

kännedom om olika förhållningssätt som kan vara bra i arbetet med de här eleverna och vilket 

kan göra att de här elevernas situation blir bättre. 

De flesta pedagoger har inte fått kunskaper om hur de ska agera med ett barn som är explosivt 

(Greene 2003). Att som pedagog besitta förmågan att stötta elevers egen förmåga att klara av 

en situation är kanske en av de viktigaste förmågorna som en pedagog kan ha. Många barn 

som har ett störigt beteende är oftast i behov av konkret hjälp som behöver vara över lång tid, 

de kanske också är i behov av hjälp i det tysta, för att de ska kunna lyckas bemästra alla krav 

som ställs mot dem från omgivningen. Elevens upprepande negativa beteende bör alltid 

betraktas som ett rop på hjälp av omgivningen (Iglum Rønde 2006). Då är det viktigt att 

pedagogerna har strategier för hur de skall bemöta de här eleverna (Henricsson 2006). 

Samtidigt är det då också av vikt enligt Bent Hougaard (2004) att pedagogen är professionell 

vilket innebär i det här sammanhanget enligt författaren att pedagogen är kompetent och kan 

tillmötesgå andras behov. Alla relationer är viktiga och alla ska mötas med samma respekt. 

Om pedagogen vågar vara positiv och sätta ord på det som händer stärks det positiva 

beteendet och genom att förhålla sig så blir det negativa beteendet tydligare. När det negativa 

beteendet synliggörs är det lättare att ta tag i problemet och då kan pedagogen börja på rätt 

sätt med hjälpen. Det görs på ett bra sätt genom att vara förberedd inför ett samtal, många 

gånger har pedagogerna dock inte hunnit förbereda sig eftersom samtalen uppstår i vardagen. 

Då är det en väsentlig skillnad om pedagogen kan vara professionell i mötet i jämförelse med 

att vara privat (Hougaard 2004). Genom att ha en professionell hållning i samtalet så är 

pedagogen medveten om de etiska överväganden som ska efterlevas, i ett vanligt samtal är det 

oftast medkänslan som styr. När ett möte sker på så sätt att pedagogen förhåller sig 

professionellt till den andra personen är det viktigt att det görs på så sätt att den andra 

personen känner sig lyssnad till, sedd och bekräftad (Holm 2001). Jesper Juul och Helle 

Jensen (2003) för ett resonemang att när pedagogen tar på sig den vägledande rollen och 

bekräftar eleven så utvecklas självkänslan och det personliga ansvaret hos båda parter 

eftersom det krävs kommunikation för att växa som människa.  

Pedagoger som får elever som är i en ”fighterrelation” kan försöka finna en egen relation till 

eleven när inte kampen pågår, att ge uppåtpuffar, se eleven och bekräfta eleven kan leda till 
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färre strider. När en ”fighterrelation” pågår söker eleven hela tiden pedagogens uppmärk-

samhet och det går sällan att nå eleven (Jørgensen & Schreiner 2001). 

Att pedagogen arbetar lösningsfokuserat med elever som är i svårigheter på olika sätt är en 

bra metod att känna till. Genom att beskriva situationen tillsammans med eleven och se 

framåt, hur det kan bli mindre bråk t. ex. på rasten eller med kompisarna. Till sin hjälp kan 

pedagogen rita för eleven och sätta upp genomförbara mål. Tillsammans får pedagogen och 

eleven se någonting nytt, hur det ska kunna fungera på rasten och det gamla talas inte så 

mycket om. Blicka framåt och gå vidare mot många delmål för att nå det stora målet (Ajmal 

& Rhodes 1995). 

Det är pedagogens förhållningssätt som påverkar hur kvaliteten blir i det som pedagogen gör. 

Att bygga upp en människas förhållningssätt pågår hela livet, alla har någonting med sig i sin 

ryggsäck. Tankarna som var och en har är det som styr människans handlade i de olika 

situationerna i livet. Verkligheten är komplex och ses förhållningssätt som ”ett skapande 

förhållningssätt till kunskap” (Danielsson & Liljeroth 1996, s 91) så får inga färdiga svar 

finnas, samtliga situationer utmynnar i något nytt. Om pedagoger, och givetvis alla andra 

människor också, vidgar sin syn på sitt sätt att förhålla sig till andra människor så kan det bli 

som Lennart Danielsson och Ingrid Liljeroth (1996) uppfattar: 

Att alla människor med eller utan handikapp eller andra allvarliga utvecklingshinder 
har betydligt större resurser än man föreställer sig. Människor i allmänhet har större 
möjligheter att själva forma sin framtid än människor med utvecklingshinder 
(a.a. s 13). 

När pedagoger har kännedom om de grundläggande mänskliga behoven som är: ”- å bli sett, - 

å bli anerkjent, - å bli møtt, - å bli respektert, - å bli forstått, - å bli elsket, - å bli akseptert” 

(Rye 2007) så kan ett gott samspel utvecklas. För att kunna utvecklas som pedagog finns det 

ett samspelsprogram som kallas Vägledande samspel/ICDP, som har utvecklats av professor 

Henning Rye och professor Karsten Hundeide, verksamma vid Oslo Universitet, Norge 

(Hundeide 2001). Programmet har goda förutsättningar att ge människor möjligheter till att 

utveckla ett positivt förhållningssätt i bemötandet till andra människor. Oavsett vilken ålder 

människan har kan goda samspelsmönster skapas och läras in med hjälp av programmet. 

Används programmet aktivt ute på fältet möjliggör det att pedagoger kan få med sig 
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värdefulla kunskaper om hur de kan förhålla sig till, arbeta och bemöta elever men speciellt 

elever i svårigheter. Målet med Vägledande samspel/ICDP är att arbeta förebyggande så att ett 

positivt samspel mellan människor uppstår och bibehålls. Det görs genom att pedagogen blir 

medveten om sin egen betydelse i samspelet. Vid pedagog – elev relation är det alltid 

pedagogens ansvar för att ett positivt samspel utvecklas. Om pedagogen vågar omdefiniera sig 

själv och vågar se hur samspelet fungerar med andra, leder det till att positiva förändringar 

sker i samspelet. Händelserna ses i nytt ljus och låses inte fast vid förutfattade uppfattningar. 

Programmet utgår från åtta teman (Hundeide 2001). De teman delas in i tre dialoger som 

berör den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande 

dialogen. Genom dialogerna lär man sig hur man bemöter andra människor. Det handlar om 

att se, bekräfta, ge djup och bredd i kommunikationen och kunna lära andra innebörden av 

frihet under ansvar (Hundeide 2006). Hougaard (2004) menar att när pedagogen prövat allt 

för att t. ex. hjälpa en elev i en situation och ingenting fungerar så ska pedagogen ändå pröva 

något nytt.  

3.5 Specialpedagogisk kompetens 

Det finns olika forskare som har åsikter om hur specialpedagogisk kompetens bör används 

och varför. I det här avsnittet väljer vi att lyfta fram några forskares åsikter därför att det har 

betydelse för skolors organisation, specialpedagogers yrkesroll och elevers situation. Hur 

synen på specialpedagogisk kompetens är på skolor, får konsekvenser för elevens skolgång på 

så sätt att elever kan hamna i ett utanförskap men ändå innefattas i en gemenskap. 

Redan i slutet av 1990-talet menade Peder Haug (1998) att alla pedagoger borde ha 

kompetensen att möta variationen av eleverna i undervisningssituationerna. Han hävdar att 

specialpedagogik är en konstruktion av dem som arbetar och verkar i skolan. Persson (2001) 

för ett liknande resonemang och menar att specialpedagogisk kunskap behövs på alla nivåer i 

lärandemiljöerna. Men för att det ska bli möjligt krävs att arbetslagen på skolor kan analysera 

och se sambanden till elevers svårigheter och att specialpedagogens kompetens finns att få, 

dessutom att specialpedagogens utsagor tas på allvar trots att det kanske visar på att det är 

faktorer samt sättet som pedagogen undervisar på som ger elever svårigheter. Om förståelse 

finns för att det specialpedagogiska verksamhetsfältet är brett, kan Siv Fischbein (2007) 
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nämnas, hon benämner fältet i termer som att det är variationerna mellan individerna som står 

i fokus. Vidare menar hon att eftersom ämnet är mångvetenskapligt är det nödvändigt att 

använda sig av andra vetenskapliga discipliner, med andra ord så menar hon:  

De komplexa situationer som man ställs inför inom det specialpedagogiska 
verksamhetsfältet kräver att man kan sätta på sig ”olika glasögon” och utforska 
omvärlden utifrån olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Fischbein 2007, s 20). 

Värdet av att kunna sätta på sig ”olika glasögon” som Fischbein (2007) talar om menar även 

Eva Björck-Åkesson (2007) vara av vikt. Klarar pedagoger att ta på sig ”olika glasögon”, 

medför detta att specialpedagogik inte skulle behövas, eftersom en medvetenhet finns om hur 

skolan ska förmå ge kunskap till varje enskild individ efter dennes egen förutsättning. Hon är 

medveten om det komplexa i situationen och utvecklar det till att, om skolan ”sorterar” ut 

elever så behövs specialpedagogiken. Sammanfattningsvis kan det sägas utifrån ovan förda 

resonemang ”att ju mer generell pedagogiken blir desto större behov finns det av 

specialpedagogik” (Fischbein 2007, s 23). 

Persson (2001) har genomfört olika fallstudier som påvisar att det uppfattas som svårt att 

arbeta med de här eleverna som är i svårigheter, många gånger är det pedagogen som upplever 

att klassrumssituationen inte håller och därför vänder sig till specialpedagogen. Som exempel 

kan ges: 

Och jag skulle vilja att eleven togs ut ur klassen mera. Han stör mig fruktansvärt, 
stör de andra också och jag fungerar inte som jag ska när han är där. Han ska tas om-
hand eller det ska göras någonting innan allt brakar, och det gör det snart (Persson 
2001, s 79). 

Det visar sig att specialpedagogerna får rycka in när akuta problem uppstår. Assistera 

pedagogen inne i klassrummet eller ta ut den eleven i svårigheter ur klassrummet, så att 

undervisningen kan fortgå i normal takt. Flera upplever att det kanske inte alltid är eleven det 

är fel på utan kanske läraren som befinner sig på fel nivå i undervisningen så att eleven inte 

kan tillgodogöra sig undervisningen (Persson 200l). Om vi utgår från begreppet en skola för 

alla och då tänker oss att alla barn i samma ålder ska finnas i samma klassrum och att ingen av 

de här barnen ska stötas ut, så verkar det som att vi tar till specialpedagogik när vi inte kan nå 

detta mål (Nilholm 2003). 
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Peder Haug (1998) menar att skolan idag möter elever som har en annan kompetens än förr i 

tiden och skolan tar inte hänsyn till det utan har bestämt sig för att eleverna har en viss nivå 

och lägger undervisningen där. Genom att acceptera alla olikheter som eleverna har på en och 

samma skola och göra undervisningen individuell i varje klassrum så ska t.ex. ingen bli 

hindrad i att arbeta efter sin takt och ingen ska heller bli utstött. När det här fungerar fullt ut 

och skolan satsar på social träning och på att utveckla gemenskap på skolan så blir det ingen 

skillnad på pedagogik och specialpedagogik. Det innebär enligt Haug (1998) att när skolan 

blir en skola för alla så behövs inte kompetensen special före pedagogik eftersom alla 

pedagoger ska ha den insikten och låta alla skillnader och olikheter hos eleverna få finnas.  

4 Metod 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga inför den empiriska 

studien. Först kommer vi att göra en allmän beskrivning om metoder sedan beskriver vi 

vilken metod vi valt som efterföljs av de etiska övervägandena som ska följas när forskning 

bedrivs. Därefter kommer ett avsnitt om vår pilotstudie och vidare hur vi valt respondenter 

och hur intervjuerna genomfördes. Vidare presenteras ett avsnitt om studiens giltighet och 

trovärdighet till sist beskriver vi hur vi har tolkat vårt empiriska material.  

4.1 Allmänt om metoder 

När forskning bedrivs är det viktigt att ha kunskap om och reflektera kring vilka 

vetenskapliga metoder som finns, eftersom den metod som är lämplig att använda beror på 

syftet med studien. Vetenskapliga metoder kan vara kvantitativa eller kvalitativa (Starrin 

1994).  

Frågeställningarna i det aktuella forskningsprojektet har en avgörande betydelse för om det 

blir en kvalitativ eller kvantitativ studie. Är problemformuleringen av hur- karaktär leds 

forskaren automatiskt in mot det kvalitativa studiet, är frågorna istället av vad- karaktär leds 

forskaren mot det kvantitativa spektrat (Kvale 1997,Starrin 1994,Trost 2007). Det är viktigt 

att känna till vilka olika metoder som finns att använda när bearbetning och analys sker av 
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empiriskt material. Den ansats som väljs får konsekvenser för hur resultatet blir (Assarson 

2007).  

4.2 Val av metod 

Utifrån studiens syfte och ovanstående resonemang om val av metod, anser vi att den 

kvalitativa metoden är bäst att använda i vår studie. Vi vill få förståelse för hur några 

pedagoger och några specialpedagoger arbetar och förhåller sig till elever i svårigheter och på 

vilket sätt de använder sig av rådande styrdokument i det dagliga arbetet. Det finns flera 

forskare som har skrivit om intervju som metod bl. a. Steinar Kvale (1997) som menar att 

forskningsintervjun är en speciell form av samtal där huvudsyftet med samtalet är att finna 

kunskap om undersökningspersonens livsvärld genom frågor och ger unika möjligheter att 

beskriva vardagens innehåll utan att forskaren lägger in egna värderingar i det. Ett liknande 

resonemang beskriver Bengt Starrin & Barbro Renck (1996), i termer som att den kvalitativa 

intervjun lägger tyngdpunkten på den språkliga händelsen, vilket innebär att de sociala 

relationerna sätts i centrum. Intervjuaren och den intervjuade ingår ett samspel, båda parter 

påverkar varandra, intervjuaren ska hjälpa den intervjuade med att skapa ett sammanhang om 

det som sägs. Frågorna som ligger till grund för kvalitativ intervjumetod är öppna. Även 

Heléne Thomson (2002) menar på, att intervju som metod innebär att intervjuaren vill nå på 

djupet. Intervjuaren vill öka sin egen förståelse om ett fenomen, som forskaren redan har en 

del kunskap om, men inte tillräckligt. Utifrån ovanstående resonemang väljer vi att göra 

kvalitativa intervjuer. För att inte komma bort från studiens syfte väljer vi att forma 

intervjufrågor utifrån studiens frågeställningar. Vi tänker oss att våra frågeställningar kommer 

att tjäna som ramen när vi tolkar våra intervjuer. De är: 

Kan samhället nå en skola för alla enligt pedagoger och specialpedagoger. Är det en utopi 

eller verklighet? 

Hur använder sig pedagoger och specialpedagoger av rådande styrdokument? 

Hur kan pedagogers förhållningssätt påverka elever i svårigheter, så att eleverna bibehåller 

motivationen och lusten att vilja lära?  

Hur kan pedagoger och specialpedagoger samarbeta när pedagoger upplever att de inte räcker 

till för elever i svårigheter?  
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Formen för våra intervjuer blir som Kvale (1997) kallar halvstrukturerade dvs. det är varken 

ett öppet samtal eller ett strängt formulerat frågeformulär. Våra intervjufrågor som finns på 

bilaga 2 och 3 är färdiga frågor, men under intervjuerna följde vi de inte ingående men vi 

använde de för att inte komma bort från studiens syfte. 

4.3 Etiska överväganden 

För samhällets och individernas utveckling är forskning nödvändigt. Vetenskapsrådet (2002) 

framhåller vikten av att individskyddskravet följs. Det skyddet är det naturliga skyddet för 

forskningsetiska överväganden som skrivs ut utförligare som fyra huvudkrav. De här fyra 

huvudkraven är följande: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Här nedan redogör vi kort om innehållet i de fyra huvudkraven. Därför att 

när forskning bedrivs är det viktigt att det empiriska materialet hanteras rätt och riktigt, så att 

enskilda individer inte skadas. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som deltar i forskningen om syftet 

med den forskningen som ska genomföras. Det ska också vara tydligt att deltagandet är 

frivilligt och det empiriska materialet endast ska användas för den berörda forskningen. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska fråga och informera om att respondenten får 

avbryta när den vill både före och mitt i intervjun om en sådan önskan uppstår. När 

respondenten beslutar sig för att avbryta får inte forskaren påverka eller utsätta respondenten 

för påtryckningar. Konfidentialitetskravet innebär att inga privata data som kan härledas 

tillbaka till respondenten eller till platser redovisas i forskningen. Allt material förvaras på 

sådant sätt att inga obehöriga kan få tillgång till det. Nyttjandekravet innebär att all insamlad 

information bara kommer att användas för den aktuella studiens syfte för att sedan förstöras 

(Vetenskapsrådet 2002).  

4.4 Pilotstudie 

Bengt Starrin och Barbro Renck (1996) menar att den kvalitativa intervjun som metod innebär 

att forskaren inte från start vet vilka frågor som är viktiga, betydelsefulla och centrala för att 

uppnå syften med olika studier. Utifrån författarnas resonemang valde vi därför att genomföra 
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ett par pilotintervjuer med verksamma pedagoger, för att se om frågorna vi gjort var relevanta 

för studiens syfte. Vi transkriberade pilotintervjuerna och sorterade de utifrån 

frågeställningarna i studien. Då upptäckte vi att vi behövde lägga till ett par frågor för att ha 

möjlighet att uppnå studiens syfte. Pilotintervjuerna genomfördes på samma sätt som 

intervjuerna i studien, förfaringssättet av pilotintervjuerna och intervjuerna i studien beskrivs 

under rubriken genomförandet, därför att det skedde på samma sätt. 

4.5 Val av respondenter 

Vi funderade på möjliga respondenter och det finns flera forskare som nämner på vilka sätt ett 

urval av respondenter kan genomföras. Jan Trost (2007) benämner ett sätt som bekvämlig-

hetsurval vilket innebär att ”man tar vad man har”. Thomsson (2002) påtalar ett sätt som en 

känsla av att den här kvinnan/mannen är en person som jag vill intervjua. Därför gick våra 

tankar så här: vem känner vi som känner någon som skulle vilja medverka i studien? Vi ville 

träffa respondenterna personligen, men inte ha en nära personlig relation till dem. Det 

stämmer överens med vad Seidman refererat i Starrin & Renck (1996) säger, då han menar, att 

om intervjupersonen är väl känd av intervjuaren så kan det ”förändra intervjurelationen så till 

den grad, att de frågor som man är intresserad av att få kunskap om är svåra att ställa och 

svåra att få svar på” (Starrin & Renck 1996, s 73). Vi ville kringgå att förfrågan om 

medverkan till intervju gick ut via rektor på respektive skola, för att på så sätt förhindra att det 

blev liggande på ett bord. Vi fann fyra verksamma pedagoger som arbetar med elever i år 4 – 

9 på olika skolor och i olika kommuner. Dessutom två specialpedagoger som är verksamma 

på F-6 skolor i olika kommuner. 

4.6 Genomförande 

Vi kommer i det här stycket benämna både pedagoger och specialpedagoger som respondenter 

för att sättet vi tog kontakt med dem var likvärdigt och har inget med yrkesprofessionen att 

göra. När vi bearbetar och presenterar resultaten av intervjuerna kommer de att benämnas 

med sin profession då de har olika yrkesroller. 

Vi tog personlig kontakt med respondenterna via telefon och i personligt möte. Då 
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presenterades undersökningens omfattning ingående och vi informerade även om att deras 

uppgifter skulle behandlas med anonymitet och alla anteckningar samt bandupptagningar 

skulle bli förstörda efter avslutad studie. På så sätt fick respondenterna möjlighet att tänka 

igenom om de hade viljan att delta i undersökningen. Intervjuerna bandades och genomfördes 

på respondenternas arbetsplatser och hemma hos dem. Intervjufrågorna lämnade vi till-

sammans med missivbrevet, se bilaga 1, i förväg så att respondenterna fick betänketid och 

kunde känna sig väl förtrogna med frågorna. Fördelen med sådant förfaringssätt menar Trost 

(2007) är att respondenten enkelt kan gå tillbaka till missivbrevet och läsa informationen om 

studien och nå de ansvariga för studien. Ett löst papper försvinner lätt. Kvale (1997) påpekar 

att det kan vara problematiskt att ge för mycket information före intervjun då informationen 

kan bli ledande för själva intervjun. Ändå valde vi att lämna ut intervjufrågorna tillsammans 

med missivbrevet i förväg därför att respondenterna skulle få tiden att tänka över sin 

arbetsmetodik i klassrummet med styrdokumenten. Efter en veckas betänketid tog vi 

ytterligare kontakt med respondenterna och bestämde tid för när intervjun skulle äga rum. 

4.7 Validitet och Reliabilitet 

Trost (2007) menar att termerna validitet och reliabilitet ursprungligen kan härledas till 

kvantitativ forskning. Därmed menar Trost att de båda termerna blir svåra att överföra till 

kvalitativ forskning. Det är bättre att inom kvalitativ forskning tala om trovärdighet menar 

författaren. Det finns flera forskare som är av motsatt åsikt, där Steinar Kvale kan nämnas. 

Kvale (1997) är av den åsikten att termerna validitet och reliabilitet visst kan användas och är 

relevanta inom kvalitativ forskning. För att få förståelse för hur bra det som ska mätas i en 

undersökning blir mätt, används termerna validitet respektive reliabilitet. De här termerna kan 

med andra ord förklaras med orden giltighet och tillförlitlighet (Trost 2007). Termen validitet 

eller giltighet innebär att forskaren kontrollerar, ifrågasätter och kan teoretisera sina resultat. 

Termen reliabilitet eller trovärdighet innebär att forskaren säkerställer hållbarheten i resultatet 

(Kvale 1997). 

I vår studie har vi för att stärka reliabiliteten eller tillförlitligheten i resultatet, förankrat våra 

uttalanden och uppfattningar i relevant forskning och annan relevant litteratur. För att kunna 

stärka studiens validitet eller giltighet har vi hela tiden under studiens gång, ifrågasatt och 
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reflekterat över våra uppfattningar. När intervjuerna pågick var vi konsekventa med att fråga 

om vi inte förstod, efter klargöranden från respondenterna. Att vi hela tiden har haft 

möjligheten att resonera och diskutera med varandra och på så sätt haft möjligheten att kritiskt 

beakta varandras uppfattningar anser vi gör att vår studie är valid. 

4.8 Bearbetning av data  

Direkt efter intervjuerna förde vi ner det som kändes relevant för studiens syfte på papper, för 

att kunna gå tillbaka till det vid analysen. Vi grovtranskriberade de bandade intervjuerna, 

vilket innebär att onödigt material tas bort på en gång som t.ex. upprepningar, det blir enklare 

att urskilja det som är relevant för studiens syfte (Kvale 1997). Det här görs för att det ska bli 

mer hanterbart inför analysen av intervjuerna. Vår grovtranskribering fick tjäna som en hjälp 

till att skapa en ram för den fortsatta analysen. Vi lyssnade på bandinspelningarna ett flertal 

gånger och skrev ner det som var relevant och väsentligt utifrån våra frågeställningar. Genom 

att använda oss av meningskoncentrering i vår analys, som enligt Kvale (1997) innebär att det 

som respondenterna svarat formas om till kortare texter där fokus är att det som skrivs ner ska 

tjäna till att nå studiens syfte. Då kunde vi göra råmaterialet hanterbart. Blev vi osäkra på 

innebörden av något som informanterna berättade gick vi tillbaka och lyssnade på 

inspelningarna igen.  

Analysen av intervjuerna har också en hermeneutisk prägel, vilket enligt Alexandersson 

(1994) innebär att vilja få kunskap om hur innebörder och intentioner hos individer och 

händelser sedda i sina sammanhang kan förstås. Det handlar om att synliggöra hur det är att 

leva under sina egna villkor eller att reda ut betydelsen i särskilda mänskliga förhållanden och 

sammanhang. Eller som Nils Gilje och Harald Grimen (2007) talar om ”den hermeneutiska 

cirkeln” och att den ska förstås som att forskning hela tiden är i rörelse mellan delar och 

helhet. Alltså är den ”hermeneutiska cirkeln” en fråga om olika tolkningsinnebörder. Kvale 

(1997) hävdar att med hjälp av hermeneutisk tolkning kan en ömsesidig och giltig förståelse 

av texters innebörd nås. Det våra informanter berättade för oss analyserade vi i relation till 

våra frågeställningar som bildar mening i vår empiriska undersökning. 
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5 Resultat och analys 

I det här avsnittet kommer vi att först ge en presentation av våra respondenter. Vi kommer 

sedan att presentera resultatet av vår intervjuundersökning utifrån våra frågeställningar som 

tjänar som ramen för att ge en bättre överblick av resultaten. Varje frågeställning börjar med 

en allmän sammandragen tolkning utifrån våra respondenters svar sedan följer citat, som ger 

belägg för våra tolkningar, som till sist avslutas med en allmän sammanfattning efter varje 

frågeställningsområde. 

5.1 Respondenter 

Vi har intervjuat fyra verksamma pedagoger och två specialpedagoger. Samtliga är 

verksamma i små kommuner i mellersta Sverige. De pedagoger som är utbildade 1-7 

pedagoger kommer vi att benämna med följande namn: Anna och Pelle. Anna arbetar 

åldersblandat med elever i år 4 och år 5. Pelle arbetar med elever i år 4, år 5 och år 6. De 

pedagoger som arbetar med elever i år 7 – 9 kommer vi att benämna med följande namn: 

Lasse och Tina. Lasse är utbildad till gymnasielärare. Tina är utbildad i ett praktiskt ämne. 

Specialpedagogerna kommer vi att benämna med följande namn: Kalle och Olle. Kalle arbetar 

i ett elevhälsoteam, det innebär att han åker runt inom ett bestämt område i kommunen till 

olika skolor och förskolor. Olle arbetar på en F-6 skola och är också kopplad till en förskola. 

5.2 Kan samhället nå en skola för alla enligt pedagoger och specialpedagoger. Är det 

en utopi eller verklighet? 

Det visar sig bland de pedagoger och specialpedagoger vi intervjuat att en skola för alla 

framstår mer som en utopi än verklighet. Det framkommer att en skola för alla, för 

pedagogerna innebär att skolan ska ta emot alla elever oavsett fysiska handikapp eller 

kunskapsnivå. Men deras egna erfarenheter påvisar att det är näst intill omöjligt att få till en 

skola för alla.  

Resultaten från intervjuerna visar att pedagogerna som arbetar med eleverna i år 4 -6 menar 

att det är viktigt att eleverna hamnar rätt när de går i skolan. Att ingå i en mindre grupp eller i 
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en annan skolform, kan enligt pedagogernas erfarenheter leda till att eleverna behåller lusten 

att lära. Annars kan det bli som pedagog Anna menar att det nästan är som att misshandla 

eleverna om de inte får adekvat hjälp. 

Att det nästan är att misshandla eleverna om man inte ser att de får rätt hjälp av 
vuxen och mår bra i klassen. Om de ska behålla lusten att lära så behöver just de här 
eleverna kanske gå i mindre grupp eller i en annan skolform. Det är en väldigt stor 
skillnad på att gå i en grupp om tio elever t. ex. än att vara en av tjugo-tjugotvå 
elever, Anna (pedagog 1-7).  

Pedagogen Pelle uttrycker att eleverna bör vara kvar i klassrummet eftersom de oftast har 

kompisar där. Men han hävdar att det kan bli problem för elever med fysiska handikapp för att 

det leder till utanförskap för eleven i den vanliga skolan. Pelles erfarenhet är att det är svårt 

för elever med fysiska handikapp att etablera varaktig social gemenskap och hitta riktiga 

vänner, men om de går i skolan tillsammans med andra med likvärdiga handikapp så är 

möjligheten större.  

De elever som har normala svårigheter kan vara kvar i skolan, De kan fungera på 
raster och har kompisar och bor i närområdet men de här eleverna behöver få 
resurser i klassrummet, de ska verkligen inte plockas ut enskilt. Men elever som har 
fysiska handikapp hamnar lätt i utanförskap bland eleverna, så det bästa för dem 
vore att gå i skolan tillsammans med andra med likvärdiga problem. Så att de får 
möjligheten att ingå i en social gemenskap där de får riktiga vänner, Pelle (pedagog 
1-7). 

När vi kommer till pedagogen som arbetar med eleverna i år 7 - 9 med teoretiska ämnen 

verkar det som att det finns skillnad på synsättet på om samhället kan nå en skola för alla. Av 

pedagog Lasse får vi en beskrivning av innebörden av begreppet en skola för alla och också 

en idé om varför det inte fungerar på fältet. Vi tolkar det som att pedagogen ser det som en 

omöjlighet att nå alla elever, eftersom spännvidden i klassrummet är för stor och han menar 

att staten misslyckats med att skapa en skola för alla.  

Spännvidden i klassrummet är för stor. Som pedagog blir det omöjligt att nå alla 
elever, även om man vill. Tanken med en skola för alla var att man skulle sätta ihop 
alla elever på samma skola. Men det man glömde på vägen var att ta med den 
kompetensen och de resurserna som fanns, då blir det tyvärr något som rimmar 
falskt, Lasse (pedagog). 
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Resultaten i vår undersökning tyder vidare på att specialpedagogerna som arbetar på ett 

annorlunda sätt än pedagogerna menar att det finns svårigheter i en skola för alla. Olle säger 

”att det nästan är omöjligt, en utopi, för det är alldeles för många faktorer som måste samspela 

för att det ska fungera och bli bra”. Kalle tror att det finns en möjlighet till att en skola för alla 

kan bli verklighet när eleverna är yngre för då finns en större acceptans mot olikheter, vidare 

menar han att de äldre eleverna blir påverkade av grupptrycket vilket gör at de blir mer 

avståndstagande. 

En skola för alla skulle kunna vara möjlig att genomföra i de lägre årskurserna. För i 
de åldrarna är man mer accepterande mot varandra. I de äldre åldrarna är man mer 
mottaglig för påverkan av sin omgivning och det är mer avståndstagande, Kalle 
(specialpedagog).  

Sammanfattningsvis är vår tolkning av respondenternas uttalanden utifrån den här 

frågeställningen att samtliga pedagoger har likartad syn på vad en skola för alla innebär i talet 

och i tanken. Den likartade synen består i, som vi uppfattar den, att skolan ska ta emot alla 

elever oberoende av kunskapsnivå. Men de har varierande erfarenheter om hur det fungerar i 

verkligheten och de har också olika funderingar på hur lösningen kan se ut på det här. Vi 

tolkar det också som att en pedagog höjer blicken mot politiken och menar att det är de 

politiska intentionerna som medverkar till att det ser ut som det gör och att en skola för alla 

därför blir mer som en utopi. Specialpedagogen Kalle tror att det är möjligt med en skola för 

alla i de lägre åldrarna men utvecklar inte resonemanget om hur det ska se ut i praktiken. 

5.3 Hur använder sig pedagoger och specialpedagoger av rådande styrdokument? 

Det visar sig att de pedagoger och specialpedagoger vi intervjuat arbetar med Lpo-94 på olika 

sätt, men pedagogerna säger sig ha med Lpo-94s synsätt när de undervisar och planerar sitt 

arbete. Specialpedagogernas arbetssätt skiljer sig lite, eftersom de inte undervisar på samma 

sätt. Det framkommer att det inte finns någon regelbunden avsatt tid ute på skolorna för att 

arbeta och diskutera innehållet i Lpo-94. Därför är det mycket eget ansvar att själv ta till sig 

Lpo-94. Pedagogerna Tina och Lasse har under sin tid på nuvarande arbetsplatser aldrig fått 

organiserad tid till att diskutera Lpo-94. Beroende på med vilka åldrar pedagogerna arbetar 

med så talas det olika mycket om innehållet i Lpo-94.  
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Intervjusvaren visar på att pedagogerna som arbetar med eleverna i år 4 - 6 menar att Lpo-94 

är grunden för hur undervisningen ska genomföras tillsammans med eleverna på bästa sätt. 

Pedagog Pelle berättar för eleverna att han själv inte har hittat på vad eleverna ska arbeta med. 

I det vardagliga arbetet har han värdegrundsfrågorna som bas i samtalet med eleverna. 

Jag har berättat för eleverna vad vi har för instrument att jobba ifrån, men inte att det 
här och det här står i läroplanen. Men jag pratar mycket utifrån den och i samtal med 
eleverna har jag värdegrundsfrågorna som bas, Pelle (pedagog, 1-7). 

Pedagogen Anna berättar att hon försöker knyta ihop olika ämnen med varandra för att på så 

sätt hitta vägar som motiverar och underlättar för eleverna. 

Jag försöker oftast knyta ihop olika ämnen t ex. vi jobbar nu med skalor i matte, och 
då jobbar vi samtidigt med förstoringar i bild eller att man knyter historien till att 
tolka bilder, Anna (pedagog, 1-7). 

Det framkom vidare att pedagogen som arbetar med eleverna i år 7 – 9 i det praktiska ämnet 

vill att eleverna ska veta vad som står i läroplanen. Därför går hon både igenom innehållet och 

vad som krävs för de olika betygen. Dessutom finns betygskriterierna uppsatta i klassrummet. 

Pedagog Tina vill knyta ihop teoretiska ämnen som t. ex. matematik med slöjden, för att göra 

matematiken mer konkret för de elever som behöver det. 

Jag går igenom betygskriterierna ordentligt i år åtta, men de hänger alltid framme, så 
att alla kan gå och läsa dem. Jag skulle vilja få möjlighet att t. ex. samköra slöjden 
med matten, på så sätt kan matten bli mer konkret för eleverna som behöver ha det 
konkret, Tina (pedagog). 

Specialpedagogernas utsagor visar att de ska känna till det som står i läroplanen och kunna 

lyfta det i diskussioner med pedagoger och andra berörda när behov uppstår. Är 

specialpedagogerna dessutom trygga i sin yrkesroll kan särlösningar skapas för att nå eleven. 

Jag lyfter innehållet i läroplanen i diskussion med skolans arbetslag och i samtal 
med föräldrar om det behövs, Olle (specialpedagog på skola). 

Jag vet vad som står där, men jag är inte rädd för att göra avsteg därifrån beroende 
på vilka svårigheter som uppstår. Ibland skräddarsys utbildning för att eleven ska 
klara sig, Kalle (specialpedagog i elevhälsoteam). 



31 

 

Sammanfattningsvis är vår tolkning av respondenternas uttalanden utifrån den här 

frågeställningen att pedagogerna har olika tankar om Lpo-94 och att det blir var och ens eget 

ansvar att dokumentet används i arbetet. Det är svårt att ha diskussioner om innehållet i Lpo-

94 i arbetslaget för det ges ingen tid till det. Beroende på hur specialpedagoger arbetar, knuten 

till skola eller team, så skiljer sig arbetssätten åt. Om specialpedagogen är på skolan kan 

tillfälle och tid ges från rektor till att hålla diskussioner om Lpo-94 levande i arbetslaget. Om 

specialpedagogen arbetar i team verkar det som att det inte är självklart att ta upp 

läroplansfrågor i arbetslag.  

5.4 Hur kan pedagogers förhållningssätt påverka elever i svårigheter, så att eleverna 

bibehåller motivationen och lusten att vilja lära?  

Det visar sig att våra respondenter arbetar olika mycket eller inte alls med Vägledande 

samspel/ICDP. Pedagogerna och specialpedagogerna som vi har intervjuat menar att de här 

eleverna i svårigheter, finns på skolorna. Enligt pedagogerna utmärker de sig bl.a. genom att 

fara runt, de lyssnar inte, kommer för sent, har ofta glömt läxan och de kan uppvisa negativa 

attityder till vuxenvärlden. Men pedagogen Tina som undervisar i praktiskt ämne upplever att 

de elever som har svårigheter i de teoretiska ämnena gärna kommer till henne. För att nå de 

här eleverna har de både lika och olika strategier.  

Resultaten av intervjuerna med pedagogerna Anna och Pelle som är 1-7 pedagoger, visar på 

att de arbetar väldigt lika med elever i svårigheter. De menar att de har ett grundmaterial som 

alla ska lära sig och sedan kan eleverna utifrån sina egna förutsättningar arbeta vidare. Det 

gäller att hålla balansen mellan att inte bromsa för mycket och inte heller låta dem arbeta för 

långt fram. För att eleverna ska orka arbeta och ha fokus så väljer både Anna och Pelle att 

strategiskt placera sig i klassrummet så att de snabbt finns tillhands för eleven, och kan stötta 

eleven, eller ge alternativ till skolarbetet som t.ex. att eleven får gå ut en sväng och lufta sig. 

Pelle poängterar också problematiken med att under de första fem åren får man utvecklas i 

den takt som man gör men sedan kommer nationella proven i år fem då alla helt plötsligt ska 

ha nått samma mål där blir Pelle kluven som pedagog.  
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Här ges två exempel från pedagogerna som undervisar eleverna i år 7 – 9 i teoretiskt och 

praktiskt ämne. När vi tolkar den här frågeställningen ser vi en skillnad på pedagogernas 

förhållningssätt till eleverna. Skillnaden som vi noterar är att pedagog Lasse blir ibland 

auktoritär i rollen som pedagog, diskuterar gärna med eleverna men lämnar vidare och larmar 

berörd klasslärare när en elev inte fungerar och behöver annan slags hjälp. Medan pedagog 

Tina försöker möta eleverna där de är och vara den som lyssnar utan att lägga värdering i det 

som sägs. Vidare tolkar vi henne som att hon har utvecklat strategier för att eleverna ska ha 

möjlighet att ha närkontakt med den så kallade kramrocken. 

Ibland är jag auktoritär i rollen, visar med hela handen och tar en diskussion, och 
lämnar vidare, larmar till berörda lärare, att personen inte fungerar. Men det betyder 
inte alltid att eleverna ligger dåligt till betygsmässigt, oftast misstänker man att det 
är annat som ligger bakom, Lasse (pedagog). 

På mina pass får eleverna lyssna på musik och de får prata om vad de vill, jag brukar 
sitta med och lyssna och även diskutera med dem. Jag har en kramrock här och den 
hämtar den elev som känner att den har behov för en kram, har man den på sig så 
vill man ha kramar och får också det. Jag vill möta eleverna utan förutfattade 
meningar, just för att alla ska få samma chans, Tina (pedagog). 

Utsagorna visar att specialpedagogerna arbetar både med att stötta pedagoger och elever. 

Specialpedagog Olle som arbetar på skolan finns tillgänglig för pedagogerna och eleverna 

större delen av dagarna. Vi uppfattar att han menar att det är viktigt att hålla dialogen på 

skolan levande tillsammans med pedagogerna eftersom han uppfattar skolans organisation 

som gammalmodig vilket gör att många elever tappar motivationen tidigt. Men med en 

levande dialog kan det motverkas.  

Jag stöttar i första hand pedagogerna på skolan, genom att diskutera hur, vad och 
varför på vilka sätt bråkiga elevers situation kan minimeras. Givetvis arbetar jag 
också med enskilda elever. Jag tycker fortfarande att skolans organisation är 
gammalmodig, det gör att många elever tappar motivationen väldigt tidigt, det är så 
väldigt svårt att komma åt det, är det tappat är det svårt att få upp motivationen igen, 
de får inte samma möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen, Olle 
(specialpedagog). 

Vidare visar utsagorna på att specialpedagog Kalle som arbetar i ett elevhälsoteam gör att han 

inte är närvarande på samma sätt på samma skola som Olle. Därför uppfattar vi en skillnad i 

kommunikationen med pedagogerna i de vardagliga diskussionerna. Vi ser att Kalles sätt att 

arbeta skiljer sig något från specialpedagog Olles arbetssätt. Vi uppfattar det som att han 
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arbetar varierat utifrån elevens behov eftersom han gärna gör klassrumsobservationer, deltar i 

grupparbeten tillsammans med eleven och arbetar enskilt med elever vid behov.  

Jag arbetar med eleven på olika sätt, först observerar jag i klassrummet som kan 
utmynna till diskussion med läraren sedan är jag med tillsammans med eleven i 
grupparbeten till sist arbetar jag och eleven själva. Kvarstår problem sitter jag och 
eleven och samtalar, då jag är positivt inställd. Jag ritar gärna upp elevens situation 
på blädderblock det kan gälla kamratrelationer, för att göra det konkret för eleven, 
Kalle (specialpedagog). 

Sammanfattningsvis är vår tolkning av respondenternas uttalanden utifrån den här 

frågeställningen att beroende på pedagogers profession har de i sitt förhållningssätt till elever i 

svårigheter olika strategier för att nå eleverna. Men det är skillnad på de pedagoger som 

arbetar med elever i år 7 – 9 och med praktiska ämnena. Skillnaden består i att eleverna i 

svårigheter hittar en fristad i klassrummet, där de får vara som de är, eftersom de arbetar med 

händerna. Det går även att utläsa att arbeta med de äldre eleverna innebär att pedagogen inte 

har helhetsbilden över elevens situation, därför lämnas problematiken fortare till andra.  

5.5 Hur kan pedagoger och specialpedagoger samarbeta när pedagoger upplever att 

de inte räcker till för elever i svårigheter? 

De pedagoger vi har intervjuat känner att det är svårt att räcka till för alla elever, eftersom alla 

elever är individer och utvecklas olika, vilket gör att känslan blir att inte räcka till. 

Pedagogerna kan tänka sig att ta hjälp av en specialpedagog, men inte i form av 

pekpinnemetoden utan välmenande tips och råd. De vill ha hjälp på olika sätt vid behov. 

Specialpedagogerna arbetar på olika sätt när pedagogerna upplever att de inte räcker till för 

eleverna i klassrummet.  

Intervjusvaren visar att pedagogerna som arbetar med eleverna i år 4 - 6 inte ser något hinder i 

att arbeta tillsammans med specialpedagog i klassrummet. De tar gärna hjälp av 

specialpedagog vid behov och vill genomföra planering tillsammans. Vi uppfattar också att 

pedagog Anna försöker arbeta utifrån att ha många halvklasstimmar, för att kunna möta alla 

elever.  
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Jag gillar där både specialpedagogen och läraren jobbar tillsammans. Jag vill att vi 
får tid att planerar tillsammans så att det blir bra för alla i gruppen. Jag försöker få 
mer halvklasstimmar eftersom jag arbetar själv, då hinner jag prata med alla, Anna 
(pedagog 1-7). 

Pedagog Pelles utsagor visar att han är öppen för att specialpedagogen gör 

klassrumsobservationer och tar gärna emot tips och råd därför att han anser att elever i 

svårigheter kräver mycket av honom som pedagog. Då kan det bli svårt att hinna med alla 

elever så de får arbeta efter sina egna förutsättningar.  

Närvaro av specialpedagog är bra, för att se när var och hur? Det är en svår 
balansgång därför känner jag att det är bra att ha den här resursen som studerar, 
observerar de här eleverna och kommer med råd, tips och talar om att så här kan vi 
arbeta med den här eleven. För det kräver ganska mycket tid och ork att jobba med 
dem. Jag vänder mig till specialpedagogen på skolan när jag känner ett behov av 
hjälp för de som kommer att få mer problem på sikt, men det tar lång tid att få 
hjälpen, Pelle (pedagog 1-7). 

Pedagogen som undervisar i det teoretiska ämnet i år 7 – 9 anser att specialpedagogen ska 

stödja eleven.  

Jag vill att specialpedagogen ska vara stöd till elever som har det jobbigt i 
klassrummet, Lasse (pedagog). 

Specialpedagog Kalle, som är verksam i ett elevhälsoteam berättar att han gör oanmälda 

besök i klassrummet för att bilda sig en uppfattning om det beror på pedagogens beteende att 

eleven är i svårighet eller om det är eleven som har kommit på kant med pedagogen. Efter det 

oanmälda besöket när han bildat sig en uppfattning av situationen hjälper han gärna till på 

bästa sätt för att främja elevens utveckling. 

Efter att läraren har bett mig att komma gör jag oanmälda besök i klassrummet, för 
att bilda mig en uppfattning om vad problemet kan vara. Jag tycker att det kan bero 
på lärarens beteende i klassrummet eller hur eleven samspelar med läraren, det kan 
ju vara så att eleven har kommit på kant med läraren redan från början. När jag 
sedan har bildat mig en uppfattning hjälper jag läraren med att ta fram anpassat 
material och kan finnas där i klassrummet för eleven. Jag hjälper även läraren med 
utvecklingssamtal och kan även ta kontakt med föräldrar, Kalle (specialpedagog i 
elevhälsoteam). 

Svaren från specialpedagog Olle, som arbetar på skolan, visar på ett annorlunda arbetssätt 

jämfört med specialpedagog Kalle. Skillnaden som vi noterar är att han hela tiden har en 
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pågående diskussion med pedagogerna om eleverna och de hjälps åt i klassrummet. Vi tolkar 

det också som att resonemang med eleverna i mindre grupper pågår kontinuerligt. För att 

försöka få till en förändring försöker de tillsammans att planera framåt så att de akuta 

situationerna blir färre. 

Eftersom pedagogerna kommer till mig dagligen, kontinuerligt så har vi pågående 
diskussioner om de här eleverna. Vi hjälps åt runt de här eleverna genom att stötta 
varandra, vi kan gå in till varandra i klassrummet och på så vis blir det ju fler vuxna. 
Vi för resonemang med eleverna i mindre grupper för att nå dem. Istället för att hela 
tiden arbeta med de akuta problemen det måste ju göras men då handlar det om att 
våga lyfta blicken och planera framåt för förändringar då kan slutsatser dras för att 
på sikt minska de akuta problemen, förhoppning ges då till pedagoger och de orkar 
fortsätta sitt arbete, Olle (specialpedagog på skola).  

Sammanfattningsvis är vår tolkning av respondenternas uttalanden utifrån den här 

frågeställningen att pedagoger är villiga till att ta emot hjälp av specialpedagog. Den hjälpen 

ska ske på rätt sätt och gärna i samarbete och i dialog mellan specialpedagog och pedagog. 

Pedagogerna anser också att hjälpen ska fås vid behov men tar kontakt endast i nödfall 

eftersom specialpedagoger har stor arbetsbelastning. Vår tolkning är också att 

specialpedagogerna arbetar på olika sätt och enligt oss kan det bero på att de har olika 

arbetsplatser, stöd och förutsättningar. 

6 Diskussion 

Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur några pedagoger och några 

specialpedagoger arbetar och förhåller sig till elever i svårigheter och på vilket sätt de 

använder sig av rådande styrdokument i det dagliga arbetet. Vi valde att göra intervjuer med 

både pedagoger och specialpedagoger för att få förståelse för hur de två olika 

yrkeskategorierna talar om och tänker om elever i svårigheter. I diskussionen kommer vi att 

diskutera utifrån studiens bakgrund och vår empiriska undersökning. Då tänker vi oss ett 

paraply där begreppet en skola för alla är taket och de frågeställningar vi använde i 

resultatredovisningen hänger under paraplyet. Därför att vår uppfattning om en skola för alla, 

är sammanlänkad med de olika diskurser som råder på skolan och strävar efter att få makten 

på skolan och pedagogers och specialpedagogers förhållningssätt till elever. Har pedagoger 
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positivt förhållningssätt till särskilt elever i svårigheter och förstår innebörden av Lpo -94 och 

använder sig av den kunskapen i undervisningen, så anser vi att samhället och skolan som 

organisation kan komma närmare en skola för alla, där alla har rätt till lika utbildning utifrån 

sina egna förutsättningar. Detta har också enligt Persson (2001) har varit statens intention i 

över 40 år. Enligt våra litteraturstudier har tanken om en skola för alla funnits med ända sedan 

skolan tog form på 1840 talet och än idag har den inte börjat existera fullt ut. Vi ställer oss 

frågande till över varför det har blivit så men inser samtidigt att det har med den politiska 

arenan att göra och det är många som vill vara med och bestämma, göra sin röst hörd. 

En skola för alla är det en utopi eller verklighet? Att hitta förutsättningar till en fungerande 

skola för alla där alla går på lika villkor är enligt forskare som Nilhom (2003) och Haug 

(1998) svår att få till rent organisationsmässigt. Vi ser även på Dayson & Millwards (2000) 

tankar om svårigheterna som uppstod när en skola för alla och inclusion begreppet skulle 

införas på de olika skolorna. Ser vi tillbaka på historien så ser vi att eleverna som avviker från 

normen alltid har skilts ut. De elever som förr betraktades som vanartiga barn kanske är de 

som idag anses vara stökiga och bråkiga i klassrummet. Det centrala i frågeställningen om en 

skola för alla är utopi eller verklighet blir då, hur kan skolan organiseras för att alla elever ska 

ha fullt utbyte av den och få rätt till adekvat utbildning efter sina egna förutsättningar? Enligt 

oss vore det bra att ta tillvara på pedagogernas olika kompetenser på samma skola. På så sätt 

kan teori och praktik varvas och kompletteras inom samma ämne, vilket kan skapa 

förutsättningar för att möta varje individs olika sätt att inhämta kunskap på. 

Resultatet i vår undersökning påvisar att pedagogerna och specialpedagogerna har en likartad 

syn på vad en skola för alla innebär, de menar att det innebär att skolan ska vara till för alla 

elever. Men att det stöter på hinder många gånger. Vi tror att en skola för alla kan var möjlig 

att uppnå om det sker förändringar på alla nivåer inom skolans praktik. Vad vi menar är att det 

kan vara så att pedagogerna inte ska arbeta ensamma i klassrummet, utan det kan behövas fler 

pedagoger och gärna också någon pedagog med spetskompetens i samma klassrum. Då anser 

vi att de akuta situationer som Persson (2001) påvisar i sin studie, att pedagoger vill ha hjälp 

av specialpedagogisk kompetens när pedagoger uppfattar att situationen till en viss elev inte 

fungerar. De akuta situationerna som vi ser det uppstår inte lika ofta och när de uppstår kan de 

avhjälpas eftersom det är fler vuxna pedagoger i samma klassrum. Resultatet i vår 



37 

 

undersökning visar ändå att pedagogerna på ett tidigt stadium vill ha tips råd och stöd, med 

andra ord ett nära samarbete med specialpedagog innan akuta situationer uppstår med elever.  

Om vi tittar på hur det arbetas utifrån Lpo- 94 kan vi utläsa från resultatet i vår undersökning 

att det görs mest på eget initiativ. Det ligger på den enskilde pedagogens ansvar att ta till sig 

den, somliga har heller inte haft något forum för att diskutera och tolka den. Det ställer vi oss 

frågande till eftersom Lpo-94 ändå är så ny i sitt arbetssätt, dessutom tillskrivs rektor i 

läroplanen som ytterst ansvarig för att tid ges till pedagoger att diskutera och reflektera ur den 

så samsyn i arbetslaget kan skapas. Utifrån det här resonemanget funderar vi vidare på hur det 

blir med likvärdigheten i skolan om Lpo-94s tolkningar får stora variationer runt om i landet. 

Då ser vi en risk att likvärdigheten kan bli underställd så att säga ligga i farosonen för att inte 

längre existera. I SOU (2007:28) står att läsa, att staten har brustit i informationen om de 

politiska intentionerna med Lpo-94. Kanske kommer vi att få se en förändring vad gäller 

tydligare riktlinjer från staten om hur innehållet i Lpo-94 ska verkställas.  

I vår studie kan vi se att pedagoger har olika strategier för att bemöta eleverna i klassen. 

Pedagogerna som arbetar med eleverna i år 4 - 6 låter dem oftare arbeta efter sina 

förutsättningar och ger dem också mer frirum i jämförelse med pedagogen som arbetar med 

eleverna i år 7 – 9, där visserligen eleverna arbetar efter sina egna förutsättningar men 

pedagogen strävar efter målen och kan inte ge frirum på samma sätt i de teoretiska ämnena. 

Vår fundering om det här är, beror skillnaden i förhållningssättet och i bemötandet till 

eleverna beror på att pedagogerna till eleverna i år 4 - 6 inte strävar efter betyg. Eller kan det 

handla om att tiden för att bemöta eleverna i år 7 – 9 på ett positivt sätt är mindre om 

pedagogerna endast undervisar elever i ett ämne och träffar eleverna sporadiskt och inte under 

en hel dag, som pedagogerna som undervisar eleverna i år 4 - 6 gör. Vi tänker oss då att 

pedagoger och elever inte hinner upprätta en nära relation. Den möjligheten finns som vi ser 

det, för pedagoger som undervisar elever i år 4 - 6. De får en helhets bild över elevernas 

situation, och har möjligheten att förhålla sig till och möta elevernas behov lättare. 

Hur pedagoger förhåller sig till och bemöter elever i svårigheter har stor betydelse för deras 

fortsatta lärande lust och motivation. I talet om elever i svårigheter delgav respondenterna oss 

arbetssätt som de ansåg vara bra att tillämpa. Några exempel som 1-7 pedagogerna angav var: 
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att arbeta i halvklass och att den störiga och/eller bråkiga eleven diskuterade pedagogen med 

direkt när en olämplig situation uppstod. Vilket Iglum Røndhe (2006) också anser vara viktigt. 

Hon menar att många elever i svårigheter behöver ha konkret hjälp i svåra situationer. Vidare 

påtalar författaren att upprepat negativt beteende alltid bör betraktas som ett rop på hjälp av 

omgivningen. 1-7 pedagogernas arbetssätt visar på ett relationellt perspektiv eftersom de tar 

tag i situationen när den uppstår och dessutom har halvklasstimmar för att få ordentligt med 

tid för alla. Men vi funderar ändå på hur det blir för resterande elevgrupp, när pedagogen 

diskuterar med eleven direkt i anslutning till situationen, det är ju viktig tid som tas från dem 

som är kvar i klassrummet kan deras lärande försämras om det här sker ofta?  

Vi anser att pedagogen som undervisar eleverna i år 7 – 9 i de teoretiska ämnena arbetar mer 

utifrån ett punktuellt och kompensatoriskt perspektiv, som innebär att svårigheter som 

pedagogen upplever hos eleven söks hos eleven själv (Nilholm 2003, von Wright 2001). 

Enligt oss beror det på att den pedagogen ska se till så eleverna uppnår betyg i ämnena så att 

eleven om den vill kan studera vidare. Pedagogen som undervisar eleverna i år 7 -9 inom det 

praktiska ämnet arbetar som vi ser det mer utifrån det relationella perspektivet, som innebär 

att pedagogen intar elevens perspektiv växelvis med sitt eget perspektiv (von Wright 200). Vi 

anser att det beror på att eleverna får komma som de är, vara som de är och verkligen arbeta 

utifrån sina egna förutsättningar. Hon finns där mitt ibland dem lyssnar in utan att lägga 

värdering, genom att sitta med bland eleverna anser vi att hon skapar förutsättningar för att 

samtliga elever ska få möjligheten att känna gemenskap och delaktighet i gruppen. Vidare 

anser vi att hon använder sig av ett eget bra verktyg som fokuserar på elevens känslor och det 

är kramrocken, som vi beskrivit tidigare i arbetet. 

Persson (2001) för fram ett resonemang om att det inte räcker med att finnas med i en grupp 

för att uppleva meningsfullhet i tillvaron. Det krävs också att individen får möjlighet att känna 

delaktighet och gemenskap i verksamheten samt att individen ses som en resurs i gruppen 

(Persson 2001). Vi är av den meningen att pedagogen inom det praktiska ämnet skapar de 

förutsättningar som vi skrev om ovan. Om andra i klassen uppfattar en elev som störig kan 

eleven få svårt med att känna delaktighet och gemenskap och då är just kramrocken ett perfekt 

verktyg att ta till. Pedagogen ser eleven och ger kramar och införandet av rocken innebar, och 

innebär fortfarande, att alla ger kramar till den som har rocken på sig vilket gör att delaktighet 



39 

 

och gemenskap kan skapas naturligt. Här kommer Vägledande samspel/ICDP enligt oss in 

som ett bra och enkelt förhållningssätt som pedagoger bör ha med sig redan från 

grundutbildningen. I mötet med andra är det av vikt att se, bekräfta och förstå dem (Rye 

2007). Vi ser det som extra viktigt i mötet med elever i svårigheter, de känner sig redan 

misslyckade och uppgiften som pedagogen får då är att lyfta eleven genom många 

uppåtpuffar. Greene (2003) och Henricsson (2006) menar att pedagoger inte har fått 

tillräckligt med kunskap och strategier för hur de ska bemöta elever i svårigheter och då 

menar vi att om pedagogen arbetar som pedagogen i det praktiska ämnet och med Vägledande 

samspel/ICDP så kan goda strategier och samspel skapas.  

Haug (1998) menar att specialpedagogik inte skulle behövas om alla pedagoger har med sig 

den speciella kunskapen i sin pedagogik. Men vår uppfattning är att, som skolan ser ut idag 

med många elever som är störande och bråkiga så behövs specialpedagogisk kompetens i alla 

fall för att nå alla. Men kanske är det så att pedagoger inte kan besitta all specialpedagogisk 

kompetens. För problematiken runt de här eleverna i svårigheter är komplex. Det går vidare 

utläsa i vår studie, att det bland pedagogen finns motvilja till att plocka bort elever från den 

vanliga undervisningen, trots det förekommer det ibland. Vi anser det vara av vikt för alla 

elever, att det görs, så att alla elever får möjlighet till att lära sig efter sina egnma 

förutsättningar i alla fall ibland. Pedagogerna i studien som arbetar med eleverna i år 7 – 9 

och i teoretiska ämnen menar att eleverna som har svårigheter borde få annan undervisning 

när de inte tillgodogör sig den i klassrummet, eftersom det kan störa alla. Pedagogen inom det 

praktiska ämnet menar att lektionerna som hon genomför ger en slags fristad för alla elever, 

men framförallt för elever i svårigheter, att få komma dit och arbeta med händerna är bättre 

för många som behöver få göra något konkret. Pedagogerna som arbetar med eleverna i år 4 - 

6 är villiga att ta emot hjälp vid behov och ha ett nära samarbete med specialpedagogen.  

Hur specialpedagoger kan arbeta ute på skolor har Persson (2001) tankar om, författaren 

menar det vara av vikt att specialpedagogisk kompetens finns att tillgå på skolorna och att det 

är viktigt att specialpedagogens kompetens tas tillvara av de andra pedagogerna. Vår studie 

visar som vi nämnt tidigare att pedagogerna gärna samarbetar med specialpedagog. De 

specialpedagoger vi har intervjuat, har olika strategier och arbetssätt. Vilket nog beror på att 

den ena arbetar i ett elevhälsoteam och den andra på en skola och en förskola. Oavsett hur 
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specialpedagogen arbetar anser vi att det är viktigt att specialpedagogens kompetens blir 

accepterad och utnyttjas på rätt sätt, för elevernas skull och behov. Vi anser även att det är 

viktigt att specialpedagogen håller sig ajour med ny forskning och litteratur inom området. 

För att på så sätt agera som en spindel i nätet och tillsammans med rektor driva samtal och 

finna nya lösningar tillsammans med pedagoger för elever i svårigheter. Det är också av vikt 

att styrdokumenten finns med i diskussioner men vi ser att även individuella lösningar för 

elever kan fungera för att målen ska uppnås. 

7 Slutsatser 

Här kommer vi att göra en sammanfattning av vad vi har kommit fram till i vår studie. 

Pedagogerna och specialpedagogerna arbetar och förhåller sig på ett positivt sätt till eleverna 

för att nå de goda relationerna. De möter eleverna där de befinner sig trots att flertalet av 

pedagogerna uppfattar det som att det inte avsatts tid till att diskutera innebörden av Lpo-94. 

De olika yrkesprofessionerna påverkar pedagogernas förhållningssätt till elever i svårigheter 

bl. a. på så sätt att de är öppna för att be om hjälp vid behov när de uppfattar sig själva som 

otillräckliga i klassrumssituationen. Pedagogerna är väl medvetna om sin yrkesprofession 

vilket gör att de kan uppfatta när en situation är ohållbar och lämnar vidare till andra 

professioner. Pedagogerna ser specialpedagogisk kompetens som viktig. Om en skola för alla 

ska möjliggöras så måste det ske en förändring inom skolorganisationen. Specialpedagogerna 

arbetar förebyggande med pedagoger, elever, föräldrar och i nära samarbete med rektor 

oavsett anställningsform.  

7.1 Förslag till vidare forskning 

När vi nu har arbetat med den här studien inser vi att det finns många faktorer som påverkar 

barn och ungas skolgång. Ett förslag på vidare forskning är att studera de elever som inte 

klarar grundskolan med godkända betyg och framförallt i kärnämnena. För vad händer med de 

elever som inte klarar sig i skolan på längre sikt? Det här anser vi vara intressant och vår 

fundering är om det blivit så här med tiden att det beror på otydlig gränssättning i skolan och 

elevers respekt till vuxna har försvunnit på vägen. En konsekvens kan bli, som vi anser, att 
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Sverige som nation får svårt att få kompetent arbetskraft. Faktum är om alla i ett land 

verkligen ska få förutsättningar för att ta till sig lika mycket utbildning för att kunna läsa på de 

högre utbildningarna så krävs en stor förändring i utbildningssystemet. Därav finns en rädsla 

hos oss om vad som händer med nya gymnasiereformen där tanken är att minska ner de 

teoretiska ämnena ännu mer. Den aktuella forskningsfrågan blir att studera, vilka faktorer som 

påverkar eleverna så mycket att de inte kan tillgodogöra sig undervisningen så att målen 

uppfylls? 

Ett ytterligare förslag på forskning handlar om de elever, som i normen för vad som anses 

normalt, som redan i de lägre årskurserna lär sig fortare än sina kamrater. Vilket stöd får de 

eleverna för sitt lärande? Ska de eleverna stå tillbaka och invänta? Hur mycket ska de 

eleverna acceptera? Vår fundering är: Hur långt hade de kommit i sitt lärande?  

En tredje forskningsfråga som vi finner intressant är den som handlar om föräldrar och andra 

omsorgsgivare ska få förståelse för hur de kan vara behjälpliga för sina barns och ungas 

skolgång. Här finns föräldrarnas ansvar i rollen som föräldrar, bl. a. att föräldrarna ska ta 

tillbaka ansvaret för sina barn och unga och de som inte förmår att ta föräldraansvaret måste 

få stöttning och hjälp av samhället.  
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Bilaga 1 

 

Hej,  

Vi är två studenter, Veronica Frost och Susanne Löthgren, som läser sista terminen på 

specialpedagogutbildningen vid Örebro universitet. 

Idag arbetar Veronica som förskollärare i en förskola och Susanne arbetar på ett gruppboende 

för personer med autism samt i Svenska kyrkan med barn och ungdomar, är också utbildad 

förskollärare. 

Den här terminen ska vi skriva en C-uppsats. Vi vill undersöka pedagogers förhållningssätt 

mot elever i svårigheter utifrån Lpo-94 och begreppet en skola för alla. Vi kommer att göra en 

kvalitativ studie och använda intervjuer som metod. 

Vår förhoppning är att just Du vill ställa upp på en intervju med oss. Du kommer att förbli 

anonym och skolan som du arbetar på nämns inte heller med namn. Vi kommer att banda 

intervjun så att vi inte missar något, men efter avslutat arbete förstörs bandet och eventuella 

anteckningar. Vi bifogar frågorna för att du i lugn och ro skall kunna fundera över svaren. 

Vi skulle vilja få en tid med dig ganska snart. Intervjun kommer som längst ta en timme. Vi 

återkommer till dig för att boka tid för intervjun. 

Har du någon fundering kan du ringa till oss: 

Veronica 0582-10222, Susanne 070-3115796 

 

Tack för att du ställer upp, 

��������	
	������			



Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till pedagoger 

Vad arbetar du som, med? 

På vilket sätt använder du Lpo-94 i ditt arbete? 

Hur talar du om läroplanen med dina elever? 

Har ni avsatt tid för att arbeta med läroplanen och andra styrdokumenten, i så fall hur 
mycket? 

Har du tillägnat dig någon ny kunskap och /eller nytt arbetssätt efter genomgången av 
styrdokumenten? 

Begreppet ”en skola för alla” är du bekant med det? 

Vad innebär begreppet för dig? 

Hur skulle du vilja att en skola för alla fungerade? 

Arbetar du på något särskilt sätt för att alla elever ska utvecklas efter sina egna 
förutsättningar? 

Agerar du på något speciellt sätt när du märker att en elev har det svårt med skolarbetet? t. 
ex. en elev som skriker håll käften åt dig, en elev som inte arbetar, en som talar hela tiden, 
en som springer runt. 

Upplever du att alla elever har möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen i dagen 
skola? 

Anser du att det finns elever i riskzon? Hur märker du det? 

Upplever du att elever kommer till dig, när de har det svårt med skolarbetet? I så fall på 
vilka sätt uppvisar eleven det? 

Upplever du som pedagog att du räcker till för klassen? 

Hur skulle du som pedagog vilja ha hjälp av en specialpedagog? 

Är du bekant med begreppet ICDP? 

Vad innebär det för dig? 

 



Bilaga 3 

 

Intervjufrågor till specialpedagoger 

Vad arbetar du som och med? 
 
Kan du beskriva hur du använder Lpo 94 i ditt arbete till rektor, pedagoger och elever? 
 
Begreppet en skola för alla är du säkert bekant med. Då undrar vi vad det innebär för dig? 
Hur vill du att en skola för alla ska fungera? 
 
Hur gör du om en pedagog kommer till dig och berättar att hon / han inte räcker till för 
alla elever i klassen och då speciellt för de som springer runt, talar hela tiden, skriker fula 
ord eller inte arbetar alls? 
  
Upplever du att alla elever har möjligheter att tillgodogöra sig undervisningen i dagens 
skola? 
 
Hur kan du i din yrkesroll påverka eller hjälpa till så att alla elever kan utvecklas efter sina 
förutsättningar? 
 
Anser du att det finns elever i riskzon. Hur märks det och vad kan göras åt det? 
 
Är du bekant med begreppet ICDP/ vägledande samspel? 
 
Vad innebär det begreppet för dig? 


