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Sammanfattning. 
 

Den här uppsatsen handlar om hur specialpedagogiken på tre stockholmsskolor är uppbyggd 

och vilka pedagogiska resonemang och överväganden som ligger till grund för denna 

organisation. Den metod jag använde mig av var dels en litteraturstudie av relevant 

specialpedagogisk litteratur samt intervjuer av kvalitativ karaktär med tre specialpedagoger 

och en speciallärare verksamma på tre skolor i stockholmsområdet.  

Uppsatsens främsta syfte var att undersöka huruvida skolornas specialpedagogiska 

organisation bäst tolkades i enlighet med en segregerande eller inkluderande syn på 

integrering såsom dessa båda perspektiv presenteras av den norske professorn Peder Haug. 

Utöver detta ville jag även undersöka vilka historiska argument till förmån för det ena eller 

andra av dessa båda perspektiv som förekom i dagens specialpedagogiska debatt.  

 

Resultatet av studien visar att en stor del av de tre skolornas arbetssätt kan tolkas i enlighet 

med det segregerande integreringsperspektivet. Utformningen av skolornas 

specialpedagogiska verksamhet varierade något från skola till skola men gemensamt var att 

den största delen av denna ägde rum utanför elevernas ordinarie hemklassrum och ibland 

också utanför den ordinarie skoldagen i form av lovskolor eller extra läxhjälp efter skoldagens 

slut. Två av de tre skolorna hade särskilda undervisningsgrupper där elever som bedömdes ha 

behov av särskild undervisning fick en del av, eller hela sin undervisning.  

 

Att skolorna valde att bygga större delen av sin specialpedagogiska organisation kring 

lösningar som bäst betraktas såsom segregerande motiverades utifrån en effektorienterad syn 

på elevernas kunskapsinhämtning. De svagaste eleverna skulle ges möjlighet att läsa ikapp de 

övriga med hjälp av en tät pedagogkontakt, nära handledning och en miljö som präglades av 

ett större lugn än undervisningen i helklass. Att prioritera kunskapsinhämtningen framför 

elevens deltagande i hemklassrummets naturliga sociala samvaro motiverades även med 

hänvisning till de mål som ställdes upp i kurs och läroplaner.  

De specialpedagoger jag talade med menade vidare att segregerande specialundervisning inte 

var stigmatiserande för de elever som fick sådan. Snarare kunde det tvärtom förhålla sig så att 

denna typ av undervisning stärkte dess elevers självkänsla jämfört med den klassiska 

undervisningen i normalklass, där svaga elever ofta misslyckades i sin utbildning med en 

negativ självbild som följd. Att ge de svagaste eleverna en möjlighet till undervisning särskilt 

från övriga var att ge dem en möjlighet att lyckas.  



                                                                             

Abstract 

 
This paper is about the organisation of the special needs education in three nine-year 

compulsory schools in Stockholm and the pedagogical thoughts and theories that underlie 

these organisations. The main purpose of the paper was to investigate whether the special 

needs education of these schools should be interpreted in accordance with a segregating or an 

including view on integration as these perspectives are presented by the Norwegian professor 

Peder Haug. In addition to this I also wanted to investigate if there were any historical 

arguments in favour of one or another of these perspectives that were still being put forward 

in today’s debate. 

The methods that I used were a study of literature regarding special needs education and 

interviews of a qualitative character with three special educationalists and a special teacher 

that were working on three different nine-year compulsory schools in Stockholm.  

 

The result of the study shows that a big part of the special needs education of the schools that 

I visited can be interpreted in accordance with the segregating view on integration.  

The organisation of the special needs education of the three schools differed slightly from 

school to school but the common trait was that the largest part of this work took place outside 

of the student’s regular classroom and sometimes outside of the scheduled school day.  

Two of the schools had special groups where students that were believed to have a need of 

special education got some, or their entire schooling. That the schools chose to build a big 

part of their special needs education upon solutions that should be regarded as segregating 

was motivated on the basis of an effect oriented view on education. According to the persons 

that I interviewed the weakest students had to be given an opportunity to learn as much as the 

others, and the most effective way of accomplishing this was by giving them education 

outside of the normal classrooms. Another reason for giving priority to effective learning, at 

the expense of the participation in the social life of the regular classrooms, were the common 

goals set up by the national school curriculum.   

 

Furthermore the special educationalists that I interviewed argued that segregating special 

needs education wasn’t stigmatising for the students that got it. On the contrary this type of 

education could strengthen its students self esteem compared to classical school education,  

in which weak students often failed. To give this type of students an opportunity to learn 

separated from the other pupils was to give them an opportunity to succeed.  
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1  INLEDNING. 

Den moderna svenska skolan har två huvudsakliga uppdrag. Det ena av dessa syftar till att 

bibringa dess elever grundläggande kunskaper i de ämnen som man undervisar i.  

Dessa mål får gärna överskridas men ambitionen är att alla elever skall nå upp till dessa som 

ett minimikrav för att bli godkända. Det andra uppdraget som skolan har i arbetet med dess 

elever är att fostra dem till demokratiska och solidariska individer med samarbetsförmåga och 

en positiv syn på pluralitet och mångfald. Dessa mål finns inskrivna i den läroplan som 

reglerar skolans verksamhet; Lpo 94.  

I det praktiska arbetet går dessa båda mål, det kunskapsmässiga och det socialt fostrande, inte 

alltid hand i hand. Historiskt sett har det socialt fostrande fått ge vika för en effektiv 

kunskapsinhämtning i syfte att nå målen. Elever som inte har uppnått kunskapsmålen för den 

grundläggande utbildningen har många gånger, såväl idag som tidigare, hänvisats till 

verksamheter utanför den etablerade gemenskap som utgörs av ordinarie 

helklassundervisning. Alternativa undervisningsformer, många gånger förlagda till avskilda 

lokaler och med ett litet antal elever, motiveras i enlighet med strävan efter att alla elever skall 

erbjudas möjlighet att tillgodogöra sig det grundläggande kunskapsstoff som omfattas av 

grundskoleutbildningen. Således kan det tyckas som att denna typ av undervisningsform 

påkallas av skolans skyldighet att individualisera och anpassa undervisningen så att alla elever 

har ett utbyte av densamma. En särskilt tillrättalagd undervisning för de svagaste eleverna 

gynnar inte bara eleverna själva utan i förlängningen också det samhälle som de senare 

förväntas bli produktiva individer i.  

Kritikerna mot förfarandet hävdar att särskild undervisning av detta slag dels är segregerande 

och stigmatiserande för den enskilde individen men också strider mot de demokratiska och 

sociala fostransideal som det åligger skolan att förmedla. Man menar att särskiljandet sätter 

den särskilda verksamheternas elever i en utsatt social situation och att förfarandet även 

motverkar utvecklandet av sann demokratisk och social insikt hos de elever som blir kvar i 

den ordinarie undervisningen.   

Frågan om hur man bäst möjliggör de svagaste elevernas kunskapsinhämtning utan att för den 

sakens skull kränka enskilda elever eller åsidosätta skolans demokratiska uppdrag är en 

delikat fråga som under stor del av förra århundradet sysselsatte områdets sakkunniga och 

experter. Trots detta är förvånansvärt mycket inom ramen för denna typ av verksamhet 

detsamma idag som förr, både beträffande tanketraditioner och praktik.   
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1.1  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING. 

Mitt huvudsakliga syfte med denna uppsats är att studera tre stockholmsskolors arbetssätt i 

förhållande till elever med behov av särskilt stöd i sin undervisning.  

Den frågeställning jag i detta syfte utgår ifrån är om skolornas arbetssätt med elever i behov 

av särskilt stöd bäst tolkas i ljuset av ett inkluderande eller ett segregerande 

integreringsperspektiv, såsom dessa båda perspektiv presenteras av Peder Haug i 

”Pedagogsikt dilemma: Specialundervisning” (1998). Min avsikt är inte att sätta mig till  

doms över det ena eller det andra arbetssättet utan enbart att försöka tolka de tre skolornas 

specialpedagogiska arbetssätt utifrån ovan nämnda perspektiv. 

 

För att ge läsaren ytterligare perspektiv på skolornas specialpedagogiska arbetssätt redogör 

jag även för huvuddragen av utvecklingen inom svensk specialpedagogik med början på 

1800-talet och framåt. Denna historiska redogörelse fungerar också som ett ytterligare verktyg 

i min analys av skolornas specialpedagogiska arbetssätt. 

 

Mina övergripande frågeställningar är: 

 

• Tolkas de tre skolornas specialpedagogiska arbetssätt bäst i ljuset av ett inkluderande 

eller ett segregerande integreringsperspektiv? 

• Syftar skolans specialpedagogiska undervisning till kompensation, eller till ett 

befrämjande av demokratiskt deltagande, såsom dessa perspektiv presenteras av 

Haug? 

• Vilka historiskt förkommande argument för respektive mot segregerande 

specialundervisning återkommer även idag, i motiveringen av skolornas 

specialpedagogiska arbete?  

 

1.2  Disposition. 

Jag kommer att börja denna uppsats med att ge en historisk redogörelse för utvecklingen av 

svensk specialpedagogik med början vid mitten av 1800-talet. Därefter redogör jag för den 

teori och tidigare forskning som jag har för avsikt att använda mig av i min undersökning. 

Sedan presenterar jag den metod och det tillvägagångssätt jag använt mig av i insamlingen av 

det material som ligger till grund för undersökningen. Därefter presenterar och analyserar jag 

materialet i stycket kallat ”Resultat”. På denna följer en diskussion där jag återknyter 

resultaten av min undersökning till mina frågeställningar. 
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2  HISTORISK BAKGRUND. 

2.1  1800-talet; En delad skolvärld. 

Under större delen av 1800-talet var den svenska skolan en delad värld, med dels den 

kommunala folkskolan som syftade till att ge undervisning till i stort sett alla barn och som 

inrättades i och med 1842 års skolreform, och dels det statliga läroverket med sin främsta 

rekryteringsbas i storstädernas medelklass. Det var mycket liten rörlighet mellan de båda 

skolformerna och den kommunala folkskolan uppfattades länge som något av en fattigskola 

med brister i både pedagogik och hygien. Utöver uppdelningen mellan folkskola och läroverk 

undervisades många barn vid denna tid i sina hem, i s.k. Hemskolor. Fem år efter att 1842 års 

skolreform trätt i kraft fick fortfarande en tredjedel av landets skolpliktiga barn sin 

undervisning i hemmen och kom bara till folkskolan för att få sina kunskaper prövade 

(Richardsson 1977: 58-61).  

Eleverna vid läroverken, hemskolorna och de som inte erbjöds undervisning överhuvudtaget 

utgjorde vid mitten av 1800-talet hälften av landets alla barn. Det skulle dröja tills 1915 innan 

den stora majoriteten, (94%) skulle få sin undervisning vid någon av de kommunala 

folkskolorna (Skolverket, 1998:13).  

 

Under 1800-talets senare decennier genomfördes en rad reformer i syfte att göra folkskolan 

till allmän bottenskola. Man ansåg att det var hög tid att i organisationen av den obligatoriska 

undervisningen lägga grunden för ett mer jämlikt samhälle. Att ha olika slags bildning för 

olika klassers barn ansåg man banade väg för samhällskonflikter. Företrädare för den politiska 

högern motsatte sig dessa idéer och pekade på att folkskolan ännu inte kunde erbjuda lika god 

pedagogisk kvalité på sin undervisning som man hade vid läroverkens första årskurser, vilka 

de liberala hade för avsikt att ersätta med studier i folkskola. De konservativa krafterna fick 

dock delvis ge vika, och som ett led i att föra folkskolan närmare läroverket beslutade man 

1894 att alla som genomgått tre års studier på folkskolan skulle ha möjlighet att pröva in till 

läroverkets första årskurs för vidare studier. Denna reform innebar att de båda skolformerna i 

viss mån kom att integreras med varandra och att folkskolan kunde fungera som plantskola 

för läroverket för de som så önskade (Richardsson1977:105-107). 

 

Vid 1800-talets slut hade folkskolan delats upp i två stadier; en småskola som var tvåårig och 

en folkskola som var fyraårig. Klasserna var indelade efter årskurser och varje klass var 

tilldelad en lärare. Det fanns kursplaner för vad eleverna skulle lära sig i varje årskurs och 

bestämmelser som reglerade undervisningen efter läsår hade införts.  
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Standardiseringarna hade genomförts i syfte att harmoniera landets skolväsende så att samma 

standard skulle gälla överallt. Organisationen var en anpassning till de förhållanden som rådde 

på läroverket. En snarlik organisation var en förutsättning för att folkskolan skulle kunna 

fungera som bottenskola till läroverket. De elever som vid läsårets slut inte lyckades nå upp 

till de på förhand ställda kunskapsmålen i något eller flera av folkskolans ämnen hölls kvar 

såsom kvarsittare och fick gå om ett år.  

 

2.2  Paragraf 48 och minimikurser. 

Vid händelse av att man efter sju års studier inte hade avslutat årskurs 4 i folkskolan avgick 

man med ett paragraf 48 intyg, vilket motsvarade en minimikurs och innebar att eleven ifråga 

inte hade tillgodogjort sig folkskoleutbildningen till fullo. Att avgå folkskolan enligt paragraf 

48 hade ofta svåra konsekvenser för individen senare i arbetslivet. Både privata och statliga 

arbetsgivare stängde många dörrar och i regel var det bara de sämst avlönade yrkena som 

fanns att tillgå. I 1897 års folkskolestadga delades paragraf 48 intygen in två moment.  

Avgick man enligt moment ett var orsaken fattigdom, och om man avgick enligt moment två 

berodde ens akademiska tillkortakommanden på bristande fattningsgåva. Paragraf 48 intyg 

utfärdades så sent som 1955. Pojkar var alltid överrepresenterade i paragraf 48 avgångar 

(Ahlström 1986: 19-24). 

 

Paragraf 48 intyget och den kvarsittning som blev konsekvensen av denna reform, innebar i 

praktiken att majoriteten av de elever som hade svårigheter att tillgodogöra sig 

undervisningen per automatik sållades bort från folkskolans senare år, utan behov av 

minimikurser. Denna form av differentiering var dock inte tillräcklig då man fortfarande hade 

att undervisa elever som drog ned undervisningsnivån, om än kvarsuttna sådana. Att komma 

på nya lösningar för elever som drog ned studienivån och den allmänna uppfattningen om 

folkskolan var en grundförutsättning för att denna skulle bli accepterad av den breda 

allmänheten och kunna tilltala även medelklassen.  

 

2.3  1900-talet. Hjälpskolans etablering. 

År 1905 blev startskottet för etableringen av en dittills anonym form av undervisning och 

institution; Hjälpskolan. Detta var en skolform som var tilltänkt de elever som av olika 

anledningar behövde särskild undervisning och stöd i sin utbildning, och särskild då de 

begåvningssvaga. Hjälpskoleundervisning för begåvningssvaga var egentligen inte någonting 
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nytt, det hade förekommit redan tidigare men då i mycket liten skala. Den första hjälpklassen 

inrättades i Norrköping redan 1879 (Brodin och Lindstrand 2004:37).  

Hjälpskolepedagogiken fick stort genomslag i landet. 1905 fanns det fem hjälpklasser i 

Stockholm och så tidigt som 1907 hade man hjälpklasser i ytterligare 14 städer i landet. 

Läsåret 1922/23 fanns det 181 hjälpklasser på 51 olika orter.  

På landsbygden, där elevunderlaget ofta var för litet för att kunna bilda en särskild hjälpklass 

arrangerade man ofta specialundervisningen genom att låta den svage eleven få särskilt 

undervisning i dennes svagaste ämnen några timmar per vecka. Eleven kompenserades för 

detta genom att befrias från undervisning från andra ämnen motsvarande tid  

(Ahlström 1986:32). Att utforma specialpedagogiken på detta sätt, att differentiera utan att för 

den sakens skull segregera mer än nödvändigt förespråkades i den tidiga specialpedagogiska 

debatten av folkskoleinspektör Ambrosius. Denna lösning brukar kallas samordnad 

specialundervisning (Stukát och Bladini 1986:3). 

 

2.4  Motiveringen av hjälpskolan. 

Efter det att hjälpskolelärarförbundet bildades kring 1920 dominerade framförallt två teman 

deras argumentation för behovet av hjälpskolor som ett komplement till den vanliga 

folkskoleundervisningen. Det första av dessa understyrker vikten av extra insatser, medkänsla 

och omsorg gentemot ”samhällets minsta”. Detta tema var ofta religiöst färgat av det kristna 

kärleksbudskapet. Översatt till skolpolitik menade de som delade denna syn på 

specialpedagogiska insatser att alla, oavsett ursprung och begåvning hade lika rätt till en 

acceptabel tillvaro och att dessa rättigheter skulle tillvaratas genom särskilt tillrättalagd 

undervisning och stöd i hjälpskolans regi. 

Det andra av de teman som återkom i hjälpskoleförbundets egen argumentation för 

specialundervisningen var socioekonomiskt, med inslag av arbetsmarknadsmässiga motiv. 

Man menade att hjälpskolan med hjälp av dess speciella pedagogik och nära arbetssätt kunde 

hjälpa, motivera och lära dess elever att i framtiden fylla en ”samhällsnyttig funktion” istället 

för att vara en börda.  Hjälpskolan hade möjligheten att ”tillvarata och utbilda en 

arbetskraftsreserv” på ett sätt som inte var möjlig för folkskolan (Ahlström 1986:42). 

 

I hjälpskolans tidiga etableringsfas, då man fortfarande behövde appellera till folkskolan och 

det breda folklagret för att kunna fortsätta sin expansion, förekom också motiv som inte tog 

fokus på eleverna i behov av särskilt stöd utan istället talade till de klasser och de lärare 
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sådana elever lämnade bakom sig; En placering i hjälpklass av en besvärlig elev innebar en 

lättnad för folkskolans elever och lärare (Helldin 1997:34-42). 

 

Ytterligare argument för hjälpskolepedagogiken framkommer i 1932 års utredning som hade i 

uppdrag att utreda ”åtgärder för särskild undervisning och utbildning av psykiskt efterblivna i 

barn och ungdomsåren”. Utredningens sakkunniga menade att hjälpskolan var ett sätt att 

undvika en ogynnsam blandning av begåvade och obegåvade elever, något som man menade 

var hämmande för bägge grupperna. Vidare menade man att en differentiering mellan dessa 

båda grupper var eftersträvansvärd med hänsyn till att folkskolan vid denna tid hade etablerat 

sig som bottenskola, och att det med hänsyn till undervisningskraven på folkskolan inte fanns 

utrymme för svagbegåvade som skulle dra ned undervisningstakten i klasserna.  

 

Utredningen hävdade vidare att undervisningen i den vanliga skolan var för teoretiskt inriktad 

och gick i för högt tempo för att passa alltför svaga elever. I folkskolan skulle den svage 

eleven desillusioneras av sina tillkortakommanden, vilket i sin tur skulle verka menande på 

dennes självkänsla och studieglädje. Undervisningen i folkskolan var inte anpassad efter de 

svagas behov och detta inverkade inte bara negativt på dessa elevers skolsituation, utan i 

förlängningen också på deras möjligheter till framtida försörjning  

(Stukát och Bladini 1986:4-6). 

 

2.5  Kritik mot hjälpskolan. 

Kritiken mot hjälpskolan var ofta omfattande och gällde framförallt tillvägagångssättet vid 

urvalet av elever och den segregering en hjälpskoleplacering kunde ge upphov till.  

De starkaste kritikerna var oftast föräldrar till de elever som placerades i hjälpklass men även 

folkskollärarinneförbundet bitvis kritiskt gentemot hjälpskolan och den differentiering som de 

menade att denna separata skolform innebar. Att man avskilde abnorma barn och ”de allra 

klenast utrustade” såg de som befogat, eftersom dessa avskiljanden föregicks av 

läkarutlåtanden, men de var kritiska till att avskilja allmänt svagbegåvade utan att dessa först 

undersökts och bedömts som hjälpklassmässiga av läkare. De byggde denna kritik kring två 

motiv. Det ena av var rent praktiskt; att svagklasser inte skulle kunna inrättas på mindre städer 

pga. ett för litet elevunderlag och det andra motivet var att differentiering av elever inte heller 

var till gagn för de som ”blir kvar efter en sådan gallring”.  
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Man menade att de som blir kvar kommer att uppleva en sorts företrädesrätt framför de som 

söndras av. ”Solidaritet och ansvar för mindre väl rustade i samma klass måste i dess ställe få 

anses vara ett mycket uppfostrande moment” (Hjälpskolan 1924, i Helldin 1997:48-49).  

 

2.6  Urvalet av hjälpskoleelever. 

Innan vetenskapen för ändamålet hade hunnit utveckla objektiva mätinstrument var det 

elevens lärare som i samråd med överlärare, inspektör eller hjälpklasslärare valde ut de elever 

som skulle placeras i hjälpklass. I idealfallet skulle man låta ett läkarutlåtande föregå en sådan 

placering, men det skedde bara undantagsvis. Det beslut som skolpersonalen kom fram till 

kunde inte överklagas av barnets familj. Först 1940 bestämdes det att en läkarundersökning 

skulle vara en obligatorisk del av den process som föregick alla hjälpklassplaceringar. 

Från och med sent 1920-tal började man använda sig av intelligenstester för att avgöra 

skolelevers begåvningsnivå och eventuella behov av hjälpskolepedagogik. Alfhild Tamm var 

en av pionjärerna inom svensk intelligenstestning och hon intelligenstestade normala svenska 

barn redan 1910 men det var först i slutet av 1920-talet som skolan i urvalssyfte på allvar 

började ta hjälp av intelligenstester för att avgöra huruvida en elev var hjälpklassmässig eller 

ej. Intelligenstesterna skulle ses som ett komplement till skolpersonalens och eventuellt även 

läkarens bedömning av eleven och inte på egen hand leda till placering i hjälpklass.  

 

En elev som inte nådde en IQ på 85, som var det nedre gränsvärdet för studier vid folkskola, 

men trots detta bedömdes ha förmåga att följa undervisningen och beteendemässigt inte 

utmärkte sig, kunde få stanna i folkskolan medan en annan, vars IQ översteg 85 men som av 

läraren trots det bedömdes såsom hjälpklassmässig, placerades i sådan klass. Den subjektivitet 

i urvalet av elever som detta förfarande innebar betraktades inte som något problem då man 

ville se till ett helhetsperspektiv och ta hänsyn till elevens bästa och inte slaviskt följa ett 

enskilt testresultat. Det var av vikt att man kunde peka på vinsterna med en 

hjälpklassplacering för den enskilde eleven. Strikt objektivt kunde urvalet således aldrig vara. 

En hjälpklassplacering skulle heller inte vara permanent utan målet att sträva efter var att 

hjälpklasseleverna skulle återintegreras i sina tidigare klasser så snart detta var möjligt.  

Det tycks dock som att återinträdet i den forna klassen inte var något som förekom i praktiken 

annat än i undantagsfall. Enligt en undersökning av Hallgren som det hänvisas till i Ahlström 

(1986) hade knappt 5 % av de elever som en gång placerats i hjälpklass senare återvänt till sin 

tidigare klass, och av dessa hade ett ospecificerat antal återigen placerats i annan 

specialundervisning (Ahlström 1986:37-42). 
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Vid tiden för hjälpskolans etablering oroade sig många för att denna skulle komma att fungera 

som en institution där man placerade elever som man av olika anledningar, inte alltid 

begåvningsbaserade, inte ansåg passade in på folkskolan. I och med intelligenstesternas intåg 

fick man ett urvalsverktyg som skulle garantera ett objektivt urval till denna undervisning.  

Intelligenstesterna innebar dock inte att man helt kunde undkomma lärarsubjektiviteten i 

urvalet eftersom det var upp till elevens undervisande lärare att anmäla om testning av 

eleverna till hjälpklass (Ibid:51-53).  

 

2.7  Specialundervisningens olika former 

Inrättningen av hjälpklasser kan ses som det första storskaliga specialpedagogiska projektet i 

svensk utbildningshistoria. Det kom att följas av andra former av tillrättalagd undervisning 

som syftade till att bättre kunna möta de från normen avvikande elevernas individuella behov 

av anpassad undervisning och pedagogik och samtidigt skapa en homogen 

undervisningsgrupp i folkskolan.  

Att nya specialpedagogiska lösningar uppkom kan ses som en konsekvens av att läroverket 

fick allt högre anseende och att fler av dess elever prövade in till vidare studier vid läroverk 

efter det tredje folkskoleåret. Det blev viktigare att skolan kunde hålla och garantera en hög 

undervisningskvalité vilket i sin tur ökade behovet av differentieringsmöjligheter.  

Vad som ytterligare banade väg för nya former av individualiserad undervisning var de  

vetenskapliga framsteg som under tiden gjordes inom områdena medicin, pedagogik och 

psykologi. Landvinningarna inom dessa områden ökade möjligheterna att diagnostisera 

avvikelser, vilket i sin tur ledde till flera nya speciellt utformade undervisningsmetoder och 

pedagogiker. Mellan åren 1905-1950 uppstod flera nya former av specialpedagogiska 

inrättningar. 1930 startade man bland annat upp den första observationsklassen, som syftade 

till att undervisa elever med sociala anpassningssvårigheter och 1938 inrättades den första 

läsklassen som riktade sig till elever med läs och skrivsvårigheter. Dessa båda skolformer 

skulle följas av flera till som på olika sätt syftade till att bäst undervisa elever med speciella 

behov (Areschoug 2000:70). 

 

2.8  Grundskolan och läroplanerna. 

Under sina första hundra år var den svenska skolan ett paralellskolesystem, uppdelad i 

läroverk och folkskola. Detta system bibehölls fram till och med införandet av en för alla 

gemensam nioårig grundskola. Genomförandet av denna reform kom att föregås av tre stora 

utredningar; 1940 års skolutredning, 1946 års skolkommission och 1957 års skolberedning 
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(Stukát och Bladini 1986). Dessa utredningar utmynnade i en grundläggande och gemensam 

nioårig skola som var organisatoriskt sammanhållen. Den differentiering i undervisning som 

skulle krävas för att passa olika elever skulle ske inom klassens ram. Dock ville man i denna 

tidiga fas av grundskolans etablerande också värna om möjligheten till specialpedagogik 

utanför elevernas hemklassrum och därför lämnade man ett stort utrymme öppet till sådan. 

Om alla elever skulle gå i samma klass var det nödvändigt att ha en väl fungerande 

specialundervisning och likaså skulle det finnas möjlighet till att vid behov kunna undervisa 

elever utanför det ordinarie klassrummet. Detta var ett krav som motståndare till den 

sammanhållna skolformen ställde.   

 

”Motståndarna till skolreformen kunde eventuellt acceptera en enhetsskola om bara specialundervisningen 

byggdes ut, så att man i varje fall ”slapp” ha med de sämsta och de besvärliga i de för övrigt odifferentierade 

klasserna” (Egidius 1973:25).  

 

1962 kom den första läroplanen som byggde på ovan nämnda utredningars betänkanden, 

denna läroplan var den första för den sammanhållna 9-åriga grundskolan och kallades Lgr-62.  

I och med denna läroplan böt man namn på den genensamma skolan från enhetsskola till 

grundskola. Dessa utredningar och reformer kom också att förändra skolans ideologiska 

grundval. Från att fram till denna tid ha syftat till att inpränta kollektivt ansvarstagande och 

fosterlandskärlek ändrade man nu kurs till att istället verka för en individualisering av 

undervisningen och internationalism. Eleverna i ett och samma klassrum skulle kunna 

sysselsättas med olika uppgifter. För att möjliggöra detta uppmuntrade man till användandet 

av skolböcker med olika nivåer och undervisning via grupparbeten, som ju möjliggör stora 

skillnader i arbetsuppgifter inom ramen för ett och samma mål. Denna första läroplan följdes 

av en andra 1969 och ytterligare en 1980. Den sistnämnda, kallad Lgr 80, hade mindre 

detaljerade föreskrifter än dess föregångare då man ville att lärare och elever tillsammans 

skulle utforma undervisningen. Man ville minska på statens inflytande över den lokala 

skolans planering och skoldag och ville nu istället att mycket i denna skulle planeras och 

bestämmas på kommunnivå och lokalt på skolan. Tillval, temaarbeten och fria aktiviteter kom 

att utgöra en stor del av skoldagen. Syftet med detta var att möjliggöra för ett större 

elevinflytande än vad som tidigare hade varit fallet.  
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Lpo-94. 

I och med denna läroplan avslutades det överräckande av beslutsfattande och planering i den 

svenska skolan från stat till kommun som hade påbörjats med Lgr80. Staten var inte längre 

intresserad av att detaljstyra verksamheten utan satte bara upp mål för undervisningen.  

Vägen till detta mål fick variera och det var upp till skola, personal och elever att tillsammans 

bestämma om lämpligaste och bästa sätt att nå de mål som fastställts av staten.   

 

Trots direktiv att individualisera undervisningen inom ramen för det gemensamma 

klassrummet har det i läroplanerna alltid lämnats stort utrymme för undervisning i mindre 

grupper, särskilt från övriga elever. I den senaste gemensamma läroplanen, Lpo-94, 

understryker man tydligt att man vill att den svenska grundskolan skall verka för ett jämställt 

och demokratiskt fostrande av eleverna. Alla skall få vara delaktiga efter egen förmåga och 

möjlighet. I praktiken kan det tyckas som att denna demokratiska värdegrund inte går att 

kombinera med bildandet av särskilda undervisningsgrupper. Några citat från Lpo-94 och som 

ger uttryck för den demokratiska vädergrunden är: 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo-94). 

 

”Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att 

utveckla, tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en 

social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla 

som arbetar där” (Ibid).  

 

”Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i 

samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och 

utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna 

utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar” (Ibid).  

 

I samma styrdokument ges uttryck för vikten av att individualisera undervisningen så att den 

bäst passar den enskilde eleven. Dessa direktiv kan tolkas som ett uttryck för ett 

effektorienterat synsätt på skolans uppdrag. Att skolan skall se till att den enskilde eleven får 

den sorts undervisning som passar denne bäst, utan att ställa upp några riktlinjer för hur och 

på vilket sätt detta skall gå till lämnar dörrarna öppna för en rad undervisningsmetoder som 
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Haug skulle kalla segregerande. Några citat ur Lpo-94 som ger uttryck för denna 

effektorienterade syn på skolans skyldighet är: 

 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.  

Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Ibid). 

 

”Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 

undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall 

tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt 

ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Ibid). 

 

Vidare har man i Lpo-94 riktlinjer som skall prägla skolpersonalens arbetssätt: 

 

”Alla som arbetar i skolan skall   

• medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också 

utanför den närmaste gruppen,  

• i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av solidaritet mellan människor,  

• aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer eller grupper och  

• visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt 

förhållningssätt” (Ibid).  

 

Med dessa riktlinjer, som alla går i linje med det demokratiska deltagarperspektivets 

tanketradition avslutar jag den historiska redogörelsen.  

 

3. TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING. 

I sin bok ”Pedagogiskt dilemma: specialpedagogik” (Haug, 1998), presenterar författaren en 

utvärdering av hur svensk specialundervisning är organiserad i förhållande till de uttalade 

politiska intentionerna. Ett av de begrepp som ligger till grund för denna utvärdering är social 

rättvisa, ett begrepp som i modern tolkning applicerad på utbildningsväsendet kan tolkas som 

målsättningen att alla i välfärdsstaten skall ha lika rätt till utbildning, att alla barn ska få lika 

villkor i skolan, och att alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning anlag och 

intressen. Dessa målsättningar utgör en del av den politiska ideologigrunden för den samtida 

svenska skolan, vilket också tydligt syns tydligt i moderna styrdokument.  
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Haug anser dock att en utvärdering av den svenska specialundervisningen med utgångspunkt 

utifrån begreppet social rättvisa är motiverad då förhållandet mellan ideal och praktik inom 

detta fält inte är helt klarlagt. Vidare poängterar Haug att innehållet i begreppet social rättvisa 

inte är någonting en gång för alla givet utan varierar över tid och beroende på vem som tolkar 

det. Vad som omfattas av begreppet är avhängigt det rådande politiska och ideologiska klimat 

i den kontext där det skall verka. Av dessa anledningar varierar begreppets innehåll beroende 

på vilket historiskt perspektiv man tar (Ibid:9-13). 

 

Det har funnits fyra olika definitioner av social rättvisa som idag samexisterar i en modern 

uppfattning av begreppet. Den första definitionen av social rättvisa omfattade endast en 

formell rätt till utbildning för de flesta. Enligt denna definition skulle alla, förutsatt att man 

inte var handikappad eller hade andra slags svårigheter med att fungera i skolan, ha rätt till 

utbildning. Denna första definition av social rättvisa bestämde dock inte vilken typ av 

utbildning den enskilde hade rätt till och således kunde utbildningen som ett visst barn var 

berättigad till variera beroende på var man bodde, vilket kön man tillhörde och ens sociala 

status. Då denna tidiga definition hade brister ur rättvisesynpunkt kom den snart att 

kompletteras av en som även tog fokus på utbildningens innehåll. Enligt den andra 

kompletterande definitionen skulle undervisning inte bara vara en formell rättighet för de allra 

flesta utan också vara unison eller åtminstone likvärdig för alla. Detta innebar att alla barn, 

oavsett barkgrund, intressen och förutsättningar skulle få samma slags utbildning.      

Dessa båda definitioner av begreppet social rättvisa var dock inte tillräckliga för att trygga att 

alla i realiteten skulle kunna åtnjuta lika villkor och möjligheter i skolan. Om alla elever 

skulle undervisas på samma sätt och med samma kunskapsstoff lämnades inget utrymme för 

individualisering till förmån för dem som det behövde.  

Det tredje och det fjärde steget i att utveckla en socialt rättvis skola gick hand i hand och 

handlade om att stadga individuell anpassning, så att alla elever utifrån deras egna 

förutsättningar skulle ha ett utbyte av den undervisning som skolan erbjöd. När skolan väl 

hade anammat dessa definitioner av begreppet social rättvisa hade man kommit till frågan om 

hur man bäst skulle arbeta för att tillgodose enskilda elevers behov av individuellt anpassad 

undervisning. 
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3.1  Kompensatorisk lösning. 

Ett av de tidigaste arbetssätten i syfte att kompensera elever med skolsvårigheter var att ge de 

elever som man ansåg hade ett sådant behov ”extra resurser till en tillrättalagd utbildning för 

att förstärka individens svaga sidor”. Detta förfarande ställde förstås krav på att man kände till 

dessa individers svaga sidor för att på så sätt veta vad och hur man skulle kompensera.  

Målet med denna typ av kompensation är att tillrättalägga undervisningen så pass att 

individen som får denna typ av stöd en dag kommer ikapp övriga elever, och då åter kan följa 

den vanliga undervisningen.  

För att kompensationen skall vara meningsfull förutsätts att man vet vad det är som skall 

kompenseras och hur man lämpligast gör det. Att ställa säkra diagnoser är därför viktigt i 

denna typ av specialpedagogiska arbete. När väl en tillförlitlig diagnos är ställd arbetar man 

enligt den metod som man anser har bäst kompensatorisk effekt för individen ifråga.  

Kompensation som specialpedagogiskt arbetssätt var länge dominerande och dess inflytande 

över svensk specialpedagogik stärktes i takt med att de medicinska, psykologiska och 

pedagogiska vetenskaperna gjorde ytterligare framsteg under 1900-talet (Ibid:13-15). 

 

3.2  Kritik mot det kompensatoriska arbetssättet. 

Det kompensatoriska arbetssätet har mött en del kritik. En av dessa riktar in sig på 

svårigheterna med att överhuvudtaget ställa säkra diagnoser. Haug återger för  

Börjessons resonemang där denne menar att diagnoser många gånger är både mer osäkra och 

mer präglade av rådande kulturella värderingar än vad vi ibland vill tro.  

 

”Således är de mycket mer av en social konstruktion än vad vi ofta har klart för oss” (Börjesson 1997 i Haug 

1998:15). 

 

Vidare finns det inte alltid ett tydligt samband mellan en viss typ av diagnos och den form av 

undervisning som bäst passar individen ifråga. Detta framgår tydligast av att det finns en stor 

mängd diagnoser men bara ett litet antal specialanpassade undervisningsstrategier som är 

avsedda dessa olika diagnoser. Vad som ytterligare försvårar problematiken är att de 

yrkesmän som ställer diagnoserna, sakkunniga och specialister, kommer att ha 

tolkningsföreträde framför barnet själv men också framför dennes föräldrar. Det kommer att 

vara den sakkunniges åsikt som bestämmer behandlingsplanen, även om denna strider mot 

barnets och dennes familjs uttalade vilja. Specialisten har definitionsrätten över barnets 

problem.  
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”Därmed kan ett behovsbaserat kompensatoriskt intresse uppfattas som en form av social kontroll som man 

utsätter en bestämd grupp av barn för” (Oliver 1996 i Haug 1998:16). 

 

3.3  Kritik mot stigmat som kompensation kan innebära 

Det faktum att individen i det kompensatoriska arbetssättet oundvikligen särbehandlas kan 

vidare verka stigmatiserande. Detta skulle kunna accepteras om det visade sig att den 

kompensatoriska undervisningen faktiskt nådde sitt syfte, d.v.s. att lyfta upp och återanpassa 

individen till den vanliga undervisningen, men detta händer sällan. Tvärtom har empirin visat 

att individer som av olika anledningar sätts i kompensatorisk specialpedagogisk undervisning  

 

”…sällan klarar av att ta igen den kunskapsbrist som är orsaken till varför de får specialundervisning. Ännu mer 

sällan händer det att de kommer upp på samma nivå som sina klasskamrater” (Emanuelsson 1976b i Haug 

1998:16). 

 

Att utsätta individer för en stigmatiserande form av undervisning trots att denna oftast inte 

leder till de resultat man hoppas på ser Haug som mycket problematiskt.  

 

”Barn som har fått specialundervisning hamnar därför som regel i en stigmatiserad och marginaliserad position 

åtminstone för resten av sin tid som elever, med de konsekvenser detta kan få, då och senare” (Haug 1998:16). 

 

Haug menar att effekt, vilket i detta sammanhang är detsamma som förbättrade studieresultat, 

inte är en lämplig måttstock på att alla i skolan betraktas ha ett lika värde och undervisas i en 

anda av jämlikhet. Vidare menar han att om enbart effekt skall fälla avgörandet för vilka 

specialpedagogiska insatser som bör sättas in har man inte längre några garantier för att 

arbetssätten sker inom ramen för vad som är etiskt acceptabla undervisningsformer.  

 

”Ståndpunkten är att det principiellt är odemokratiskt att använda prestationer som bas för värderingen i en 

obligatorisk undervisning” (Ibid:17). 

 

3.4  Det demokratiska deltagarperspektivet. 

Som ett alternativ till kompensatoriska lösningar för att uppnå social rättvisa förordar Haug  

det demokratiska deltagarperspektivet.  

Medan kompensationen som idé fokuserar på effektiv kunskapsinhämtning och tillrättalagd 

specialundervisning för att kompensera för individens svårigheter vill man enligt detta 
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tankesätt möta kravet på social rättvisa genom att tona ned vikten av prestation till förmån för 

fokus på social utveckling och lika värde, oavsett effekt på individens kunskapsinhämtning.  

Verksamhetens tonvikt bör ligga på allas rätt till deltagande och känsla av samhörighet.  

Enligt detta perspektiv är deltagandet viktigare än den enskilda prestationen. Alla bidrar på 

det sätt som de kan och efter var och ens enskilda förmågor. Vad som sker i skolan och de 

åtgärder man där vidtar skall bygga på; 

 

”…en ömsesidig respekt för olika synpunkter om vilka behov, intressen och ämnen som har värde. Det innebär 

att man själv blir accepterad och att man själv kan acceptera andra och bidra till det gemensamma, men efter 

förmåga”(Ibid:18). 

 

Haug menar att det är av stor vikt att lära elever att redan i skolan att samverka och finna 

värde i pluralitet då samhället de en dag kommer att verka i inte är en heterogen värld.  

Detta tankesätt förordar att man gör sig av med sådana principer som leder till en grupps 

dominans över en annan. Alla skall vara med och bestämma och skapa den gemensamma 

tillvaron. 

 

”Målet är inte at kompensera tills avvikaren uppträder normalt. I stället ska institutionen avnormalisera det sätt 

på vilka regler formuleras, genom att visa vilka variationer och behov som finns innanför den. Institutionen ska 

bemästra heterogenitet och pluralism” (Ibid). 

 

3.5  Integrering.  

Normaldefinitionen av integrering såsom Haug applicerar den på specialundervisning innebär 

att man som elev;  

 

”…ska få bo hemma hos sina föräldrar eller målsmän, få gå till sin lokala skola och få sin utbildning där” 

(Ibid:19).   

 

Eftersom denna tolkning är väldigt vid lämnas stort utrymme för olika praktiska lösningar i 

det integrerande strävandet utan att man lämnar ramen som ställs upp av normaldefinitionen. 

Haug belyser två skilda specialpedagogiska tanketraditioner såsom de beskrivs av Fulcher;  

Den segregerande integreringen och den inkluderande integreringen (Fulcher 1989, i Haug 

1998:19).  
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3.6  Segregerande integrering.  

Denna form av integreringsidé kännetecknas av en strävan efter att maximera den 

ämnesinriktade inlärningen och den enskilde elevens prestation. Skolsvårigheter anses bero på 

barnets egen patologi. Problemet ligger alltså hos barnet och inte i dess kontext. I sin strävan 

efter att maximera inlärningen och effekten är det viktigt att hitta den miljö som passar barnet 

bäst. Härvidlag kan det skilja mycket; barnet kan vara i klassen tillsammans med andra, det 

kan få specialundervisning bara ett fåtal timmar i veckan utanför klassrummet, det kan behöva 

placeras i särskola eller i mindre undervisningsgrupp. Utbudet är stort men det viktigaste är 

som sagt att man hittar barnets optimala inlärningsmiljö.  

För att hitta det sätt på vilket barnet bäst lär sig och den miljö där det lämpligast lär sig detta 

rådfrågas sakkunniga som utifrån sin expertis ställer en diagnos kring barnets problematik. 

Utifrån denna läggs sedan den enskildes skolgång upp. Det handlar om att kompensera på 

bästa möjliga sätt så att barnet inte bara klarar sin skola utan också kan komma att bli en 

fungerande samhällsmedborgare. Det finns tydliga samband mellan denna form av integrering 

och den kompensatoriska synen på social rättvisa. 

 

3.7  Inkluderande integrering. 

Denna form av integrering ställer krav på att undervisningen skall ske inom ramen för den 

klass där barnet är inskrivet som elev. Man menar att alla utifrån demokratiska värden bör ha 

samma rätt att delta i det gemensamma sociala livet som skapas i elevens hemklassrum.  

Vidare bottnar denna inriktning i övertygelsen att det bästa, inte bara för eleven utan också för 

samhället i stort, är att alla oavsett anlag, intressen och prestationsförmåga deltar tillsammans 

redan i skolan. I denna integreringsform lägger man stor vikt vid social träning och på att 

utveckla gemenskapen. Vidare accepterar man att det finns skillnader i barngruppen. Dessa 

hanteras bäst genom individualiserad undervisning för alla barn i samma gemensamma 

klassrum.  

Det är inom ramen för det gemensamma och socialt utvecklande som skolan ska undervisa 

eleverna och ge dem de kunskapsfärdigheter de behöver. Syftet med den specialpedagogiska 

undervisningen skall inte vara att sträva efter att maximera någon effekt eller att alla skall lära 

sig lika mycket, utan att varje elev kommer så långt som den kan. Specialpedagogiken skall 

fungera utan att elever blir utstötta eller stigmatiserade.  

 

”Därmed framstår alla som i princip likvärdiga inför skolan, och skolan likvärdig inför alla elever. Detta 

upphäver skillnaden mellan specialundervisning och undervisning, och därmed är skillnaden mellan pedagogik 
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och specialpedagogik inte längre relevant. I princip ska alla lärare ha tillräcklig kompetens för att kunna 

undervisa alla barn. Lärarna ska ha en universell kompetens ” (Haug 1998:22) 

 

Vidare menar denna tradition att särskilda behov i skolan inte är något absolut och objektivt 

riktigt begrepp. Snarare är det så att skolan skapar problemen då den inte är konstruerad för 

att undervisa alla slags elever. I mötet med skolan är det så att vissa får svårigheter.  

Istället för att förändra barnen bör man arbeta mot att förändra skolan så att den blir i stånd att 

omfatta alla barn. I förhållande till synen social rättvisa passar denna integreringsform bäst in 

på det demokratiska deltagarperspektivet. 

 

4. METOD OCH MATERIAL. 

4.1  Metod. 

Utifrån intervjuer med specialpedagoger och en speciallärare på tre olika stockholmsskolor 

vill jag i denna uppsats undersöka hur specialpedagogiken på respektive skola är organiserad. 

Intervjuerna med dessa personer riktade in sig på frågor rörande den inkluderande och 

segregerande synen på integration inom ramen för det specialpedagogiska arbetet.  

 

För att kunna genomföra min undersökning valde jag att använda den kvalitativa 

intervjumetoden. Valet av kvalitativ framför kvantitativ undersökningsmetod föll sig naturligt 

då denna lämpar sig bäst för att få en djupare förståelse av hur människor upplever och 

uppfattar ett fenomen, i detta fall synen på hur specialpedagogik bör organiseras  

(Kvale 1997:100). I syfte att genomföra min undersökning har jag gjort en litteraturstudie i 

ämnet specialpedagogik. Denna litteraturstudie omfattar litteratur som beskriver moderna, 

såväl som historiska, perspektiv, förhållanden och diskurser i ämnet. Litteraturen fungerar 

som ett av mina analysverktyg och som historisk bakgrund för att ge läsaren en djupare 

förståelse av ämnet.  

 

4.2  Tillvägagångssätt och material. 

Jag började arbetet med min uppsats genom att läsa in mig på relevant litteratur. Utöver detta 

skapade jag en intervjuguide, (se bilaga) som skulle ligga till grund för intervjuerna. Frågorna 

som utgjorde denna guide var sådana som jag ansåg fångade ämnet som jag hade för avsikt att 

undersöka. Denna guide skickade jag sedan per mail till de specialpedagoger som jag hade 

bokat intervju med. Detta för att de skulle få möjlighet att förbereda sig inför intervjun på det 

sätt de ansåg lämpligt. Då jag bokade intervjuerna med specialpedagogerna lät jag dem förstå 
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syftet med min undersökning. Detta tydliggjordes ytterligare i och med att de på förhand fick 

intervjuguiden skickad till sig. Vid själva undersökningstillfället spelade jag in intervjuerna 

med bandspelare, något som inte besvärade någon av intervjupersonerna. Vi kom även 

överrens om att de i själva uppsatsen skulle vara anonyma, och likaså deras skolor.  

 

Då jag besökte den första skolan för att intervjua den specialpedagog jag hade bokat tid med 

visade det sig att även skolans speciallärare var intresserad av att delta i intervjun. Då jag 

antog att det kunde bidra till att ge en mer nyanserad bild av verksamheten fick även hon delta 

i intervjun. Intervjuerna kom att bli mellan 50 och 75 minuter långa. Vid hemkomst lyssnade 

jag sedan igenom intervjun en gång i sin helhet för att sedan ordagrant transkribera 

intervjuerna. När jag hade transkriberat samtliga intervjuer delade jag in informationen jag 

fått i övergripande teman för att få en bättre överblick. Då jag skapade dessa teman 

exkluderade jag sådan information som jag bedömde såsom irrelevant för min undersökning.  

När jag skulle skriva min analys använde jag det Kvale kallar meningskoncentrering. Detta 

innebär att stora sjok av information kortas ner och delvis omformuleras (Kvale 1997:174). 

Genom denna metod anser jag att jag har kunnat ta fasta på den mest väsentliga information 

som framkommit vid intervjuerna.  

 

4.3  Urval och begränsningar. 

Eftersom jag tror att den specialpedagogik man väljer att tillämpa delvis kan påverkas av det 

elevmaterial som man har att arbeta med ville jag försöka få en spridning på karakteristiken 

av de skolor som jag besökte för mina intervjuer. Min hypotes var att jag eventuellt skulle 

kunna finna intressanta skillnader i sättet att bedriva specialpedagogik om jag besökte skolor i 

områden som skilde sig åt socialt och i ekonomiska förutsättningar. Detta var min ambition 

men den kom delvis på skam då jag inte lyckades boka någon intervju på en skola i något av 

Stockholms mer välbeställda områden.  

Däremot var jag ute i en av Stockholms norra förorter, i ett område som bör betraktas som 

segregerat. De båda andra skolorna var belägna i närförorter av medelklasskaraktär.     

För att få tag på lämpliga personer att intervjua ringde jag runt till olika skolor i Stockholm 

tills dess att jag lyckats boka tre intervjuer.  

Eftersom det material som intervjuerna genererade är begränsat till att handla om 

förhållandena vid just den skola informanten var verksam så är jag väl medveten om att det 

inte går att dra några generella slutsatser utifrån min undersökning. Den begränsar sig till att 

visa på förhållandena vid just dessa tre skolor.  
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5  RESULTAT. 

5.1  Kort presentation av skola 1.  

Skolan är en F-9 organisation med 800 elever varav 300 går på högstadiet.  

Skolan har en specialpedagog och två speciallärare, de sistnämna ansvarar för den praktiska 

specialpedagogiken på låg respektive mellanstadiet.    

Skolan är en statusskola med idrottsprofil. Av den anledningen kan skolan själv välja vilka 

elever den vill ta emot. Av de 300 eleverna som går på högstadiet har skolan sökt 

extraresurser för 35 elever då man gjort bedömningen att skolpengen inte räcker för att täcka 

dessa elevers behov av stöd. Av skolans 300 elever är det 20 som har någon form av 

extraundervisning. 

 

För att hjälpa elever som har börjat halka efter eller har andra typer av svårigheter har man på 

skolan flera olika alternativ: 

 

• Att gå om ett år. 

• extra läxhjälp, två gånger i veckan, efter skoltid.  

• Möjlighet att gruppera undervisningen i ett givet ämne. Denna undervisning 

samordnas mellan de berörda ämneslärarna så att de svagare eleverna bildar en mindre 

grupp för att på så sätt få möjlighet till mer tid individuellt.  

• Tidigare har man haft en undervisningsstudio för elever med uttalade skolsvårigheter, 

i vilken dessa fick 25-30 % av sin totala undervisning.  

• Extra stöd på låg och mellanstadiet i läs, skriv och matematik.  

 

5.2  Analys av skola 1.  

Specialpedagogens arbetssätt. 

Skolans specialpedagog, som jag härefter kommer att kalla Petra, menade att det var viktigt 

att vara öppen gentemot de elever som hon träffade. Därför handlade de första samtalen med 

en elev sällan om själva undervisningen, utan hade snarare karaktären av öppna samtal i vilka 

man pratade om allt möjligt. Hon ville lära känna eleven och upprätta ett förtroende till denne 

innan hon gick in på den specifika skolproblematiken. Hon var tveksam till om det var värt 

priset att försöka lära alla elever allting. Hon menade att människovärdet inte avgörs av 

skolkunskaper och förmågan att inhämta sådana. Det finns mycket annat i livet som man 

kunde lyfta fram som värdefulla egenskaper än enbart skolföreteelser. Hon ansåg att 
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skolvärlden inte var tillräckligt balanserad mellan det mänskliga och de kunskapskrav som där 

ställdes. Konsekvensen av skolvärldens ensidiga fokus på faktakunskaper och prestationer är 

att mänga elever får ett dåligt självförtroende. 

 

Haug (1998) pekar på att skolans mål inte bör vara att lära allt lika mycket, utan istället att 

sträva efter att dess elever når så långt de kan inom ramen för den undervisning som ges inom 

det gemensamma sociala rum som utgörs av varje elevs hemklassrum. Kunskapsmålen får 

enligt det inkluderande integreringsperspektivet inte sättas framför elevens deltagande i det 

gemensamma sociala livet. Petra visar i ovanstående inställning till det specialpedagogiska 

arbetet att hon delar denna uppfattning. Hon betonar att eleven, och inte 

kunskapsinhämtningen, bör sättas i främsta rummet. Eleven har ett värde som människa och 

detta värde påverkas inte av hennes förmåga att inhämta kunskaper. 

Petra betonar också att ett alltför ensidigt fokus på kunskap är till men för de mänskliga 

värdena som även de bör ha en plats i skolans gemensamma rum, en resonemang som även 

det har stöd i det inkluderande integreringsperspektivet. 

 

Att se till lärarens arbetssätt och elevens omgivning. 

Petra menar att det är väldigt viktigt att fokusera den praktiska studiemiljön och lärarens 

arbetssätt när det visar sig att en elev har tillkortakommanden i sin kunskapsinhämtning.  

Hon sitter gärna med på lektioner för att se om det är någonting i klassrumsmiljön eller 

lärarens arbetssätt som kan förklara problemet. Hon menar att man måste ta reda på hur det 

ser ut runtomkring den berörda eleven. Om en elev inte hänger med i undervisningen är det 

inte säkert att det bara är eleven det brister hos. Enligt Petra misslyckas många elever i den 

vanliga undervisningen därför att lärare i regel är förberedda på att arbeta gentemot normalitet 

och elever som passar in i detta begrepp. Hon understryker vikten av att man som lärare ska 

ha förmågan att undervisa olika slags barn, inte bara de som passar in i normalitetsbegreppet.  

Det är lärarens jobb. Genom att placera barn med svårigheter utanför den ordinarie 

undervisningen lär man klassläraren att denne inte behöver använda sin kreativitet och 

didaktik i sitt arbete. 

 

Att lyfta fram den omkringliggande skolmiljön och den enskilde lärarens arbetssätt som 

möjliga orsaker till skolsvårigheter stämmer väl överens med den inkluderande 

integreringstanken. Enligt denna tradition är inte en elevs skolsvårigheter något objektivt  från 

skolan avskilt problem utan snarare en konsekvens av elevens möte med skolans struktur och 
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arbetssätt. Vissa elever kommer oundvikligen att få problem i skolan då denna är dålig på att 

hantera pluralitet. Då Petra hävdar att det är lärarens uppgift att kunna undervisa olika slags 

barn citerar hon i princip Haug när han angående lärarens  kompetens menar att;  

 

”I princip ska alla lärare ha tillräcklig kompetens för att kunna undervisa alla barn. Lärarna ska ha en universell 

kompetens ” (Haug 1998:22).   

 

Också denna inställning till elever med skolsvårigheter ligger i linje med det inkluderande 

integreringsperspektivet. 

 

Den särskilda undervisningsgruppen. 

Petra menade att elever med neuropsykiatriska diagnoser är svåra att hantera inom ramen för 

vanlig undervisning i helklass. Detta beror på att sådana elever kräver en speciellt upplagd 

pedagogik och undervisning, ett arbetssätt som sällan låter sig genomföras i helklass. Den 

skola som Petra arbetade vid hade vid flera tillfällen placerat elever med neuropsykiatriska 

diagnoser i andra skolenheter, enheter som enligt henne är bättre på att hantera och undervisa 

denna typ av elever.  

Skolan hade fram tills 2004 en verksamhet med tillrättalagd specialundervisning främst till 

förmån för elever med diagnoser. Detta var en s.k. undervisningsstudio som enligt Petra 

fungerade mycket bra. Gruppen präglades av en fin anda och alla bidrog till att göra 

verksamheten meningsfull. En av anledningarna till varför det var en så väl fungerande 

verksamhet var att man från skolans håll varit duktig på att välja ut rätt elever. 

De elever som fick undervisning i studion var alla elever med utvärderade åtgärdsprogram 

och väl klarlagd problematik. Eleverna fick 25-30% av sin totala undervisning i studion och 

resterande i sin vanliga klass. Det var Petra som avgjorde hur mycket varje enskild elev skulle 

vara i studion. Hon tyckte att det var viktigt utifrån integreringsmotiv att eleverna inte var där 

mer än vad de behövde.  

I undervisningsstudion arbetade två vuxna med 8-10 elever. Genom att skapa en studio ville 

man ge eleverna en möjlighet att lyckas, att få känna sig normala och på så sätt stärka deras 

självkänsla. Studion var också en möjlighet att praktiskt erbjuda en tätare pedagogkontakt, 

bättre feedback och snabbare återkoppling till eleverna. Alla studions elever som gick ut 

årskurs nio den sista terminen som verksamheten var igång lämnade skolan med fullständiga 

betyg. 
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Studion var en populär verksamhet bland eleverna på skolan. Flera elever, även 

högpresterande hade till Petra uttryckt önskningar om att få undervisning på Studion. De såg 

det som ett säkert sätt att höja sina betyg. Av den anledningen hade de som gick på studion en 

hög status bland övriga elever på skolan. Det var en ynnest och inte ett straff att få 

undervisning där.  

Specialpedagogen följde hela tiden upp utvecklingen för de elever som gick på studion och 

hon har också ingripit då det visade sig att studion inte var ett bra alternativ för en viss elev. 

I dessa fall återintegrerades dessa elever i sin gamla klass.  

 

Fram tills nu har Petras argument för hur specialpedagogik bör bedrivas, och hur skolan bör 

hantera elever med särskilda behov överensstämt med det inkluderande 

integreringsperspektivet. Beträffande elever med diagnoser ligger hennes resonemang mer i 

linje med den segregerande integreringens tradition. 

Grundläggande inom den segregerande idétraditionen är att diagnostisera avvikande elever 

och att undervisa dessa på det sätt och i den miljö som passar diagnosen ifråga bäst. 

Elevens skolproblem förklaras i dessa fall inte längre med svårigheter i förhållande till den 

fysiska skolmiljön eller lärares undervisningsmetoder utan istället utifrån elevens 

sjukdomsbild och patologi. Enligt detta perspektiv behöver elever med skolsvårigheter inte 

nödvändigtvis undervisas inom ramen för det gemensamma utan bör istället få en tillrättalagd 

undervisning utifrån de kriterier som ställts upp av expertis inom diagnosens område 

tillsammans med specialpedagogisk personal.  

Vissa av de argument som Petra framförde i sin motivering av studions verksamhet känns 

igen i den specialpedagogiska historien. Tydligaste likheten finns kanske i den motivering 

som framförs i 1932 års utredning som jag refererade till tidigare i texten. Denna utredning 

menade bland annat att den vanliga undervisningen var för teoretiskt inriktad och gick i för 

högt tempo för att passa de svagaste eleverna. I en sådan miljö, alltså den vanliga 

undervisningsmiljön, menade man att den svage eleven skulle komma att desillusioneras av 

sina tillkortakommanden, vilket i sin tur skulle inverka negativt på dennes självkänsla och 

studieglädje (Stukát och Bladini 1986:4-6). Genom att skapa en studio ville man på Petras 

skola ge de svagaste och diagnostiserade eleverna en möjlighet att lyckas, känna sig normala 

och på så sätt stärka deras självkänsla. Genom att till denna grupp skräddarsy en särskild 

undervisningsform vill man undkomma den vanliga undervisningens negativa påverkan på 

svaga elever såsom den beskrivs i 1932 års utredning. 
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Intressant att notera är att verksamheten som Petra beskriver, och de elever som där fick en 

del av sin undervisning, inte var förknippade med låg status bland övriga elever. Petras 

beskrivning visar snarare på det motsatta, att studion var en eftertraktad skolform, även för 

normalpresterande elever, och att de som där undervisades åtnjöt en hög status såsom 

privilegierade. Detta går stick i stäv med ett vanligt argument mot särskild 

specialundervisning som bland annat framhålls av Haug (1998). Enligt detta kommer de 

elever som får denna typ av kompensatorisk, och från övriga elever särskild undervisning, att 

stigmatiseras och pekas ut såsom lågpresterande av övriga elever på skolan, vilket i sin tur 

kommer att förstärka deras identitet som avvikare. Ett annat vanligt förekommande argument 

mot särskild specialundervisning, som även det refereras av Haug (Ibid.), är att de elever som 

placeras i denna typ av undervisningsformer sällan lyckas läsa ikapp övriga elever. I studions 

fall lämnade alla elever årskurs 9 med fullständiga betyg och lyckades således läsa upp sina 

betyg och förbättra sina ämneskunskaper.      

 

Petra berättade att skolchefen tyvärr beslutade sig för att lägga ner verksamheten mot hennes 

vilja. Hon var övertygad om att verksamheten hade fortsatt att vara framgångsrik om man 

hade fått fortsätta på den inslagna vägen. Vid tillfället för mitt besök på skolan hade man 

beslutat att återigen starta upp en studio i förhoppning om att den skulle fungera lika väl som 

den tidigare, något som specialpedagogen betvivlade att den skulle komma att göra.  

 

Specialpedagogen menade att studion kunde motiveras som såsom företeelse och begrepp 

även om en enskild elev i verksamheten inte hade lyckats läsa ikapp de övriga eleverna.  

Studion innebar att de elever som fick undervisning där fick en chans till en tät lärarkontakt 

och de fördelar som följde på undervisning i en mindre enhet. Det gick heller inte att mäta hur 

mycket sämre det hade gått om man inte hade gått i studion. Eftersom detta var ett komplext 

problem var man väldigt noga med att först utreda vilka faktorer det var som gjorde att 

skolsituationen inte fungerade som man kunde önska sig innan en elev placerades i 

verksamheten.  

 

Att vara noga med att utreda orsakerna till varför en elev inte fungerar normalt i skolan ligger 

i linje med det segregerande integrationsidealet. Enligt detta är en korrekt och precis 

diagnostisering en förutsättning för att man ska kunna välja den kompensatoriska åtgärd som 

har bäst effekt för eleven ifråga i dennes anpassade undervisning (Haug, 1997). 
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Andra insatser för att de hjälpa elever som har hamnat på efterkälken.  

Låg och mellanstadiet 

Skolan hade även andra former av stödinsatser för de elever som hade svårigheter med den 

ordinarie undervisningen. På låg och mellanstadiet lades stor vikt vid läs och 

skrivproblematik, och man kunde erbjuda olika slags hjälp till de elever som hade dessa typer 

av svårigheter. Likaså var man noga med att tillsätta extra resurser till dem som hade 

svårigheter i matematik. Skolan hade på låg och mellanstadiet särskilda undervisningsgrupper 

i både matematik och läs och skriv. De elever som bedöms behöva sådan hjälp kunde gå en 

hel termin i sådan specialgrupp. Vidare kunde elevens lärare tillsammans med specialläraren 

bedöma att en elev skulle få schemalagd specialträning hos läsfröken för ytterligare träning, 

särskilt från övriga elever. Denna undervisning kunde vara enskild eller i mindre grupp. Det 

var läraren tillsammans med specialläraren för respektive stadium som avgjorde vilka elever 

som skulle tilldelas dessa former av extra stöd. 

 

Att ha separat stödundervisning utanför hemklassrummets ramar för dem som bedöms behöva 

sådan är en tydlig form av segregerande integrering. Syftet är som bekant att kompensera för 

eleven i frågas brister med en tillrättalagd miljö och nära pedagogkontakt. Att som i denna 

skolas fall fokusera på svenska och matematik är inte allas ovanligt på låg och 

mellanstadienivå. Man anser dessa ämnen vara av sådan vikt att eventuella problem i 

inlärningen bör kompenseras och rättas till så tidigt som möjligt.  

 

Högstadiet 

Gällde ärendet en elev på högstadiet var det elevvårdsteamet, som bestod av skolsköterskan, 

kuratorn, båda rektorerna, syv och specialpedagogen som bestämde vilka som skulle få 

extrastöd och stödets utformning. Det var skolchefen, rektorn som hade sista ordet, men 

denne gick som regel på elevvårdsteamets bedömningar.  

 

Enligt Petra trodde många lärare att de elever som på mellanstadiet fått extra 

undervisningsstöd också måste få det när de väl börjar på högstadiet. I de fall högstadielärare 

vände sig till specialpedagogen i syfte att kartlägga och planera en mellanstadieelevs fortsatta 

stödundervisning på högstadiet brukade specialpedagogen först avvakta elevens utveckling på 

högstadiet innan man bestämmer om särskilda insatser. Hon menade att 50 % av alla 

”larmelever” klarade högstadieundervisningen utan extra stöd, även om de fått sådan under 

sina år på mellanstadiet. De viktiga frågorna att utreda i dessa fall var varför det gick som det 
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gick under åren på mellanstadiet. Vems var felet och vilka var orsakerna. Petra menade att det 

inte alltid var eleven som hade brister i sin förmåga och motivation utan det kunde lika gärna 

vara någonting i elevens tidigare studiekontext eller lärarens pedagogik som inte passade 

eleven ifråga.  

 

Den arbetsgång som Petra här beskriver ligger helt i linje med den inkluderande 

integreringens tankar. Att vara öppen för att skolsvårigheter inte enbart beror på problem hos 

den enskilde eleven utan lika gärna kan bero på någonting i dennes studiemiljö eller lärarens 

arbetssätt är uttryck för denna integreringsforms grundtankar. Man menar att skolproblem är 

någonting oundvikligt då skolan inte är har den nödvändiga strukturen för att kunna undervisa 

alla slags elever. Problemet är inte nödvändigtvis barnets utan kan lika gärna bero på skolan 

själv. 

 

För de elever som inte lyckas med sina studier heller på högstadiet är specialpedagogen noga 

med att sätta in insatser precis bara där det inte fungerar och ingen annanstans. Petra försöker 

vara med där det går som bäst, och använda framgångsfaktorerna för att lyfta hela eleven i 

dennes egen kraft.  ”Det finns inte en unge född där allt är kört” - Petra 

 

Individualisering i klassrummet 

På skolan försöker man individualisera undervisningen istället för att skapa segregerande 

alternativ. Individualiseringen görs dels på basis av lärarens kunskap om eleven men i vissa 

fall också på vad specialpedagogen upplever då hon vid besök i klassrummet observerar 

interaktionen mellan den berörde eleven och dennes lärare. Efter att ha studerat interaktionen 

mellan elev och lärare i klassrummet kan specialpedagogen komma med förslag på hur 

undervisningen kan anpassas eller hur läraren kan närma sig eleven på ett nytt sätt.   

 

Att sträva efter att individualisera och undervisa alla elever på deras egen nivå, fast inom 

ramen för det gemensamma rummet är det arbetssätt som förordas av den inkluderande 

integreringen och det demokratiska deltagarperspektivet. Genom att arbeta på detta sätt får 

alla vara delaktiga i det gemensamma sociala rum som skapas i elevernas hemklassrum 

samtidigt som man som elev når så långt man kan även kunskapsmässigt. 

Specialpedagogen försöker organisera så att lärare i olika ämnesgrupper kan dela upp 

klasserna sinsemellan så att någon kan ha en stor grupp, om kanske hela 40 elever som är 

jämna, för att möjliggöra för den andre läraren att ha en mindre grupp om kanske 10 som 
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behöver mer hjälp. Genom att arbeta på detta sätt skulle det frigöras mer tid åt individuell 

undervisning och hjälp till de elever som verkligen behöver det. Petras strävanden efter att 

förmå lärarna att arbeta på detta sätt går dessvärre långsamt. 

 

Diagnoser och utredningar. 

Skolan använde sig av WISC tester, ett test som prövar flera av elevens intellektuella 

förmågor, bland annat intelligens. Dessa tester utfördes av utomstående psykologer. Petra 

menade att en förutsättning för att ett sådant test skall vara meningsfullt var att man hade en 

plan för hur man skulle gå vidare i ärendet utifall det visade sig att eleven ifråga verkligen 

hade en intellektuell utvecklingshämning. Att utsätta en elev för detta gjordes bara i sista fall, 

efter att man dessförinnan problematiserat och utrett på andra, mindre integritetskränkande 

sätt. Specialpedagogen testade även alla elever som kommer nya till skolan med tecken och 

meningskedjor för att se att de hade automatiserad ordavkodning.  

Högstadieeleverna gjorde också ett läsförståelsetest som man återkopplade till deras lärare för 

att utvärdering. Vid misstanke om att ett en elev kunde tänkas ha ett neuropsykiatriskt 

problem, remitterades denne till studsteamet, vilka är de som gjorde sådana typer av 

utredningar. 20 av skolans 300 elever hade sådana typer av diagnoser.  

 

Diagnostiseringsförfarandet har tidiga rötter i svensk specialpedagogisk historia. Innan det att 

intelligenstest tagits i bruk för att avgöra vilka elever som skulle placeras i hjälpklass var det i 

regel skolpersonal, lärare, rektor, inspektör m.fl. som avgjorde frågan. Endast i idealfallet 

föregicks placeringen av en läkarundersökning. Risken var då att placeringarna blev baserade 

på subjektivitet och att hjälpskolan blev en slask där man placerade besvärliga elever. I och 

med att intelligenstesterna blev tillgängliga för skolpersonal under mitten på 1920-talet kunde 

man avsöndra elever till den tidens specialundervisning, hjälpskolan, på en mer objektiv 

grund (Ahlström 1986).  

Intelligenstestet var det första vetenskapliga stödet, förutom läkarutlåtanden som i idealfallet 

hade förekommit innan dess, som man använde i urvalet av hjälpklasselever. I takt med att de 

medicinska, pedagogiska och psykologiska vetenskaperna gjorde nya framsteg kom senare 

ytterligare tester och diagnoser att ställas till specialpedagogikens och den segregerande 

integreringens förfogande (Ibid.).  

Som jag redan tidigare nämnt ligger en stor del av den segregerande integrationens bärkraft i 

möjligheten att ställa korrekta diagnoser och utifrån dessa ge eleven den kompensation som 

man anser vara mest effektiv.  
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Specialpedagogen trodde att diagnoser generellt ställdes för allas bästa. Det var bra för eleven 

att få veta orsaken till varför den i vissa avseenden skiljde sig något från andra, att tydligt få 

veta att det inte berodde på honom eller henne själv. Det kunde även vara bra för barnets 

omgivning. Petra menade att det var en ”win-win” situation. Det fanns dock alltid en risk för 

att diagnosen skulle påverka barnets självbild negativt. Därför var det är viktigt hur man 

presenterade resultatet, och vad man erbjöd för insatser som en följd av diagnosen. 

Enligt Petra var just det uppföljande arbetet en mycket viktig del av utredningen, och om detta 

sköttes bra var det alltid bättre än att avstå en utredning för att en sådan eventuellt skulle 

kunna vara dålig för barnet. Ett stort ansvar ligger på den utredande och uppföljande.  

 

”Fakta är alltid bättre än okunskap” - Petra  

 

5.3  Kort presentation av skola 2.  

Denna skola ligger i norra Stockholm. Skolan är en mellanstadieskola för årskurserna F-6.  

Skolan har ca 330 elever och med dessa arbetar en specialpedagog och en speciallärare.  

På skolan går en stor andel barn med utomeuropeiskt ursprung. Det är stor genomströmning 

av elever, både av sådana som tillkommer och av sådana som av olika anledningar lämnar.  

På skolan använder man sig av flera olika insatser för att hjälpa de barn som har börjat halka 

efter i sin undervisning eller behöver extra stöd av någon annan anledning. De insatser skolan 

sätter in i dessa fall är: 

 

• Att gå om ett år 

• Extra läxläsning 

• Nivåanpassning av undervisningen i matematik och svenska, inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. 

• Hjälp hos specialläraren, någon eller några timmar per vecka.  

• Särskild undervisningsgrupp. 

• Förberedelseklass. 

 

På skolan intervjuade jag både specialpedagogen, Camilla, som hade ett övergripande ansvar 

för all slags särskild och anpassad undervisning, och specialläraren, Ulla, som hade till 

uppgift att rent praktiskt ge en del av denna stödundervisning.  
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5.4  Analys av skola 2.  

Den särskilda undervisningsgruppen. 

Skolan hade en särskild undervisningsgrupp och en förberedelseklass. De typiska 

svårigheterna för eleverna i den särskilda undervisningsgruppen var långsam inlärning, 

koncentrationssvårigheter och utagerande beteende. Gruppen bestod av nio pojkar och två 

flickor. De lärare som arbetar med specialklassen hade inte någon särskild specialpedagogisk 

utbildning utan var personer med lång erfarenhet av att arbeta med barn.  

 

Historiskt sett har pojkar alltid varit överrepresenterade i specialundervisningens olika former. 

Detta antas bero på att de är sämre än flickor på att leva upp till skolans dolda läroplan och 

oftare har ett utagerande beteende. Detta är i sig ingenting som har med begåvning eller 

förmåga att ta till sig kunskap att göra men kan likväl leda till att man placeras i olika slags 

alternativa undervisningsformer.  

 

Två år innan mitt besök på skolan hade man omorganiserat arbetssättet för den särskilda 

undervisningsgruppen. Fram tills dess fick eleverna all sin undervisning i den särskilda 

gruppen, särskilt från övriga klasser. Skolan valde att förändra detta arbetssätt då man ansåg 

att det inte var ett det bästa sättet att bedriva specialundervisning på. Risken att bli stämplad 

av andra elever såsom missanpassad och elevernas egen ovilja mot att bli utlyfta från sin 

ordinarie klass var två starka skäl som talade mot undervisning i specialklass på heltid. Likaså 

bidrog skolans övergripande integreringsideal och den underförstådda önskan hos alla barn att 

få vara med sin ordinarie klass och sina vanliga kamrater till beslutet att upplösa 

specialklassen som fungerade på heltidsbasis.  

Det nya i organisationen var ambitionen att återföra de elever som placerades i den särskilda 

undervisningsgruppen till sina forna hemklasser när det gavs möjlighet därtill. Målet man 

strävade efter var att när eleven började fungera bättre studiemässigt och socialt, helt 

återinföra eleven i sin gamla klass, något som sällan skedde. Det vanligaste var att eleven 

efter en tids undervisning i den särskilda gruppen så sakteliga åter började delta i gemensam 

undervisning i helklass och bara var i den särskilda gruppen ett par timmar per vecka. På så 

vis kunde eleverna behålla en del av den sociala förankringen till sin hemklass och samtidigt 

få tillrättalagd undervisning i liten grupp. Camilla underströk hur viktigt det var att de elever 

som undervisades i den lilla gruppen fick möjlighet att ”lyckas” när de var i sina hemklasser. 

Av den anledningen försökte man se till så att någon av de fyra lärarna som arbetade med 

specialgruppen var med eleven när denne var i sin hemklass. Genom att vara med eleven 
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också i helklassundervisningen fungerade den vuxne från specialgruppen inte bara som stöd 

till eleven utan också till läraren. Väl i klassen behövde denne vuxne inte sitta med barnet den 

stödjer hela tiden utan kunde gå runt i klassen och hjälpa också andra elever. 

 

Det är tydligt att man från skolans håll har varit väl medveten om den problematik som ett 

alltför snävt segregerande integreringsperspektiv kan leda till. Den ursprungliga 

organisationen av den särskilda gruppen uppfyller alla krav som kan ställas på en verksamhet 

präglad av segregerande integrering. Eleverna var avskilda från sina ursprungliga grupper, de 

var ofta där mot sin egen vilja, och de stämplades av andra elever som missanpassade och 

negativt avvikande. Av dessa anledningar valde man att sträva mot att eleverna som fick 

undervisning i denna grupp bara skulle vara där en begränsad tid varje vecka för att på längre 

sikt helt återgå till sin forna hemklass. Historiskt har det fungerat på precis samma sätt i 

motiveringen av en placering i hjälpskolan. På denna skola var det dock sällsynt, såsom det 

har varit även historiskt, att en elev helt återinfördes till sin forna hemklass. Den 

omorganiserade särskilda undervisningsgruppen bygger på tankar som influerats av det 

inkluderande integreringsperspektivet. Man vill minska på tiden som eleverna är avskilda från 

sina hemklasser, för att de negativa effekterna skall bli så små som möjligt av den särskilda 

specialundervisningen. Men likväl så måste organisationen i sig betraktas som segregerande, 

om än i något mindre utsträckning än den tidigare.  

 
Placeringen av en elev i den särskilda undervisningsgruppen syftade främst inte till att läsa 

ikapp de övriga eleverna utan mer om att komma tillrätta med elevernas sociala svårigheter i 

kontakt med andra. I denna grupp hade man möjlighet att arbeta med sociala problem och 

konfliktlösning på ett mycket mer konkret sätt än vad som ges möjlighet till i vanlig 

helklassundervisning, som karakteriserades av oro och distraherande stimulans. Genom att 

komma till rätta med elevernas sociala problem menade Ulla att man ofta även kom åt deras 

studiemässiga tillkortakommanden, då det i regel var de sociala svårigheterna som stod i 

vägen för deras kunskapsinhämtning. 

 

I denna information framkommer någonting som särskiljer denna skolas lilla 

undervisningsgrupp från den på skola 1. På den här skolan var inte syftet med en placering i 

liten grupp att läsa in kunskapsfärdigheter, och orsaken till placeringen kanske inte alltid 

kunskapsrelaterad. Vad man uttryckligen ville var istället att öva dessa elevers sociala 

färdigheter.  
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Eleverna i gruppen bröt mot sociala koder och uppförde sig illa och av den anledningen tycks 

de ha blivit placerade i den lilla undervisningsgruppen. I hjälpskolans tidiga etableringsfas 

motiverade man ibland dess funktion just som en möjlighet att befria både lärare och 

klasskamrater från elever som störde undervisningen (Helldin 1997:34-42).  

Om skolans specialpedagogiska arrangemang hade orienterat sig i enligt med det 

demokratiska deltagarperspektivet skulle man ha valt att behålla även störande elever i 

gruppen för att öva sociala färdigheter i en miljö präglad av pluralism och mångfald, något 

som inte kan möjliggöras i en homogen och avskild undervisningsgrupp. Anledningen till 

varför man särskiljer dem för att öva sådant som sannolikt bäst övas tillsammans i den 

etablerade gemenskapen är förmodligen en effektorienterad syn på skolans uppdrag, inte med 

tanke på de elever som särskils utan på deras klasskamrater. De skall få en möjlighet till lugn 

och ro så att de kan lära sig maximalt i en stillsam miljö och för detta måste vissa element 

omplaceras.  

  

Specialläraren menade att hon genom åren hade sett väldigt många barn som mådde mycket 

bättre av att undervisas i en liten grupp än i helklass. Det stigma och utpekande som eventuellt 

kunde bli följden av att undervisas i en särskild grupp var inte tillräckligt tunga skäl för att 

avstå från de fördelar som följer på en sådan placering. Specialpedagogen underströk även 

vikten av att specialklasser är väl fungerande organisationer. En särskild undervisningsgrupp 

får inte användas som en slaskgrupp där man slentrianmässigt placerar jobbiga elever. Vidare 

måste personalen som arbetar med dessa grupper vara motiverade och ha en genomtänkt plan 

för sitt arbete för att en särskild undervisningsgrupp skall vara ett meningsfullt alternativ till 

helklassundervisning.  

 

Ett av de starkaste argumenten mot segregerande integrering och små undervisningsgrupper 

som Haug (1998) lägger fram är att eleverna som placeras i sådana grupper kommer att 

stigmatiseras och pekas ut som avvikare av övriga elever på skolan, och som en konsekvens 

av detta få en dålig självkänsla. Priset som eleverna får betala för en tät pedagogkontakt och 

möjlighet till effektiv inlärning är således, enligt Haug högt. Specialläraren håller inte med om 

detta. Hennes erfarenhet är tvärtom att många mår bättre efter en sådan placering.  

Trots de eventuella negativa effekter som en sådan placering kan tänkas få för eleven i fråga 

anser hon att fördelarna med denna undervisningsform väger tyngre för vissa typer av elever. 

Så som den särskilda gruppen fungerade fram till omorganisationen tycks det som om Haug 

hade rätt i detta fall. Eleverna ville inte placeras i den lilla gruppen och pekades mycket riktigt 
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ut av andra elever som problemelever. Det verkar vara detta som Camilla tar fasta på när hon 

understryker vikten av att en specialgrupp måste vara välorganiserad och ha en plan samt 

engagerade medarbetare. Om en verksamhet inte uppfattas som meningsfull av eleverna på 

skolan är det antagligen svårt att undvika stigmat som tillfaller elever som placeras där. Det är 

fallet med en grupp som inte syftar till att ge meningsfull undervisning utan snarare används 

som en säkerhetsventil för den etablerade delen av skolan.  

 

Insatser för barn i behov av särskilt stöd. 

Skoldaghem 

Utöver möjligheten placera elever i den särskilda undervisningsgruppen hade skolan också 

tillgång till ett skoldaghem som fanns i anslutning till skolan. Denna möjlighet användes dock 

mycket sparsamt då en placering på skoldaghem var väldigt dyr. Ulla och Camilla menade 

båda att det fanns ett behov av att kunna placera elever i denna verksamhet men att resurserna 

saknades. Det innebar att dessa elever nu istället blev kvar på skolan, oftast i den särskilda 

undervisningsgruppen. 

 

Extraresurs 

Några av skolans elever hade också en vuxen följeslagare som personlig resurs. Denne var 

med eleven på raster och lektioner. De barn som tilldelades personliga resurser hade alla 

uttalade sociala problem. Att bli tilldelad en personlig resurs upplevdes väldigt olika från barn 

till barn. Vissa tyckte att det var mysigt att ha någon att ty sig till och andra att det var en 

plåga och pest då de kände sig utpekade. Även barnens föräldrar reagerade olika på en sådan 

tilldelning. Vissa tyckte att det var en bra lösning med en vuxen som hjälpte just deras barn 

och andra att det var alldeles för utpekande och stigmatiserande med en personlig resurs just 

för deras barn. I dessa fall brukade man tilldela den grupp som barnet gick i en resursperson 

och inte den enskilde eleven. På så sätt visste varken den berörde eleven eller dennes 

klasskamrater vem extraresursen var till för. I dessa fall inriktades resurspersonens arbete på 

hela gruppen, om än i första hand på den eleven ifråga. 

Att tilldela personal som arbetar med gruppen i helhet går i linje med det demokratiska 

deltagarperspektivet. Skolan skall lära sig att hantera mångfald och inte sträva efter att: 

 

”… kompensera tills avvikaren uppträder normalt. I stället ska institutionen avnormalisera det sätt på vilka regler 

formuleras, genom att visa vilka variationer och behov som finns innanför den. Institutionen ska bemästra 

heterogenitet och pluralism” (Haug 1998:18). 
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Genom att placera elever utanför den gemensamma etablerade skoldagen visar skolan på en 

oförmåga att hantera mångfald. Tvärtom visar man att vissa beteenden och vissa sätt att vara 

leder till exkludering ur den gemensamma världen, något som även kan tyckas strida mot 

några av de grundläggande värdena i Lpo-94: 

 

”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet 

genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo-94). 

 

Detta är ett citat som går i linje med grundtankarna i det demokratiska deltagarperspektivet. 

Det kan tyckas som ett moment 22 att man som besvärlig elev ska lyckas finna sin egenart 

och delta i det gemensamma samhällsliv som utgörs av den ordinarie hemklassen om man inte 

får tillträde dit. Genom att tilldela gruppen som helhet en extraresurs ger man den avvikande 

eleven en möjlighet att utveckla sina sociala färdigheter och stärka banden till den etablerade 

delen av skolan samtidigt som man har möjlighet att stödja denne i sådant som upplevs som 

svårt kunskapsmässigt. 

 

Särskilda stödinsatser i syfte att läsa ikapp.  

I de fall där avsikten är att hjälpa elever som har hamnat efter i sin undervisning men som inte 

är i behov av att träffa specialläraren försöker man främst lösa problemet genom att 

tillsammans med lärare och förälder lägga upp ett speciellt undervisningsprogram. Om inte 

denna åtgärd visar sig vara tillräcklig kopplas i första hand specialläraren in. I sista hand kan 

eleven föreslås att gå om ett år för att läsa ikapp och få extra tid att inhämta de nödvändiga 

ämneskunskaperna och färdigheterna. Både specialpedagogen och specialläraren var överens 

om att skolans olika former av särskilt stöd av eleverna betraktades som en lyxig möjlighet till 

bra inlärning.  

 

”det är en lyx alla vill gå i väg till” - Camilla. 

 

Diagnoser och utredningar. 

Ulla och Camilla var något oense beträffande diagnosproblematiken.  

Ulla menade att diagnoser ofta gynnar den enskilda skolan mer än den elev som får diagnosen 

ifråga. Hon menade att detta i sin tur beror på de extra ekonomiska resurser som tilldelas 

skolan som en följd av en sådan diagnostisering. Hon anser att det enda sättet att komma till 

rätta med skolsvårigheter är adekvat hjälp och hårt arbete, ingenting annat.  
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En ytterligare konsekvens av en diagnostisering är att denna kan verka ansvarsbefriande för 

det barn som diagnostiserats. Ulla menade att eleven kan använda diagnosen som en ursäkt 

för att inte ta ansvar för sina handlingar. Överlag menade hon att risken är stor att man 

förstorar problemet genom att fokusera på det.  

 

”När forskare och vetenskapsmän börjar tala om till exempel problematiken dyslexi finns det en tendens till att 

vi börjar leta efter dyslexi och ser den hos många fler än vad vi gjorde tidigare. Och likadant är det ju med 

ADHD barnen. Plötsligt börjar alla ungar som är lite aktiva eller livliga ADHD barn.” – Ulla 

 

Specialpedagogen å andra sidan framhöll att både elever och deras föräldrar ofta uttrycker en 

stor befrielse över att barnet får en diagnos ställd. De upplever många gånger denna som en 

förklaring till varför situationen ser ut som den gör och varför eleven har de svårigheter den 

har. En diagnos kan också vara en lättnad för eleven på så sätt att denne förstår att det inte är 

han som medvetet gör fel, är dum, eller beter sig illa utan att detta beror på orsaker som står 

utanför dennes kontroll.   

 

Att ställa korrekta diagnoser är som jag tidigare nämnt en av grundstenarna i den 

kompensatoriska integrationens idétradition. Det är utifrån kartläggningen och diagnosen över 

elevens särskilda behov och tillkortakommanden som den effektivaste kompensatoriska 

åtgärden bestäms. Möjligheten att ställa diagnoser går på detta sätt hand i hand med nya 

kompensatoriska undervisningsformer. Diagnosförfarandet är också ett uttryck för att skolan 

som organisation söker efter tillkortakommanden hos eleverna, och inte i sin egen 

organisation. Detta sätt att se på skolproblem kritiseras av den inkluderande integrationens 

förespråkare som istället hävdar att skolproblem inte nödvändigtvis emanerar ur eleven utan 

lika gärna kan bero på skolan själv.  

 

Inkluderande specialundervisning.  

Både specialpedagogen och specialläraren menade att större delen av den individualiserade 

undervisningen ägde rum inom ramen för den ordinarie helklassundervisningen. De framhöll 

att skolans lärare överlag var duktiga på att anpassa helklassundervisningen till vad de 

enskilda eleverna behövde. En stor del av undervisningen på mellanstadiet utgjordes av 

forskning, laborationer, projekt och skapandet av egna texter, arbetssätt som möjliggör 

individualisering och flera nivåer inom ramen för det gemensamma klassrummet. 
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Skolan strävade också efter att öka lärartätheten underordinarie lektioner, både för att öka 

möjligheten till tätare lärarkontakt och individuell handledning. 

 

I varje arbetslag ingick en svenska 2 lärare. Var och en av dessa arbetade med tre klasser var. 

Tack vare dem kunde man nivåanpassa klassrumsundervisningen i både matematik och 

svenska. Rent praktiskt fungerade det så att man delade upp klasserna i mindre enheter under 

vissa lektionspass. Tidigare var specialläraren ofta ute i helklass för att fungera som stöd till 

en särskild elev, gruppen som helhet eller läraren. Tyvärr har hon idag inte möjlighet att delta 

i denna verksamhet på samma sätt på grund av hög arbetsbelastning. 

Att från skolans håll lägga resurser på en hög lärartäthet under ordinarie lektioner tyder på 

ambitionen att anpassa sig efter elevernas behov. Här är det frågan om att skolan omfördelar 

sina resurser för att bäst möta skillnaderna i den elevgrupp som den har att undervisa. Detta är 

arbetssätt som ligger i linje med det demokratiska deltagarperspektivet och den inkluderande 

integreringen.  

 

Specialpedagogen arbetade också aktivt för att lärarna skulle anpassa sitt arbetssätt efter de 

enskilda elevernas behov och vidareutvecklas för att bli bättre på att möta och undervisa en 

mångfald av olika barn. Ett led i denna strävan var att observera ordinarie 

helklassundervisning för att se interaktionen mellan lärare och gruppen och sedan ge läraren 

tips och konstruktiv kritik i syfte att vidareutveckla dennes pedagogiska förmåga. Detta arbete 

byggde på övertygelsen om att det inte bara var eleverna som skulle anpassa sig till skolans 

struktur, det var minst lika viktigt att lärarna utvecklade sin förmåga att hantera en större 

mångfald av elever och situationer.  

 
Camilla menade avslutningsvis att det varken i helklass eller i liten undervisningsgrupp var 

möjligt eller eftersträvansvärt att lära alla elever allting. Detta var en omöjlighet då vi alla är 

olika som individer. Har man denna strävan så blir konsekvensen att många barn misslyckas 

och därmed får dålig självkänsla. Camilla ansåg att utbildningen i skolan måste kunna 

tillvarata och uppmuntra både praktiska och teoretiska färdigheter.   
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5.5  Kort presentation av skola 3. 

Denna skola är belägen i södra Stockholm. Skolans elever har uppvisat väldigt goda 

studieresultat och under läsåret 03-04 avgick ingen elev från åk nio utan behörighet till vidare 

studier. Skolans uttalade målsättning var att alla elever skall nå de på förhand uppställda 

kunskapsmålen. Skolan var en F-9 verksamhet med 840 elever, av vilka ca 100 har fått någon 

form av specialpedagogiskt stöd, vid något enstaka tillfälle eller under en längre tid.  

 

För att hjälpa elever som halkat efter eller hade andra typer av svårigheter hade man på skolan 

flera olika alternativ: 

 

• Att gå om ett år 

• Placering i specialklass 

• Tillfällig extraundervisning hos någon av speciallärarna/specialpedagogerna. 

• Schemalagd specialundervisning hos någon av speciallärarna/specialpedagogerna. 

• Lovskolor - studier på lov. 

• Kortkurser - elever från olika årskurser läser enbart ett visst ämne intensivt, under 

exempelvis tre veckor. 

• Extra läxläsning (på torsdagar), bestäms av eleven själv, ibland av förälder 

tillsammans med lärare. 

 

De elever som hade kontakt med någon av specialpedagogerna för stödundervisning var alla 

inskrivna i sina respektive hemklasser men fick i genomsnitt två timmars särskild 

undervisning per vecka.  

 

5.6  Analys av skola 3.  

 
Den särskilda undervisningsgruppen. 
 
Högstadiet 
Då jag besökte skolan hade man på högstadiet nyligen inrättat en särskild undervisningsgrupp 

för tolv elever. Gemensamt för eleverna i gruppen var att de oftast hade en kombination av 

dyslexi och långsam inlärning. Flera av eleverna hade också gått om något år under sin 

tidigare grundskoleutbildning. Fram till dess att den mindre undervisningsgruppen bildades 

hade man på skolan haft ambitionen att individualisera undervisningen i helklass istället för 

att bilda en liten undervisningsgrupp för de elever som av olika skäl inte kunde tillgodogöra 
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sig den vanliga klassrumsundervisningen. Detta visade sig vara svårare än vad man hade trott 

och efter fem år av hårda ansträngningar beslöt sig skolan för att trots allt inrätta en mindre 

undervisningsgrupp på högstadiet.  

Det starkaste skälet till att man slutligen bestämde sig för detta var att många av de elever som 

sedan kom att utgöra specialklassen mådde dåligt i sina ursprungliga grupper.  

De misslyckades ständigt med sina studier, de passade inte in i den sociala samvaron och 

sammantaget hade man en känsla av att de inte klarade av att nå upp till de mål och den 

studietakt som gällde för undervisningen i helklass. De elever som kom att utgöra den mindre 

undervisningsgruppen hade alltid haft problem i sin tidigare skolgång, en skolgång som 

undantagslöst varit i helklass. Den specialpedagog som jag intervjuade, Anna, sade sig kunna 

se en stor förändring i specialgruppselevernas självkänsla sedan de börjat i den mindre 

undervisningsgruppen;   

 

”De har ju mycket mycket bättre självkänsla. De stryker ju inte utmed väggarna idag som de gjorde. De går ju 

glatt över hela och liksom pratar om sin klass då som 6-9D liksom. Det är mycket mycket bättre för dem ” - 

Anna 

 

Anna menade vidare att eleverna i den nybildade specialklassen hade goda sociala kontakter 

med elever utanför den egna gruppen och att de inte betraktades som udda på något sätt av 

andra elever på skolan. Gruppens status var inte låg och en indikation på detta var att också 

elever som inte var aktuella för undervisning där hade lämnat in önskemål om att få byta till 

denna grupp från helklass. En av orsakerna till placeringarna i denna grupp var som jag redan 

nämnt tillkortakommanden i elevernas kunskapsinhämtning. Undervisningen i den särskilda 

gruppen hade utifrån detta perspektiv varit en stor framgång. Alla gruppens årskurs nio elever 

skulle komma att nå målen för godkänt och få behörighet till vidare studier på gymnasiet. 

 

Som jag tidigare nämnt pekar Haug (1998) på att en av farorna med de segregerande 

undervisningsformerna är att eleverna som deltar i sådan kommer att stigmatiseras.  

En annan kritik tar fast på att denna typ av kompensatorisk undervisning sällan lyckas ta igen 

den kunskapsbrist som ofta ligger till grund för placeringen. För detta finns det empiriska 

belägg (Emanuelsson 1976b i Haug 1998:16). Så som den särskilda undervisningsgruppen 

fungerade på högstadiet tycks det som att bägge dessa argument mot undervisningsformen 

inte var relevanta. Tvärtom verkade det som att eleverna som utgjorde den särskilda gruppen 

mådde bättre av att undervisas här än i sina gamla hemklasser. Likaså lyckades de läsa in de 
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ämneskunskaper som de tidigare saknat. Att elever med vissa former av skolproblem mår 

bättre av att undervisas separat och med tillrättalagd miljö och pedagogik hävdas ofta av 

anhängare till den kompensatoriska undervisningsformen. 1932 års utredning, som jag 

redogör för i det historiska avsnittet, hävdade att undervisningen i folkskolan inte passade de 

svagaste eleverna då denna gick i för fort tempo och var för teoretiskt inriktad. Utredningen 

menade att de svagaste eleverna i folkskolan skulle tappa sin självkänsla och desillusioneras 

av sina misslyckanden och därför borde undervisas inom ramen för annan verksamhet som 

bättre mötte deras förutsättningar (Stukát & Bladini 1986:4.6). Utredningens ståndpunkter får 

stöd av den information som Anna gav mig angående eleverna i den särskilda 

undervisningsgruppen. Dessa hade alla tidigare undervisats i vanliga helklasser men ständigt 

kommit till kort, vilket i sin tur verkade menande på deras självkänsla. 

 

De särskilda undervisningsgrupperna på mellan och lågstadiet. 

Mellanstadiet. 

Skolan hade även en specialklass för mellanstadieelever. Det var en liten grupp bestående av 

fyra elever, tre pojkar och en flicka som alla hade någon diagnos, oftast ADHD. Utifrån ett 

kunskapsperspektiv var gruppen väldigt framgångsrik, tre av de fyra eleverna låg på en 

kunskapsnivå motsvarande minst ett år äldre elever, så i detta avseende var gruppen mycket 

lyckosam. Enligt Anna hade dessa framgångar dessvärre kommit på bekostnad av den sociala 

träning och mognad som bör vara en minst lika viktig komponent i alla barns skolträning.   

Eleverna i gruppen betraktades som avvikare av andra barn på skolan, de hade inga sociala 

kontakter eller band utanför den egna gruppen och hade en mycket låg social status bland 

övriga elever.  

Att det förhöll sig på detta sett berodde anligt Anna delvis på att gruppens lärare ville att 

gruppen skulle vara homogen och inte önskade någon insyn i verksamheten. Denna önskan 

ledde till att gruppens elever inte deltog i några gemensamma aktiviteter med andra klasser 

från skolan och att man på det hela taget levde i en mycket skyddad och isolerad värld.  

Anna var övertygad om att eleverna i mellanstadiets särskilda undervisningsgrupp i framtiden 

skulle komma att klara sig bra kunskapsmässigt men däremot trodde hon att det skulle bli 

svårt för dem att komma in i ett nytt socialt sammanhang. 

 

Anna ansåg att den lilla mellanstadiegruppen borde upplösas och att dess elever istället skulle 

undervisas i vanliga helklasser. Syftet med detta skulle framförallt vara att få den sociala 

träning som hon ansåg att de hade gått miste om under tiden i den särskilda gruppen. Dessa 
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elever behövde inte ytterligare förstärka sina ämneskunskaper och heller inte lära sig 

studieteknik, detta var färdigheter som de redan behärskade, utan vad de nu var i behov av var 

social träning i ett naturligt sammanhang, och till detta gavs det inte möjlighet i den slutna 

lilla gruppen. Anna menade att det var viktigt att dessa barn förbereddes för verkligheten 

utanför skolan, en verklighet präglad av pluralitet, mångfald och socialt samspel.  

 

Märkligt nog uppvisar denna grupp, som i princip har samma syfte som gruppen för 

högstadiet, d.v.s. att förbättra svaga kunskaper och ge avvikande elever en trygg miljö att 

utvecklas i, inte några av den förra gruppens stärkande effekter. Tvärtom bekräftar 

mellanstadiegruppen den kritik som Haug riktar mot kompensatorisk verksamhet.  

Eleverna i denna grupp hade lyckats tillgodogöra sig en ansenlig mängd kunskap men på 

bekostnad av deras sociala utveckling och delaktighet. De uteslöts medvetet från skolans 

etablerade gemenskap och uppvisade alla tecken på social utsatthet.  

I sina kommentarer kring denna grupps verksamhet var Anna mycket kritisk. Hon ansåg att 

gruppen inte borde fortsätta fungera på det nuvarande sättet utan att dess elever istället skulle 

återintegreras med skolans övriga barn. Gruppens fokus på ämneskunskaperna fick inte 

riskera dess elevers sociala utveckling och känsla av sammanhang.  

 

Lågstadiet. 

Den särskilda undervisningsgruppen på lågstadiet hade ett helt annat förhållningssätt till det 

gemensamma sociala livet på skolan än motsvarande grupp för mellanstadiet.  

Barnen i denna grupp följde med på utflykter och andra aktiviteter, och de deltog också i 

helklassundervisning i engelska och gymnastik Eleverna i denna grupp var, i likhet med dem i 

högstadieelevernas särskilda grupp, integrerade i skolans gemensamma verksamheter och 

sociala nätverk.  

 

Diagnoser och utredningar. 

Skolan använde sig av flera tester i syfte att utreda elevernas behov och begåvningsnivå. 

Bland annat använde man sig av det s.k. WISC testet, ett allmänt begåvningstest som prövar 

verbala och praktiska förmågor. På låg och mellanstadiet använde man sig av ett system kallat 

Luspunkten, som var ett test som prövade förmågan att läsa. Utifrån på förhand uppställda 

färdighetskrav kunde man bestämma sig för att hålla kvar en elev i ytterligare ett år i en redan 

genomgången årskurs för att ge denne ytterligare tid till att förbättra sina läs och skriv 
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kunskaper. I de fall där en elev visade på uttalade läs och skrivsvårigheter anlitade man en 

logoped för att utreda och rekommendera arbetssätt och studietekniker till eleven ifråga. 

 

Vid händelse av att man på skolan misstänkte att en elev kunde tänkas ha ett neuropsykiatriskt 

problem, som skulle kunna föranleda en diagnos remitterades denne till det s.k. basteamet 

som utgjordes av externa läkare, psykologer och arbetsterapeuter. Dessa remisser föregicks 

alltid av samtal med berörda lärare, skolsköterskor och elevens föräldrar. Eleven träffade 

basteamets specialister vid flera tillfällen varpå dessa individuellt gjorde en egen bedömning 

av eleven. Enligt Anna fick de flesta elever som hade remitterats till basteamet från någon 

diagnos, oftast DAMP, Aspergers eller autism. Detta visar att man på skolan var bra på att 

identifiera barn med dolda handikapp.  

 

Det var tydligt att skolan hade ett mycket kunskapsorienterat fokus på sitt uppdrag och 

en stor del av dess specialpedagogiska arrangemang var uppbyggda kring kompensatoriska 

lösningar. För att kompensation skall vara effektiv krävs det att man först kartlägger 

mottagarens styrkor och svagheter, och sedan anpassar undervisningen utifrån dessa.  

Denna kartläggning gjordes via olika slags tester och diagnoser. Detta förfarande har en lång 

tradition inom svensks utbildning och idag tar vi nästan för givet att det är så det bör gå till. 

Det finns dock invändningar mot detta arbetssätt, och då i synnerhet mot själva 

diagnostiseringsförfarandet.  

Kritiken mot diagnoser som grund för kompensatoriska insatser gäller bland annat att 

mängden diagnoser är många men de pedagogiska variationerna få (Ogden 1995 i Haug 

1998:19). Detta innebär att de kompensatoriska åtgärderna som blir följden av en viss diagnos 

många gånger inte är så exakt designade som man skulle önska, vilket i sin tur tar udden av 

idén.   

 

En annan, mycket allvarlig invändning mot diagnostiserandet kommer från Sonnander m.fl. 

De visar på att barn som varit diagnosmässiga men inte fått diagnoser ställda klarar sig bättre i 

skolan och yrkeslivet än barn med motsvarande problem som fått en diagnos.  

Med utgångspunkt i dessa resultat menar Haug att diagnoser kan;  

 

”…sätta igång processer som skapar eller förstärker identiteten som avvikare, och på så sätt motverkar 

intentionerna” (Sonnander m.fl. 1993 i Haug 1998:39). 
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Med detta i åtanke kan det vara sunt att ha en allsidig syn på diagnosförfarandet och på vilken 

typ av tillrättalagd kompensatorisk undervisning som blir dess konsekvens. I fallet med 

skolans mellanstadiegrupp är det arbetsformen har lett att dess elever fått en socialt utsatt 

position på skolan och sannolikt även en i många avseenden negativ självbild.  

  

Specialpedagogens arbetssätt 

Angående sitt eget arbetssätt berättade specialpedagogen att hon betonade vikten av att visa 

tilltro till elevens förmåga och ge dem positiv förstärkning så ofta tillfälle gavs.  

Hennes ambition var att skapa en positiv utveckling och att upprätta en nära relation till sina 

elever så att de kände sig bekväma och trygga. Specialpedagogen höll inte riktigt med om att 

den undervisning som Haug kallar segregerande måste vara ett hinder för barnets sociala 

utveckling och känsla av samhörighet. Tvärtom ansåg hon att många elever som var i behov 

av stödinsatser utvecklade en bättre självkänsla och trivsel i skolan, både socialt och 

studiemässigt genom att få en viss del av sin undervisning i en miljö som möjliggjorde ett 

närmare och mer personligt arbetssätt än vad som i regel tillåts inom ramen för vanlig 

helklassundervisning. Anna ansåg att specialpedagogiken på skolan i mångt och mycket var 

en anpassning till den verklighet som man visste att eleverna skulle komma att möta senare i 

sin studiegång, i första hand på gymnasiet, och att undervisningsformerna och deras innehåll 

kanske hade sett annorlunda ut om skolsystemet inte hade varit så genomsyrat av 

kunskapskrav och teoretiska mål som det dessvärre är idag. Anna menade vidare att de högt 

ställda kunskapskraven som var tänkta att omfatta alla, även barn med låg begåvning, delvis 

var ett hinder som kunde bidra till att man tappade fokus från skolans sociala uppdrag, och 

begränsade möjligheterna till individuellt anpassad undervisning.  

 

Annas erfarenheter av kompensatorisk specialundervisning hade varit positiva. På skolan hade 

hon kontakt med elever som alla tycktes trivas med att få denna typ av undervisning i hennes 

regi. Hon såg, till skillnad från praktikens kritiker, fördelar med att arbeta i liten grupp då det 

bland annat tillät ett nära arbetssätt och möjliggjorde djupare relationer mellan henne och 

eleverna. Stick i stäv med kritiken hade hon heller inte märkt av att eleverna skulle må sämre 

av att få denna typ av segregerad undervisning än vanlig helklassundervisning, snarare 

tvärtom. Samtidigt gav hon uttryck för att arbetsformen och dess innehåll till stor del var en 

anpassning till verkligheten, d.v.s. en skolvärld präglad av betygskonkurrens och premiering 

av kunskapsmässiga prestationer. Att i en sådan kontext sträva efter att utveckla elevernas 
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sociala talanger och sätta delaktigheten i främsta rummet på bekostnad av kunskapseffektiva 

inlärningsmetoder vore världsfrånvänt, tolkar jag hennes information som.  

Anna vänder sig mot de gemensamt högt ställda kunskapsmålen som skall omfatta alla elever. 

Hennes kommentarer härvidlag pekar i riktning mot att hon snarare håller med Haug om att 

syftet med undervisning inte bör vara att lära alla lika mycket utan snarare att man som elev 

skall erbjudas möjlighet att nå så långt man kan (Haug 1998:22). 

Att få komma till Anna för extra stöd var på skolan förknippat med hög status. Det förekom 

till och med att elever som inte var i behov av specialpedagogik ville delta i hennes 

undervisning då den var känd såsom bra och lugn. Ingen på skolan retades tråkade de elever 

som fick extrahjälp av Anna. Snarare var det så att de kunde vara lite avundsjuka på att någon 

fick gå ifrån en stund och att hennes elever fick egna datorer osv. Allt sådant har ju hög status 

menade Anna. Ett citat som ger uttryck för detta är:  

 

”De (eleverna som får specialpedagogisk hjälp av Anna) upplever sig nästan som en liten elitgrupp. Alltså, de 

upplever sig inte alls som att dom är, utan de har ett privilegium” – Anna. 

 

Eleverna som Anna undervisade hade alla dyslexidiagnoser. Undervisningsformen i vilken de 

fick sin undervisning uppfyller kraven för kompensatorisk och segregerande undervisning, 

men eleverna i gruppen tycktes inte besväras av att särskiljas från övriga elever för att få 

specialundervisning. Detta kanske berodde på att diagnosen dyslexi inte är förenad med något 

särskilt beteende och inte lika utpekande som en neuropsykiatrisk dito.  

Eleverna i gruppen fick också egna datorer som de disponerade i skolan för att kompensera 

för deras handikapp. Detta bör rimligtvis ha bidragit till att väcka andra elevers avundsjuka 

och därmed gruppens status. Detta kan vara en av anledningarna till att eleverna i gruppen 

kände sig privilegierade trots att de de facto särskildes från övriga elever för 

specialundervisning. 

 

Att som elev på skolan få specialundervisning i mindre grupp hörde till ovanligheterna.  

Den största delen av skolans specialundervisning tillkom elever som var inskrivna i helklass 

och bara träffade någon av skolans specialpedagoger under en kortare period eller några 

enstaka timmar per vecka. Den specialpedagog som jag talade med arbetade främst med 

elever som hade dyslexidiagnoser. Hon menade att kraven på att kunna läsa och förstå var är 

högre ställda idag än för 15-20 år sedan. Tidigare fanns det praktiska alternativ och 

utbildningar som passade dem som hade dessa typer av svårigheter. Dessvärre hade dessa 
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utbildningar skurits ned i antal men också fått ett större inslag av teoretisk undervisning. 

Tillsammans ledde detta till högre krav på läs och skrivfärdigheterna även för elever på 

praktiskt inriktade program. Anna pekade vidare på att utökade resurser till 

specialundervisning av dyslektiker var en resurs som kostade både skolan och samhället 

pengar men att man på längre sikt hade dessa resurser i form av insparade samhällsinsatser 

senare i dessa personers liv. Många dyslektiker sitter idag på våra anstalter och om man kan 

förebygga detta redan i grundskolan har man sparat väldigt mycket, både för samhället och för 

den enskilde individen, poängterade Anna. 

 

Argumentet som Anna här framför till förmån för särskilda undervisningsformer, d.v.s. att det 

bara ät på kort sikt som de kan tyckas vara resurskrävande känns igen från historien. 

Redan i den tidiga motiveringen av Hjälpskolan menade man att en av hjälpskolans funktioner 

var att fostra elever att ”utföra en samhällsnyttig funktion” (Helldin 1997:34-42). 

Underförstått i detta var att svaga elever som inte fick adekvat behovsanpassad undervisning 

riskerade att slås ut och då bli en börda för samhället. Att verksamheten var förknippad med 

större kostnader per elev än den vanliga skolan hade man på längre sikt igen i insparade 

juridiska kostnader och anstaltsplaceringar.  

 

Andra stödinsatser i syfte att läsa ikapp.  

Annat stöd som skolan kunde erbjuda de elever som av olika anledningar halkat efter var 

bland annat lärarledd extra läxläsning, lovskolor som ägde rum under exempelvis sportlov 

eller del av sommarlovet, samt specifikt inriktad repetition av något moment efter ett 

misslyckat nationellt prov. Dessa stödformer var i regel frivilliga men i undantagsfall kunde 

skolan tillsammans med föräldrar besluta om att en elev skulle delta i någon av dessa 

undervisningsformer på obligatorisk basis.  

 

Merparten av de särskilda specialpedagogiska arrangemangen på skolan går i linje med det 

kompensatoriska idealets tankar. Detta gäller även de insatser som tillkommer de elever som 

av olika anledningar har halkat efter i sin undervisning. Skillnaden mellan dessa och de 

tidigare redogjorda formerna är att dessa är begränsade i tid och oftast frivilliga. Till utförande 

bygger de dock på samma idé; Att särskilja de som är i behov av extra stöd för att utanför den 

ordinarie klassrumsundervisningen kompensera dem för deras brister på det sätt som bedöms 

vara det mest effektiva.  
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6. DISKUSSION.   

I detta avsnitt kommer jag att koppla samman den historiska barkgrunden med de resultat som 

framkommit i min analys. Mina två första frågeställningar anser jag mig ha besvarat i 

resultatdelen men jag kommer även att kommentera dessa, om än kortfattat.  

 

De tre skolornas specialpedagogiska arbetssätt präglas av ett tydligt kompensatoriskt 

perspektiv. Det stora flertalet av särskilda insatser som skolorna hade att erbjuda de elever 

som halkat efter i undervisningen var sådana som erbjöds utanför den ordinarie 

undervisningen och ibland också utanför den ordinarie skoldagen. Detta är i sig inte ett 

förvånande resultat utan speglar en skolvärld som präglas av att prestationer mäts i uppfyllda 

kunskapsmål.  

Alla skolor hade särskilda undervisningsgrupper för elever som av olika skäl behövde särskilt 

stöd i sin utbildning. Oftast var det fråga om elever som noga hade kartlagts och 

diagnostiserats av expertis inom området. Skolorna hade påfallande lika organisationer av 

sina särskilda undervisningsgrupper. Med undantag för skola 2 var den uttalade ambitionen 

med den segregerade arbetsformen att öka elevernas kunskaper och studieprestationer. På 

skola 2 var syftet enligt informanterna att arbeta med elevernas sociala utveckling i en miljö 

som var befriat av den typiska helklassens oro. Skillnaden härvidlag kan bero på att gruppen 

på skola 2 utgjordes av mellanstadieelever och att man eventuellt av den anledningen inte 

satte kunskapsmål i första rummet utan ansåg det vara viktigare att arbeta med de sociala 

aspekterna av elevernas tillkortakommanden.   

 

Haug (1998) pekar på att kompensatorisk undervisning kommer att verka stigmatiserande på 

de elever som får sådan. Detta var inte fallet för undervisningsgrupperna på skola 1 och 3 

högstadium. Tvärtom framkom det information som tydde på det motsatta, d.v.s. att det till 

och med var åtråvärt att få undervisas där. Detta kan mycket väl ha att göra med att de elever 

som här undervisades alla hade lyckats höja sina betyg och därmed fått behörighet till 

gymnasiestudier. Eventuellt kan det förhålla sig så att chansen till att höja sina betyg genom 

särskild undervisning värderas högre än det eventuella stigma som kan bli följderna av 

undervisningsformen.  
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6.1  Historiskt återkommande argument. 

En av mina ambitioner med denna uppsats var att undersöka om något eller flera av de 

historiska argument som använts för att motivera segregerande undervisningsformer 

återkommer i dagens retorik. Utifrån mina resultat är det tydligt att flertalet av de historiska 

motiveringarna fortfarande används. Nedan redogör jag för de vanligast förekommande som 

framkom i intervjuerna med informanterna.   

 

Extra resurser i förebyggande syfte. 

Ett argument som ofta använts för att motivera nyttan av segregerande och på olika sätt 

tillrättalagd undervisning är att denna erbjuder en möjlighet att, via extra tillsatta resurser, ge 

elever som skulle ha misslyckats i den vanliga undervisningen de grundläggande kunskaper 

som krävs för att klara sig i skolan och senare även i samhället.  

Ahlström (1986:42) redogör för detta argument i dess historiska kontext där man menade att 

hjälpskolan innebar en möjlighet att utbilda en arbetskraftsreserv och att motivera dess elever 

att fylla en samhällsnyttig funktion istället för att i framtiden bli en börda för samhället.  

Detta argument lyftes fram av specialpedagogen på skola 3 som en av den segregerande 

specialpedagogikens främsta meriter, framförallt i hennes eget arbete med dyslektiker.  

 

Svaga elevers tillkortakommanden i den vanliga undervisningen. 

Stukát och Bladini (1986) redogör för att man historiskt motiverade ett segregerande 

specialpedagogiskt arrangemang för de svagaste eleverna med att dessa i den vanliga 

undervisningen skulle komma att desillusioneras av sina tillkortakommanden och att de av 

den anledningen var gynnade av separat och särskilt tillrättalagd undervisning. Underförstått i 

detta är att det för vissa grupper av elever inte går att individualisera undervisningen inom 

ramen för helklassundervisningen i den nödvändiga utsträckningen.  

Detta var det skäl som specialpedagogen på skola 3 angav som anledning till varför de 

startade en särskild undervisningsgrupp för sina högstadieelever. Hon menade att man länge 

hade försökt individualisera undervisningen inom ramen för den ordinarie 

helklassundervisningen men att detta för ett fåtal elever inte hade lyckats och att dessa elever 

hade mått allt sämre i vanliga helklasser. 

 

Samma specialpedagog hänvisade även till de högt ställda teoretiska kraven i skolvärlden som 

ett skäl till varför man valt att organisera specialpedagogiken som man gjort. Givet dessa krav 

och att skolan har en skyldighet att erbjuda alla elever en möjlighet att nå de mål som kraven 
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omfattar, menade specialpedagogen att man inte såg någon annan utväg än att starta en 

särskild undervisningsgrupp även på högstadiet, trots de problem som kan vara behäftade med 

sådan. Detta beslut föranleddes även av att eleverna som kom att utgöra den särkskilda 

undervisningsgruppen ständigt hade misslyckats i den ordinarie undervisningen och mådde 

allt sämre. Detta argument är mycket snarlikt det som framhölls av 1932 års utredning och 

som refereras av Stukát och Bladini (Ibid). Denna utredning kom fram till att undervisningen i 

folkskolan var för teoretisk och gick för i för högt tempo för att passa de svagaste eleverna 

och att undervisning i hjälpskolans regi var ett lämpligt alternativ till för denna elevgrupp.  

 

En lättnad för klassen. 

Ett argument som i regel verkar mer underförstått, men som trots detta kan ligga till grund för 

en stor del av den segregerande undervisningsformen, är det som mellan raderna uttrycks av  

specialpedagogen och läraren på skola 2. Enligt dessa är en placering i en särskild 

undervisningsgrupp i första hand inte en åtgärd som syftar till att förbättra den berörde 

elevens ämneskunskaper utan snarare till att träna eleverna i socialt samspel och förmodligen 

till att korrigera brister i elevernas uppförande. Alltså var inte skälet till utlyftningen 

kunskapsmässigt utan socialt. Min tolkning av denna information är att eleverna som 

informanterna är syftar på misskötte sig i klassrummet och av den anledningen placerades i en 

mindre grupp. En sådan omplacering innebär dels att eleven i fråga kan få en möjlighet till tät 

lärarkontakt och en chans att lyckas men också att den klass som eleven lämnar får ett 

förbättrat arbetsklimat.  

I hjälpskolans tidiga etableringsfas framhöll man dess möjlighet att fungera som en avlastning 

till den ordinarie skolan som en av dess funktioner (Helldin 1997:34-42).  

Då låg fokus med omplaceringen på den klass vars arbetsklimat förbättrades av att eleven 

flyttades ut, medan man idag hellre fokuserar på att placeringen är till fördel för eleven som 

lyfts ut. Även om argumentationen och fokus på vem som egentligen gynnas av placeringen 

har förflyttats så känns resonemanget igen.  

 

Diagnosförfarandet. 

Grundläggande för den kompensatoriska och segregerande undervisningen är att de insatser 

som sätts in till fördel för eleven bygger på en noga genomförd kartläggning av dennes 

styrkor och svagheter. Förfarandet att vetenskapligt diagnostisera elever och därefter placera 

dem i den lämpligaste undervisningsformen sträcker sig tillbaks till mitten på 1920-talet och 

sedan dess har tillvägagångssättet blivit allt vanligare och mer vedertaget.  
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Alla de skolor som jag besökte använde sig av möjligheten att diagnostisera deras elever för 

att på så sätt avgöra vilken undervisningsform och vilka särskilda insatser som eleverna var i 

behov av i syfte att kompensera för eventuella svagheter.      

Samtliga skolor använde sig av en stor mängd olika tester i syfte att kartlägga elevernas behov 

av särskilt stöd. Den rådande uppfattningen kring diagnosförfarandet och diagnoserna i sig 

tycktes vara att de i mångt och mycket var till barnets och dess omgivnings bästa.   

Den enda som hade betänkligheter kring förfarandet var specialläraren på skola 2 som menade 

att en diagnos kan vara till nackdel för det barn som får en sådan då det kan använda en 

eventuell diagnos som ett alibi för att slippa ta ansvar samt att problemet kan förvärras som en 

följd av den negativa fokus som en diagnos kan innebära. I dessa uppfattningar stod dock 

specialläraren ensam, alla tre specialpedagoger ansåg att diagnoser var någonting bra och ett 

nyttigt verktyg att använda i syfte att bestämma vilken typ av hjälp och undervisning som ett 

barn mår bäst av. Således tycks det som att diagnostiseringstraditionen fortsätter med 

oförminskad styrka.  

 

Särskild undervisning inte avsedd att vara permanent. 

För att mildra den kritik som tidigt drabbade hjälpskolan, och för att lindra den oro som 

många föräldrar till barn som blev placerade i sådan verksamhet kände, hävdade skolan från 

ett tidigt historiskt skede att sådana placeringar inte var avsedda att vara permanenta.  

Syftet var att eleverna i denna alternativa skolform skulle få en möjlighet att läsa in sina 

kunskapsbrister för att sedan återinföras till den vanliga undervisningen vid folkskolan.  

Det var dock mycket ovanligt att en elev som en gång placerats i hjälpskolan senare återvände 

till undervisning i helklass. Ahlström (1986:37-42) redogör för en undersökning som gjordes i 

mitten på 1950-talet och som visade att knappt 5% av de elever som placerats i hjälpklass 

senare återvände till vanlig helklassundervisning.  

Detta förhållande tycks vara detsamma idag. Skola 1 och 2 hade som uttalad ambition att 

återinföra de elever som undervisades i de särskilda undervisningsgrupperna till helklasser då 

problemet som låg till grund för placeringen hade korrigerats. Enligt informanterna var ett 

sådant återinträde mycket ovanligt, åtminstone inom ramen för ett och samma stadium.  

Dock tycktes det som att elever som fick särskild undervisning vid dessa skolors särskilda 

undervisningsgrupper på mellanstadiet ibland kunde återintegreras i helklasser då de började 

högstadiet.  
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Viktigt att i detta sammanhang poängtera var att eleverna som undervisades i dessa grupper 

på skolorna bara fick en del av sin totala undervisning i denna verksamhet. De var således inte 

inskrivna på heltid i dessa grupper som fallet tidigare var med hjälpskoleplaceringarna.  

Av denna anledning blir jämförelsen inte optimal men det faktum att elever som en gång fått 

särskild undervisning sällan undslipper denna är förstås detsamma, oavsett om det är på 

heltidsbasis eller bara omfattar en del av elevens totala skoltid. Särskilt bekymmersamt är 

detta då skolornas ambition, både idag och tidigare har varit att sträva efter en sådan 

återintegrering. På skola 3 framkom det inte någon information om att de elever som 

undervisades i den särskilda undervisningsgruppen på sikt skulle återinföras i helklasser utan 

dessa placeringar tycktes vara permanenta eller åtminstone på tillsvidarebasis.  

 

6.2 Framtida forskning. 

En stor del av den moderna specialpedagogikens intentioner och argument är desamma som 

varit förhärskande under större delen av 1900-talet. Många av de argument som framkommer 

till fördel för segregerande specialundervisning som en givande arbetsform har rötter i en 

mycket gammal tradition. Likväl finns det förhållanden som tyder på att denna 

undervisningsform inte alltid varit en odelat positiv erfarenhet för de elever som fått den. 

Tydligast framkommer undervisningsformens tillkortakommanden i den vittnesbörd som flera 

av dess elever bär, och som redovisas av Haug (1998). 

Av denna anledning anser jag att det vore givande att i framtiden undersöka framförallt två 

frågor. Den första av dessa gäller varför elever som en gång placeras i specialklass sällan 

återvänder till den ordinarie helklassundervisningen. Vad beror detta på? Är det brister i 

själva specialpedagogiska undervisningsformen eller är det en generell motvilja i skolan som 

organisation att återintegrera besvärliga elever, eller någonting helt annat? 

Ett annat och kanske viktigare uppslag att undersöka kvantitativt är vilka slags förutsättningar 

och faktorer som kan bana väg för en lyckad särskild specialundervisning.  

Vad exakt är det som skiljer de särskilda undervisningsgrupperna åt på skola 3?  

Hur kommer det sig att grupperna på låg och högstadiet tycks vara framgångsrika både 

kunskapsmässigt och socialt medan gruppen på mellanstadiet misslyckas i sitt sociala 

uppdrag? Beror skillnaderna i utfall på lärarna som undervisar grupperna, är det 

sammansättningen av elever, är det antalet elever i gruppen eller någonting helt annat?  

Resultatet i min undersökning tyder på att vissa specialpedagogiska arrangemang som  

Haug kallar segregerande och kompensatoriska verkligen är behäftade med de problem som 

han menar drabbar dess elever; utanförskap, social utsatthet och stigmatisering.  
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Vad som förvånade mig i denna undersökning var att, i motsats till vad som kan förväntas 

med utgångspunkt i Haugs kritik, de flesta av de särskilda undervisningsgrupper som beskrevs 

av skolornas specialpedagoger beskrevs som framgångsrika, inte enbart utifrån ett 

kompensatoriskt kunskapsperspektiv utan även socialt och med hänsyn till elevernas 

självkänsla och sociala status. Om det förhåller sig så att det finns vissa faktorer som 

möjliggör en harmonisk segregerande specialundervisning bör man söka efter att finna dessa 

och sträva efter att bygga denna typ av undervisning kring sådana framgångsfaktorer.   
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Bilaga.  
 
Intervjuguide 
 
Nedan följer några av de frågor som kommer att ligga till grund för intervjun.  
 
Frågorna är främst att ses som riktmärken. Både du och jag kan om intresse finns ta oss 
friheten att fördjupa oss i eller hoppa över någon eller flera av dem. 
  
 
Frågor att betrakta såsom ram inför intervjun: 
 
Hur många specialpedagoger arbetar på skolan? 
 
Hur många elever går på skolan? 
 
Vad för slags hjälp kan din skola erbjuda till den elev som börjat halka efter i den ordinarie 
undervisningen? 
 
Vet du hur många elever som får hjälp enligt något av de alternativ som erbjuds?  
 
Vem/Vilka beslutar om att en elev skall få specialundervisning? 
 
Vilken anser du vara den vanligaste formen av skolsvårigheter bland de elever som får 
specialundervisning på din skola? 
 
Finns det enligt dig någon/några typer av skolsvårigheter som är svårare att övervinna än 
andra?  
  
Skolor får extra resurser för barn med diagnoser. Tror du att det kan bidra till en ökad 
benägenhet att undersöka/ställa desamma?  
 
Konsulteras utomstående experter i syfte att få en klar uppfattning om elevens speciella 
behov? Hur vanligt är det?  
 
Har du märkt någon förändring i antalet barn med koncentrationssvårigheter idag jämfört med 
tidigare?  
 
Har ni på din skola specialklasser där barn med särskilda svårigheter får större delen av sin 
undervisning separat från övriga elever.  

- Vad är det som särskiljer eleverna som undervisas i dessa grupper från andra? 
- Vem beslutar om en sådan placering? 
- Konsulteras utomstående expertis för att få en tydlig bild av elevens skolsvårigheter 

inför en sådan placering?  
- Hur länge brukar en sådan placering, på ett ungefär vara?  
- Hur vanligt är det att en elev återplaceras i sin forna hemklass efter undervisning i 

specialklass?  
 
Om ni på skolan inte har några sådana specialklasser



 
- Är det några särskilda pedagogiska överväganden som gjort att ni väljer att försöka 

undervisa på något annat sätt? 
- Har ni tidigare arbetat enligt en sådan modell? Om så; varför slutade ni? 

 
 
 
 
Många studier pekar på att elever som får specialundervisning trots ansträngningarna inte 
lyckas läsa ikapp sina kamrater?  Hur ser du på detta? Vad tror du att det kan bero på?  
Hur kan man motivera placeringen av elever i specialklasser om det ändå är så svårt att läsa 
ikapp? 
 
Specialundervisning kan bedrivas på många olika sätt. Ett är att bilda smågrupper som får en 
del av, eller hela sin undervisning i ett från övriga elever separat klassrum.  
Ett annat sätt är att försöka ge eleven individanpassad undervisning i dennes hemklassrum, 
tillsammans med övriga elever. Hur gör ni på er skola? Vad ser du för fördelar och nackdelar 
med de bägge metoderna? 
 
Vissa forskare menar att antalet elever som är i behov av specialundervisning står i proportion 
till de kunskapskrav som ställs i skolan. Kan man lära alla barn allting?  
Är det eftersträvansvärt? Vilka kan vara konsekvenserna av ett alltför ensidigt fokus på 
kunskapsinhämtning i de specialpedagogiska strävandena? 
 
Diagnoser som t.ex. Damp, ADHD, m.fl. är väldigt aktuella i skoldebatten. Vissa forskare 
ifrågasätter diagnosernas trovärdighet. Samtidigt får den elev som diagnostiseras enligt någon 
av dessa diagnoser större möjlighet till hjälp och resurser, både från skola och samhället i 
övrigt.  

 
- För vem ställs diagnosen i första hand, barnet eller dess omgivning?   
- Tror du att en diagnos kan påverka barnets självuppfattning negativt?  
- På vilket sätt är barnet behjälpt av en sådan diagnos? 

 
 
 
 
 

 
 


