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This study is about different teacher’s ´conception of remedial classes and its function in Today´s 

School. “A school for everyone” the utopia that all schools and teachers aspire for. All pupils, 

regardless of ethnic background, class, and religious affiliation should be able to go to school 

without being segregated and are seen as different. A large part of the research at this moment 

shows a picture of segregated schools with remedial classes. If remedial classes cause 

segregation or inclusion is a dilemma that should be highlighted and discussed. Pupils who are in 

need of special support should be supported, without being segregated and perceived as different. 

To perform this study, qualitative interviews were made. Seven teachers have participated and 

gave their views on remedial classes and what function they fill for the school. 

My theory that has been used highlights two conditions at school. One is segregating integration 

with the compensatory perspective (kompensatoriska perspektivet), and the other is including 

integration with the democratic participatory perspective (deltagarperspektiv). The result shows 

that the teachers who were interviewed, despite the intentions of the  “A school for everyone” 

and with all risk that remedial classes carries with it, consider it compensatory perspective 

should be followed to accommodate all the pupils’ needs according to their conditions. 

Keywords: Remedial classes, inclusion, segregation, a school for everyone, pupils in difficulties, 

special education. 
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1 Inledning 

”Skolan är Sveriges största arbetsplats”.
1
 Det är följaktligen den institution som tar emot flest 

människor varje dag, och den institution som formar och utvecklar alla personer som på så sätt 

ska kunna fungera på andra institutioner längre fram i deras liv. Eftersom skolverksamheten har 

en så stor inverkan på den enskildes liv, är det viktigt att den också fungerar tillfredställande för 

att nå avsett resultat. Skolan ska fungera för alla inte bara för några få. I lgr-80 myntades därför 

slagorden ”Skolan är till för alla”, vilket betyder att alla oavsett kön, etnicitet, klasstillhörighet 

etc ska ha samma rättigheter och möjligheter i skolan. Men en skola för alla bör inte se likadan ut 

för alla. Eftersom alla människor inte är lika och behoven kan därför skilja sig från person till 

person. Lärarnas riksförbunds rapport om ”en skola för alla eller endast för en del” har dock 

visat att situationen inte är sådan i dagsläget då det finns markanta skillnader i skolorna vilket 

också har lett till skillnader i kunskapen hos eleverna.
2
 Haug påpekar detta och lyfter fram den 

sociala rättvisan som bör råda på skolorna där alla barn ska få lika villkor och betraktas som 

likvärdiga.
3
   

En omdebatterad fråga har varit specialklasserna och specialpedagogiken.
4
 Elever som är i behov 

av extra stöd har på många skolor fått flytta över från den vanliga klassen, till en specialklass 

eller till en specialskola, för att få den tid och hjälp de verkligen behöver. Frågan är 

omdebatterad av den orsaken att det ställer ett frågetecken om skolan verkligen är för alla. Denna 

särbehandling av vissa elever som lärare och skolledning beslutar om och som egentligen är till 

för att hjälpa dem, kan få förödande konsekvenser för både eleven, skolan och resten av 

samhället. Haug belyser två olika inriktningar i hur man behandlar elever som är i behov av 

särskilt stöd, där den ena är segregerande integrering och den andra är inkluderande integrering. 

Elever flyttas således över från en vanlig klass till en specialklass och orsakerna kan variera för 

dessa elever, där vissa kan ha olika svårigheter att klara skolan medan andra är allmänt stökiga 

och behöver således hitta en lugn och harmonisk miljö för bättre koncentration för att förbättra 

prestationen.  En uttalad intention som finns i dagsläget är att alla skolor ska inrikta sig mot det 

                                                           
1
 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, s. 13 

2
http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/enskolaforallaellerendastforendel.5.2a23e769135ba778

ba5800014950.html  
3
 Peder Haug, Pedagogisk dilemma: specialundervisning, s. 12 

4
 Claes Nilholm, Perspektiv på specialpedagogik, s. 13 

http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/enskolaforallaellerendastforendel.5.2a23e769135ba778ba5800014950.html
http://www.lr.se/opinionpaverkan/undersokningar/arkiv/enskolaforallaellerendastforendel.5.2a23e769135ba778ba5800014950.html
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inkluderande perspektivet, en inkluderande skola vilket Haug påpekar.
5
 Frågan är om denna 

intention följs. Många skolor har fortfarande sina specialklasser och anställer således fortfarande 

specialpedagoger då det finns ett behov av det anser man.  

2 Bakgrund 

I bakgrunden ges en tillbakablick på specialpedagogiken och dess utveckling fram till dagens 

läge. 

2.1 Specialundervisningens historiska utveckling 

Skolans förändringsprocess sker i takt med den politiska förändring som sker i landet, vilket så 

också är fallet gällande specialpedagogiken och specialklasserna. Specialpedagogikens rötter 

finner man i FN:s konvention om barnsrättigheter, vilket gör den till politiskt sammankopplad då 

den följer politiska lagar. Redan vid år 1842 diskuterades vilka åtgärder man skulle välja att ta 

till för elever som hade svårigheter, där man bland annat började med kvarsittnings metod som 

innebär att elever som inte hänger med i den normala undervisningstakten, skulle få sitta kvar 

ytterligare ett år för att ta in kunskapen.
6
 Vid sekelskiftet mellan 1800 och 1900-talet höjdes 

diskussionen ytterligare om de elever i skolan som var svaga och lågt begåvade.
7
 Persson (2007) 

menar att man redan 1890 framförde åsikter på tidningar om att man borde särskilja elever med 

svårigheter från den normala klassen, vilket väckte motargument som belyste att uteslutningen 

från den normala klassen kan få förödande konsekvenser för eleven exempelvis. Diskussionen 

om specialklassernas vara eller icke vara fortsätter även långt in på 1900-talet med utredningar år 

1946 och år 1957 vilket tillslut medverkade till att specialundervisningen kom till och växte. 

Ahlberg påpekar att elever med funktionshinder var i princip utanför skolsystemet under tidig 

1900-tal.
8

 Under 1960-talet har den svenska skolan en mä<ngd olika specialklasser som 

tillexempel hjälpklass, mognadsklass, läsklass med mera. En utredning som sker nio år senare 

visar dock att dessa specialklasser inte haft den goda effekten på barnen som man anade innan. 

Detta gjorde att perspektivet på att svårigheten endast tillhör barnet började upphöra och tanken 

om att hela skolan som verksamhet måste arbeta med svårigheterna eftersom dilemmat tillhör 

                                                           
5
 Peder Haug, Pedagogisk dilemma: specialundervisning, s. 60 

6
 Inga-Lill Wernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 13 

7
 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, s. 15 

8
 Ann Ahlberg, Specialpedagogik av igår, idag och i morgon, s. 86 
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skolan och inte bara barnet.
9
 I 1980 års läroplan betonas vikten av att barn som är i behov av 

särskilt stöd, ska kunna återvända till den normala klassen för att återfå den vanliga 

undervisningen. Lgr 80 framför även att det är skolan som bär det största ansvaret för elevernas 

svårigheter och det är därför skolan som måste arbeta för att förgöra svårigheterna och sträva för 

en skola för alla. I och med lågkonjunkturen på 1990-talet blev trycket allt hårdare på själva 

kommunerna som fick en större översyn över verksamheten.
10

 I takt med att 

specialundervisningen blev en ekonomisk fråga, blev bildandet av specialskolor och 

specialklasser en affärside som nu rektorer kunde använda sig av, vilket både Wernerson och 

Haug belyser. Lågkonjunkturen har satt sina spår även på dagens skola där många skolor idag, 

saknar specialpedagogisk kompetens, vilket leder till att många barn som är i behov av hjälp, inte 

får tillräckligt med stöd för att klara skolgången. Många elever som hamnar i dessa 

specialklasser får heller inte det stöd de behöver för att således kunna flyttas tillbaka till den 

normala klassen. Dagens skola ser fortfarande specialklasser som ett sätt att lösa problemet med 

barn/elever i svårigheter menar Persson. Barn i svårigheter myntades tidigare som barn med 

svårigheter, då svårigheterna inte länge berodde på enbart barnet, utan hela omgivningen och 

kanske skolan som är problemet.
11

 Trots att målet är att skapa en inkluderande undervisning, har 

utvecklingen fortsatt gått i motsatthåll och skolor fortsätter således att avskilja elever från den 

vanliga klassen.
12

 I samband med införandet av en skola för alla i och med Lgr80 har 

reaktionerna varit olika till hur specialpedagogiken och inkluderingen ska utövas, många 

kommuner valde redan då att inte förändra situationen och fortsätta med sina specialklasser på 

skolorna.
13

 

I skolverket står det att skolan har skyldighet att stimulera och utveckla alla elever. Utifrån 

elevernas förutsättningar ska skolan utveckla och stimulera barnen och ungdomarna. För att 

kunna hjälpa och stimulera alla har dagens skollag dessa riktlinjer: 

 Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. 

                                                           
9
 Ibid. 86 

10
 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, s. 14-17 

11
 Inga-Lill Wernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 12 

12
 Ann Ahlberg, Specialpedagogik av igår, idag och i morgon, s. 87 

13
 Inga-Lill Wernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 20 
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 Personalen är skyldig att anmäla till rektorn om det kan befaras att en elev inte kommer 

att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. 

 Rektorn ansvarar för att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. 

 Behovet av särskilt stöd ska också utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin 

skolsituation. 

 Om utredningen visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram 

utarbetas. 

 Åtgärdsprogram och beslut om att inte utarbeta åtgärdsprogram får överklagas.
14

 

Ämnet är därför intressant för alla parter som är inblandade eftersom skolan är det lilla samhället 

som bör fungera och kunna lösa elevers svårigheter för att få ett samhälle med välutvecklade, 

kunskapsbärande individer. En viktig fråga som Ahlberg ställer är: ”Hur ska elevers olikheter 

värdesättas samtidigt som de alla ska nå upp till samma mål med samma tid till förfogande?”.
15

 

Det är just denna olikhet som har blivit ett problem och som alla inblandade parter försöker att 

arbeta med.  

 

3 Avgränsning 

Jag har avgränsat min undersökning till att omfatta sju olika lärares uppfattningar om 

specialundervisning som kommer till uttryck i intervjuer genomförda under hösten 2012. 

Uppsatsens syfte är inte att ge en helhetsbild av vad lärare har för uppfattning om specialklasser. 

Ett relativt litet empiriskt material bestående av djuplodande intervjuer kan istället avlockas 

kunskap om ett mönster av hur konkreta lärare utifrån sin vardag kan tycka och tänka om 

specialklassers möjligheter och begränsningar i att uppnå målet med ”en skola för alla”. 

 

 

                                                           
14

 http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126409 
26/12-12 13:50  
15

 Ann Ahlberg, Specialpedagogik av igår, idag och i morgon, s. 88 

http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126409%2026/12-12%2013:50
http://www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126409%2026/12-12%2013:50
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4 Definition av begrepp 

4.1 Specialpedagogik 

Ann Ahlberg beskriver specialpedagogiken och dess historiska utveckling genom att sätta ord på 

vad specialpedagogiken egentligen är. "Prefixet special anger att det handlar om något särskilt 

utöver den vanliga pedagogiken".
16

 Det vill säga de åtgärder som sätts in, och som inte råder i 

den vanliga pedagogiken för att tillgodose alla elevers behov oavsett bakgrund och svårighet. 

Persson skriver ”specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga 

pedagogiken inte bedöms räcka till”.
17

 Jag har valt att utgå från Ahlberg och Persson eftersom de 

beskriver specialpedagogiken på ett enkelt och omfattande sätt, som väl överensstämmer med 

intentionerna i mitt arbete.  

4.2 Specialklass 

Nationalencyklopedins beskrivning av specialklass: "skolklass för elever med 

inlärningssvårighet eller annat handikapp".
18

 Det finns dock olika typer eller benämningar av en 

specialklass och genom tiden har den också haft olika benämningar. Några av dessa är: 

särskoleklass, hjälpklass, läsklass, CP-klass, observationsklass, hörselklass, synklass mm.
19

 I 

detta arbete understryks specialklasserna som en resurs för elever som är i behov av särskilt stöd 

eller extra stöd.  

4.3 Inkludering 

Inkluderingsbegreppet hade tidigare en annan innebörd än det den har idag. Tidigare talade man 

om integrering, men begreppet fick senare ett mer nyanserat innehåll och kom att ersättas av 

begreppet inkludering.  Nilholm påpekar att ”iden om inkludering går långt utöver frågan om 

placering av barn”.
20

  Men inkluderingsbegrepp innefattade inte bara placeringen av barn, utan 

begreppet innefattade hela skolsituationen och allt som har med skolan att göra.  

Begreppets betydelse enligt nationalencyklopedin är att ”ingå” i en viss grupp, vara en del av ett 

projekt eller en grupp och känna sig delaktig.
21

 

                                                           
16

 Ann Ahlberg, Specialpedagogik av igår, idag och i morgon, s. 85 
17

 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, s. 22 
18

 www.ne.se, 28/11-12 
19

 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 13 
20

 Claes Nilholm, perspektiv på specialpedagogik, s. 90 
21

 www.ne.se, 26/11 -2012  

http://www.ne.se/
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4.4 Segregering          

I nationalencyklopedin redogörs begreppet segregering där man skriver att segregera innebär att 

officiellt dela upp människor på områden/grupper eller annat och orsakerna kan vara väldigt 

många, exempelvis socioekonomiska.
22

 Vernersson beskriver det på följande sätt: ”Segregering 

innebär oftast ett avskiljande från undervisningsgrupp där elevens handikapp/funktionshinder 

inte kan tillgodoses av olika anledningar. Specialskolan och särskolan är exempel på sådana 

segregerande miljöer”.
23

                       

 

4.5 En skola för alla 

I skolans värdegrund står följande: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla”.
24

 Det står även: ”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”.
25

 Skolan ska således i 

demokratisk anda, kunna förmedla kunskapen till alla elever oavsett etnisk bakgrund, kön, 

klasstillhörighet etc., vilket också stå i (skollagen paragraf 1).
26

  Andersson poängterar att denna 

tanke är en vacker tanke som ser till att inga barn hamnar utanför oavsett orsak, alla är lika värda 

och skolan är därför till för alla barn. 

”En skola för alla” innebär också att skolan anpassar sig efter eleven/barnet. Elever kan infinna 

sig i svårigheter vilket skolan bör ta itu med och anpassa sig efter elevens behov och inte 

tvärtom.
27

 Vidare poängterar Vernersson skolans och rektorns uppdrag i att ansvaret som ligger 

på skolan, rektorerna och lärarna är att: "Alla elever ska få möjlighet att utvecklas till 

demokratiska och socialmedvetna människor".
28

   

                                                           
22

 www.ne.se, 26/11 2012 
23

 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 23 
24

 Lgr11 
25

 Lgr11 
26

 Barn som behöver, Inga Andersson, s. 11 
27

 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 12 
28

 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 30 

http://www.ne.se/
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Persson skriver att ett stort ansvar vilar på skolan och dess personals axlar eftersom dessa ska 

sträva efter att alla elever ska känna sig delaktiga och ingå i gemenskapen i en inkluderande 

skola, en skola för alla och inte bara för en del, vilket är den stora målstätningen.
29

 

4.6 Elever i svårigheter/ i behov av särskilt stöd 

Före år 2000 kallades detta begrepp för något litet annorlunda, men som betydde väldigt 

annorlunda. Elever i svårigheter hette tidigare ”elever med svårigheter”, eller ”elever med behov 

av särskilt stöd”. Denna ändring berodde på utvecklingen som skedde i skolan, och de nya 

lagarna som trädde i kraft. Barnet eller ungdomen skulle inte längre ses som det problematiska, 

istället är det viktigt att betona skolan och resten av omgivningen som var av oerhört stort 

betydelse för om barnen skulle vara i svårigheter eller inte.
30

 Persson syftar på ansvaret som 

skolan har, ansvaret i att möta elevernas svårigheter genom olika pedagogiska metoder för att få 

eleven på banan igen. Om inte dessa metoder sätts in, ligger problematiken inte hos eleven, utan 

hos skolan som inte kan hantera svårigheten som eleven för tillfället befinner sig i. Lpf94 betonar 

vikten som skolan har i detta avseende.
31

 Vernersson betonar precis som Persson ansvaret som 

skolan med rektorn i spetsen bär på. Det är rektorns och lärarnas ansvar att utforma elever i 

demokratisk anda för att utvecklas och bli kompetenta samhällsmedborgare. Alla som arbetar i 

skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd.
32

  

Elever i behov av särskilt stöd behöver dock stödet utan att bli stämplade som ”onormala” 

individer som inte kan hålla den normala takten i den normala klassen. ”Det är andras 

reaktioner på oss själva som vi observerar”.
33

 Liljegren belyser tesen om att vi människor 

tenderar att se oss själva utifrån andras syn på oss. Hur omgivningen i skolan ser eleven är av 

stor betydelse, då elevers identitet formas utifrån lärares och rektorers syn på dem. En elev som 

hamnar i en viss svårighet som upplevs av läraren som störande, kommer så småningom bete sig 

så som lärare uppfattar honom, det vill säga på ett störande sätt menar Liljegren.  

                                                           
29

 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, s. 20 
30

 Bengt Persson, Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, s. 18 
31

 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 30 
32

 Inga-Lill Vernersson, Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv, s. 31 
33

 Britta Liljegren, Elever i svårigheter, s. 27 
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Haug lyfter detta ytterligare ett snäpp och menar att identifiering av problem gör att man inom 

skolorna kan sätta biologiska orsaker istället för sociologiska.
34

 Med detta menar han att skolor 

tenderar att sätta en diagnos på elever som upplevs stökiga, utan riktiga grunder, vilket kan ha en 

ekonomisk orsak menar han. Dessutom skapar diagnosen som sätts på eleven en ”pålitlig 

kunskap” eftersom det inte är lika självklart att ifrågasätta naturliga fenomen så som 

sociologiska.
35

 

 

 

5 Syfte   

Syftet med denna intervjustudie är att undersöka vad olika lärare har för uppfattning om 

specialklasser och vilken funktion dessa fyller i dagens skola.  

5.1 Frågeställningar 

För att komma åt mitt syfte väljs dessa frågor att besvara. 

 

 Vilken uppfattning har lärare om ”en skola för alla” med specialklasser? 

 

 Anser lärarna att specialklasser medför en segregering eller en inkludering? 

 

 På vilka kriterier kan lärarna flytta elever från en storklass till en specialklass? 

 

 

 

 

                                                           
34

 Peder Haug, Pedagogiskt dilemma: specialundervisning, s. 38 
35
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6 Metod 

I denna del kommer jag att presentera hur denna undersökning är genomförd och vilka val jag 

har gjort utifrån mitt uppsatssyfte och frågeställningar. Mitt val av att göra en kvalitativ studie 

och kvalitativa intervjuer ska diskuterats och reflekteras. Böcker som kommer att vara till hjälp 

under denna del är följande: ”Den kvalitativa forskningsintervjun”, av Steinar Kvale och Svend 

Brinkman (2009), samt boken ”Att skriva ett examensarbete inom utbildningsvetenskap”, av 

Staffan Stukat (2005) och även boken ”Fallstudien som forskningsmetod”, av Sharan B Merriam 

(1994).  

6.1 Urval 

För att komma åt mitt syfte behövdes det lärare med erfarenhet, som även varit i kontakt med 

specialklasser eller elever som varit i behov av särskilt stöd. Strategin var att försöka få tag på 

lärare från olika skolor, och från olika områden för att försöka täcka en så bra bild som möjligt 

av vad lärare har för uppfattning om specialklasser. I en kvalitativ studie är det viktigt att urvalet 

är begränsat och inte slumpmässigt utvalt, utan med beräknade strategier.
36

 Alla lärare som jag 

kontaktade, tackade Ja till att vara med och medverka, varav en gav ett återbud senare på grund 

av tidsbrist. Totalt kontaktades således åtta lärare, men endast sju intervjuades på grund av 

bortfallet. Eftersom metoden är väldigt tidskrävande, är sju stycken lärare ett bra antal.
37

 De 

lärare som valdes befinner sig på olika stadier så som mellanstadiet, högstadiet samt på 

gymnasiet. Även denna strategi gjordes för att kunna få en så bra bild som möjligt av vad olika 

lärare på olika stadier har för uppfattning om specialklasser, även om det inte går att få en 

heltäckande bild på vad lärare allmänt har för uppfattning om det.  

6.2 Val av metod 

Den kvalitativa metoden har varit utgångspunkten för detta arbete, där sju verksamma lärare från 

olika skolstadier intervjuats och berättat om vilken uppfattning de har om specialklasser. Det är 

genom intervjupersonernas synvinkel om deras uppfattning angående specialklasser som ska 

undersökas, vilket också är vad den kvalitativa forskningsintervjun står för. Kvale menar att 

intervjupersonens utvecklade meningar om deras erfarenheter angående ett fenomen eller en 
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aspekt är det som den kvalitativa metoden strävar efter att nå.
38

 Även Merrriam poängterar att 

målet med den kvalitativa forskningen är att få en förståelse för intervjupersonens mening.
39

 

Stukat uppmärksammar den kvalitativa metoden och menar att huvuduppgiften i denna metod är 

att tolka och förstå de resultat man får fram, utan att försöka generalisera, klarlägga och 

förutspå.
40

 Stukat betonar samtidigt hur svårt det är att generalisera utifrån denna metod eftersom 

antalet undersökningspersoner är begränsat och just av den orsaken är det svårt att dra ett 

generellt slutsalts över ett resultat man får fram, vilket också kritiker mot metoden har nämnt.
41

 I 

och med att min undersökning endast baserar sig på sju intervjuer med sju lärare, är det viktigt 

att inte generalisera eftersom syftet inte är att bringa fram en representativ bild av hur lärare 

tänker i frågan, utan endast få ett perspektiv om olika lärares subjektiva upplevelser och 

uppfattning vilket också Stukat är inne på. Jag kommer således inte dra en generell slutsats vad 

gäller lärare uppfattningar om specialklasser. Informanternas syn och uppfattningar om 

specialklasser är det som kommer att lyftas fram i denna undersökning.
42

  

I en intervju kan man utgå ifrån strukturerade och färdiga frågor eller frågor med en mer öppen 

karaktär, en så kallad kvalitativ intervju. Kvale & Brinkman lyfter dock fram den 

halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Kvale & Brinkman menar att denna intervju söker förstå 

beskrivningar utifrån intervjupersonens levda värld, intervjupersonens erfarenhet av ett visst 

fenomen och i det här fallet handlar det om specialklasser. Min intervju är varken en öppen 

sådan med öppna frågor, eller en väldigt strukturerad med bestämda frågor, istället fokuserar jag 

på både frågor som jag har förberett, men även intervjupersonens svar som kan innehålla förslag 

till andra frågor angående mitt ämne.
43

 Kvale och Brinkman menar att en halvstrukturerad 

intervju ger mig som intervjuare möjlighet att kunna förändra frågornas form och ordningsföljd 

under själva intervjun för att kunna följa upp specifika svar som kan vara intressanta för det man 

söker förstå.
44

 Detta sätt ger mig möjlighet som intervjuare att inte bli låst vid mina frågor, och 

samtidigt inte gå vilse med en stor öppen fråga. Istället kan jag genom mina informanters svar, 
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ställa nya frågor som kan ha relevans för ämnet som jag skriver om och som dessutom kan ge 

mig mer djupgående svar.
45

 Detta har gett upphov till fler frågor som har hållt konversationen 

levande och som även gett relevans till studiens syfte.  

6.3 Analysmetod 

För att analysera och tolka det material jag har fått fram utifrån intervjupersonerna, har jag valt 

analysmetoden meningskoncentrering som beskrivs av Kvale och Brinkmann. Detta innebär att 

mina intervjupersoners yttranden har kortats ned och lagts ihop, där endast huvudpoängen i det 

som sägs, skrivs ned. Denna analysmetod har fem steg som man bör följa: Jag har i första steget 

läst alla intervjuer i deras helhet för att få en klar bild av vad det är som sägs, i andra steget har 

jag bekräftat vad som har blivit sagt utav intervjupersonerna. I det tredje steget har jag 

tematiserat vad intervjupersonerna har sagt, utifrån vad jag tycker är deras ståndpunkt. I det 

fjärde steget formade jag personernas utlåtanden utifrån undersökningens syfte. I det femte och 

sista steget i analysmetoden meningskoncentrering framförde jag alla intervjuers centrala tes i en 

skildrande sätt.
46

 

6.4 Genomförande 

För att kunna genomföra dessa intervjuer tog jag kontakt med olika lärare från olika skolor 

genom mejl samt telefonsamtal. Alla lärare som kontaktades fick först en presentation av 

intervjun kommer att handla om, och jag tydliggjorde även att denna intervju berör mitt 

examensarbete och ingenting annat. Alla lärare informerades dessutom om att de när som helst 

kunde dra sig ur intervjun och avsluta samarbetet om de önskade det. Kvale och Brinkman 

poängterar vikten av informanternas samtycke som innebär att de frivilligt valt att delta och kan 

som ovan nämnt dra sig tillbaka när man känner för det.
47

 En annan aspekt som också är av stor 

vikt är konfidentialitet i forskning som innebär att jag försäkrar mina intervjupersoner om deras 

rätt att förbli anonyma i undersökning och att inga data kan läcka ut eller avslöjas. All 

information som eventuellt publiceras, måste följaktligen godkännas av de intervjuade 

personerna.
48

 Informanterna valde även plats och tid för intervjun, således skedde alla intervjuer 

på lärarnas arbetsplatser. Stukat menar att miljön ska upplevas trygg för både parter och vara så 

ostörd som möjligt, och att uppsöka informanterna på deras arbetsplatser är en väldigt vanlig 
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händelse.
49

 Alla planerade intervjuer genomfördes förutom en som i efterhand tackade nej till att 

medverka på grund av tidsbristen. Intervjuandet tog ca tio dagar att genomföra totalt och efter 

varje intervju skrevs allt som hade spelats in via mobil på papper eftersom jag valde att inte föra 

några anteckningar under själva intervjun för att ha full koncentration på att föra samtalet. Efter 

transkriberingen av intervjuerna valde jag att ta en fråga i taget, redovisa, jämföra och analysera 

det för tydlighetensskull.  

6.5 Etiska aspekter 

Det är viktigt att veta att alla undersökningar har sina brister, och därför är det också viktigt att 

man själv är medveten om det vilket Stukat också poängterar i hans bok. En ytterst viktig aspekt 

är undersökningens reabilitet. Reabilitet är ett annat ord för mätnoggrannhet, eller 

tillförlitlighet.
50

 Som redan nämnt är min undersökning baserad på intervjuer med olika lärare för 

att få en bild av hur lärare tänker kring specialklasser. Undersökningen har inte för avsikt att ge 

en heltäckande bild av alla lärares uppfattningar om specialklasser, att tillförlita sig helt på denna 

undersökning är av den anledningen fel. Denna undersökning försöker istället hitta mönster i hur 

vanliga lärares uppfattningar om specialklasser kan se ut, utan generaliseringar. Man kan därför 

inte utgå från att denna undersökning har hög reabilitet. Även intervjuerna som har genomförts 

kan ifrågasättas. Har alla intervjupersoner talat om deras riktiga uppfattning om specialklasser, 

eller har de medvetet valt att inte göra det? Har jag tolkat det som lärarna har sagt på ett korrekt 

sätt? Detta kan betyda att jag även mäter helt fel saker, än det jag borde göra. Detta kallas för 

validitet och avser hur ett bra mätinstrument mäter det man bör mäta.
51

 Dessa frågor kan man 

ställa sig för att försöka öka kvaliteten på undersökningen så mycket som möjligt.  
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7 Tidigare forskning 

Specialpedagogik och specialklasser är ett ämne som på senare tid kommit att forskas om i 

mycket stort omfång. En av dessa är den norske pedagogikprofessorn Peder Haug (1995) som 

lyfter upp specialklasserna och om huruvida dessa medför segregering eller inkludering. 

Begreppet integrering kan tolkas och konstrueras på helt olika sätt av den orsaken att 

tolkningsarenan är vidöppen för vad integrering egentligen står för. En skola för alla är en skola 

som integrerar alla i undervisning, men sättet man försöker integrera eleven på kan tolkas och se 

olika ut. Peder Haug placerar därför ut två olika sätt i hur man integrerar, där den ena lyder 

segregerande integrering, medan den andra heter inkluderande integrering för att på så sätt kunna 

en nyanserad och praktisk bild av begreppet integrering.
52

  Det första sättet, eller riktningen är 

den segregerande integreringen som innebär att huvudpoängen är att hitta den optimala miljön 

för den enskilda eleven, vilket betyder att man för bort elever med svårigheter att anpassa sig, 

från en ”normal” klass till en specialklass. Det viktiga för denna riktning är att barnet bör 

anpassa sig till skolan och samhället och inte tvärtom.
53

 Den andra inriktningen är den 

inkluderande integreringen. ”Inkluderande integrering betyder att undervisningen ska ske inom 

ramen för den klass där barnet är inskriven som elev”.
54

 Uppfattningen om detta grundar sig i 

tanken om rättvisa och en skola för alla, en skola som ser till att det är skolan som ska anpassa 

sig efter elevens behov. Specialundervisning blir då inte längre relevant i denna riktning eftersom 

det inte bör finnas specialklasser för barn med svårigheter eller diagnos, då lärarna ska inneha 

den kompetens som krävs för att hantera alla svårigheter i klassrummet.  

Den svenska skolan är en segregerad skola menar Haug, eftersom uppdelningen av den är väldigt 

iakttagbar då vi har en vanlig skola, specialskola och särskola mm. Denna uppdelning kan ha 

med definitionen av problemen göra. Det betyder att man oftast tenderar att lägga skulden på det 

naturliga, det biologiska på barnet och hävda att denna har en diagnos, vilket skulle lätta på 

trycket för både skolan och för föräldrarna menar Haug eftersom man slipper att ha sociala 

faktorer på problemet. Det finns dock en enorm risk med detta eftersom eleven kan leva sig in i 

det som människor ser honom som. Eleven beter sig därför efter sin diagnos som han eller hon 
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fått från omgivningen.
55

 Haugs slutgiltiga poäng med boken är att den svenska skolan, trots ett 

uttalat mål att sträva efter en inkluderande pedagogik, fortsätter att gå åt mottsatt håll. Att mål 

inte bara fordrar ett uttalande, utan också klara ingripanden vilket kanske saknas i dagsläget 

menar Haug.
56

 

Pedagogen Inga-Lill Vernersson (2007) skriver i boken Specialpedagogik i ett inkluderande 

perspektiv, om den historiska utvecklingen av den svenska skolan och övergången från "en skola 

för en del", till "en skola för alla", en skola som har skyldigheter att motverka alla svårigheter 

som uppstår.
57

 Vidare skriver Vernerson om hur det har mottagits utav rektorer och olika 

kommuner som känner sig kluvna till denna övergång, och anser att det gamla sättet med 

specialklasser fortfarande fyller en bra funktion. Dagens skola ser, trots de nya riktlinjerna olika 

ut. Att bemöta alla elever på lika villkor kräver också ett stort ansvar av både rektorer och lärare, 

eftersom alla elever har behov av att bli sedda och uppmärksammas. Vernersson 

uppmärksammar följaktligen bemötandet av barn, och ansvaret som vilar på skolan tack vare 

skollagen om hur varje individ bör utvecklas i demokratisk anda.
58

 För att detta ska bli 

genomförbart för skolan att följa varje individs utveckling, krävs således ett åtgärdsprogram för 

att tidigt kunna sätta in stöd och möjliga åtgärder för barn som hamnar i svårigheter. Vernersson 

poängterar dessutom vikten av resurserna som finns på skolan. Författaren lyfter fram personalen 

som den viktigaste resursen och som bär på det största ansvaret i att utveckla barnen i rätt 

riktning. Personalen måste arbeta föra ett samarbete för eleverna emellan genom olika aspekter, 

exempelvis kamratstödjare och elevråd för att minska eventuella problem på skolan.
59

 Vidare 

pratar Vernersson genom hela boken om olika frågor som lärare och rektorer stöter på dagligen i 

skolan, och hur dessa bör bemöta detta för att vi således ska kunna ha en fungerande skolan för 

alla och inte bara för en del.  

Psykologen och psykoterapeuten Britta Liljegren (2000) är en annan författare som skrivit boken 

Elever i svårigheter.  
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Liljegren lyfter fram tesen om hur skolan bör ha ett fungerande samspel med familjerna, 

elevernas föräldrar för att dessa inte ska hamna i svårigheter. Även om svårigheterna dyker upp, 

ska dessa lösas med hjälp av det fungerande samspelet med familjerna.  

”En samspelsteori för barn och ungdomar i skolåldern måste därför kunna belysa relationer 

såväl inom skolan, som mellan barnen och föräldrar i hemmet samt mellan skolan och 

hemmet”.
60

 Liljegren betonar här vikten av en fungerande dialog, en ständig dialog som förs 

mellan, inte bara skola och hem utan rent generellt mellan alla individer. Hela samhället kräver 

ett sådant samspel för att människans känslomässiga relationer till andra människor ska kunna 

överleva. En ständigt öppen och givande dialog mellan parterna i skolan i alla möjliga samhälls 

frågor, ger sedan samhället en ljusare framtid där individer både kan ge och ta menar Liljegren. 

Det finns samtidigt olika samspelsmönster som organiserar alla parter där vissa blir de styrande i 

dialogen, medan andra ordnar sin position efter det. Det är en ordning som uppstår i många 

grupper då det alltid finns folk som dominerar mer än vad andra gör.
61

  

Ytterligare en aspekt som Liljegren betonar är utvecklingen och alla stadier som ett barn går 

igenom tillsammans med först och främst familjen. Alla stadier och dess olika förändringar 

spelar en stor roll för barns utveckling. Besvärligheter eller andra påfrestningar som kan dyka 

upp under dessa stadier påverkar barnet och kan medföra störningar i form av beteenden som 

stör omgivningen och även personen själv. Liljegren menar att detta lägger en ännu större vikt på 

samspelet som ska föras mellan familjen och skolan för att inte bara se eleven som en elev med 

en viss störning. Människan lever allt som oftast in sig i rollen som den är sedd som. En elev 

som blir sedd av en omgivning som onormal och störande, kommer så småningom leva in sig i 

det och se sig själv som störande och onormal, gäller även diagnoser på en otillräcklig grund 

vilket även Haug påpekar. ”Det är andras reaktioner på oss själva som vi observerar”.
62

 

Alla behöver även bli sedda och kommunikationen är oerhört viktig, vilket Liljegren belyser. Det 

finns olika sätt att kunna kommunicera på och läraren har det ansvaret att kunna kommunicera på 

rätt sätt och på olika sätt för att alla ska kunna känna sig delaktiga och en del av 
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kommunikationen som läraren för med eleverna.
63

  Liljegrens viktigaste punkt i boken är att 

kommunikationen och samspelet mellan familj och skola ska införas redan från start, för att 

kunna ta till de åtgärder som behövs tidigt, och för att kunna utveckla barn som kan föra dialoger 

med andra människor på ett bra sätt.
64

 

Professorn i pedagogik Bengt Persson (2007), hör också till de inflytelserika rösterna inom detta 

fält.
65

 

Likt Vernersson ger Bengt Persson en historisk bakgrund om specialpedagogikens framväxt i en 

svensk skola där han utgår från flera utredningar genom åren som beskriver vad som beslutas om 

specialklasserna och specialpedagogiken, dessutom ger Persson en grund att stå på vad gäller 

olika bestämmelser i vad styrdokumenten säger om specialklasser och specialpedagogiken.  

Persson driver olika frågor, och en av dessa är skillnaden mellan pedagogik och 

specialpedagogik. ”Specialpedagogiska insatser är avsedda att sättas in där den vanliga 

pedagogiken inte bedöms räcka till”.
66

 Persson menar att specialpedagogiken kom till för de 

behövande elevernas bästa, för att eliminera alla symptom som kan dyka upp och få den 

behövande eleven att känna sig lika mycket värd och delaktig, samt att den är en del av det stora 

samhället och inte något som är utanför.
67

  

Olika möten har hållits som diskuterat specialundervisningen och barns lika rättigheter till en 

likvärdigutbildning. Detta har diskuterats i FN:s konventioner om barns rättigheter samt på andra 

konferenser, exempelvis ”The World Conference on Education for All” med syfte att skapa en 

skola för alla.
68

 En viktig konferens som Persson belyser är Salamanacadeklarationen, som hade 

ett syfte att sträva efter en inkluderande skola som tar emot alla barn och tillgodoser deras 

skillnader genom pedagogiska strategier.
69

 Persson tar även upp konsekvenserna av 

specialundervisningen eftersom olika ögon såg på specialundervisningen och specialklasserna på 

olika sätt. Ett exempel är att specialklasserna inte bara kan ses som ett sätt att hjälpa eleverna, 

utan ett sätt att hjälpa lärarna genom att avlasta de och plocka bort ”problematiska” elever istället 
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för att hjälpa de i den vanliga klassen.
70

 Dessutom handlar det även om att ”befria” den vanliga 

klassen från störande, eller lågpresterande elever som blockerar undervisningsfarten.
71

  Persson 

belyser att uppfattningen kring hur specialklasser bör drivas eller hur behövande barn ska hjälpas 

skiljer sig avsevärt från person till person och skola till skola.
72

 Perssons viktigaste tes i boken är 

att ge en grundläggande perspektiv på en fråga som är högaktuell i den svenska skolan. Att 

hantera olikheten och skillnaderna som finns mellan olika individer är inte den enklaste 

uppgiften, och man behöver därför en grund att stå på vad gäller hanteringen av dessa ”problem” 

som hör till i skolans vardag. 

Professorn i pedagogik Claes Nilholm (2007) är ännu en som har arbetat med frågor som berör 

specialundervisningen.  

Han definierar vad han kallar för det kompensatoriska perspektivet som står för att hjälpa 

individer genom deras problem, det vill säga genom att identifiera deras problem, eller en grupps 

problem kan man öka förståelsen och på så sätt ta till åtgärder för att hjälpa dessa individer. 

Identifiering av grupper sker genom att söka efter psykologiska och neurologiska orsaker menar 

Nilholm.
73

 Det andra perspektivet som Nilholm behandlar är det kritiska perspektivet. Detta 

perspektiv är emot det kompensatoriska i sättet att få fram var problematiken ligger. ”Inom det 

kritiska perspektivet hävdar man att orsaken till skolmisslyckanden bör sökas utanför eleven”.
74

 

Detta perspektiv understryker vikten av miljön och omgivningen som eleverna befinner sig i, 

man bör därför inte enbart lägga skulden på själva eleven, utan på resten av omgivningen. Skrtic 

(1995) antyder att diagnostiseringen av elever skadar eleverna, men det ät ett sätt för skolan att 

underlätta svårigheten för sig själva och komma ifrån förändringen som man kanske bör göra.
75

 

Nilholm påpekar att det kritiska perspektivet framhåller orsakerna till att specialpedagogiken 

infinner sig, är i skolans misslyckande och andra människors intressen.
76

 

Det sista perspektivet som Nilholm fortsätter med, är dilemma perspektivet. Med begreppet 

dilemma menas i boken att alla skolor ska sträva efter en likvärdig utbildning för alla barn, men 
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en likvärdig utbildning för alla bär inte se likadan ut för alla vilket är ett dilemma. 

Specialpedagogiken fyller här därför en viktig funktion då den i viss mån kan hantera 

dilemmat.
77

 

Ingemar Gerrbos skriver i sin avhandling Idén om en skola för alla och specialpedagogisk 

organisering i praktiken (2012) att de sociala skolsvårigheterna verkar utgöra det största 

dilemmat för lärare, elever och skolledning. Specialpedagogik och inkludering handlar främst 

inte om kunskapsinlärning menar Gerrbos, utan mer om de sociala faktorerna och den 

delaktighet som råder utifrån detta. Lärarnas förmåga och kompetens till att kunna hålla sig nära 

till alla situationer som uppstår, är väldigt avgörande för den sociala biten i skolan. Dock är detta 

komplicerat på många skolor, eftersom det inte finns tillräckligt med resurser att ha fler lärare 

exempelvis.
78

 Gerrbos lyfter fram närheten mellan elev och lärare och samspelet som en viktig 

tes. Rasterna är en viktig del i arbetet där lärare och elev kan samspela. Det är ingen lätt uppgift 

att vara rastvakt som lärare och menar därför att dessa borde utökas eftersom en eller två lärare 

inte kan se allt som händer på skolgården, och kan således inte förbättra de sociala situationerna 

som kan uppstå. Elevers behov av särskilt stöd visar sig i olika situationer, och just därför är det 

viktigt att läraren är med och ser den sociala biten i skolansvärld för eleverna.
79

  

Dialogen och kommunikationen mellan lärare och elev är således av yttersta vikt menar Gerrbos, 

för att skapa en skola för alla. Ansvaret vilar på skolorganisationen som ska se och märka 

olikheten och samtidigt anpassa verksamheten efter detta. 

 

8 Teorianknytning 

Alla människor vill uppleva skolan som sin, känna sig accepterade och respekterade trots alla 

olikheter som finns. Alla vill således vara integrerade i skolan och känna sig delaktiga i all arbete 

som utförs, men integrerings begreppet är däremot mångtydigt och därför kan problematik 

uppstå kring en skola för alla. Jag har valt att använda mig av Peder Haugs teori om integrering. 

Haug uppmärksammar i boken Pedagogisk dilemma: specialundervisning, debatten som råder 

kring specialundervisningen i den svenska skolan i och med den nya litteraturen. Haug lyfter 
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således fram begreppet social rättvisa för att påvisa att tolkandet av begreppet kan skilja sig över 

tiden. Haug fortsätter med demokratiska deltagarperspektivet och den kompensatoriska 

lösningen. Dessutom delar Haug begreppet integrering och menar att man bör skilja på 

segregerande integrering och inkluderande integrering. 

8.1 Social rättvisa 

”I välfärdsstaten är det en målsättning att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn ska få lika 

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

intressen.
80

 Av den orsaken är begreppet social rättvisa högst delaktig i sammanhanget skriver 

Haug. Begreppet social rättvisa har dock tolkats olika från en tid till en annan, vilket medfört 

fyra olika definitioner av begreppet, definitioner som är sammanbundna med rättvis och 

jämlikhet.
81

 Haug menar att dessa definitioner av begreppet är en del av utvecklingen som skett, 

samtidigt är de centrala även i dagens skola. En av de första tolkningarna av social rättvisa var 

”formell rätt till utbildning, men inte till samma utbildning”.
82

 Detta betyder att skolgången såg 

olika ut för eleverna eftersom den baserades på kön, härkomst och vilken samhällsstatus man 

tillhörde. Elever som inte lyckades smälta in i utbildningen och fungera som alla andra, 

utknuffades från den eller fick mindre rättigheter. Haug framhåller även att det fanns ännu en 

uppfattning om social rättvisa som pågick samtidigt. Dessa definitioner var komplementära, det 

vill säga att alla ska kunna få formell rätt till utbildning. Genom samma utbildning kommer 

olikheten hos individerna att synas ytterligare, vilket också var meningen med det. Elever som 

var lämpligast och som anpassat sig bättre än andra lyckades således prestera och klara sin 

utbildning, medan de som hamnar i problem, eller inte lyckas anpassa sig till undervisningen 

kommer följaktligen missgynnas.
83

 Skolan blir således endast för en del och inte för alla, då 

många kan uppleva besvärligheten utan att kunna få den hjälp de är i behov av. I och med 

utvecklingen som sker senare, blir ropet efter den sociala rättvisan större i skolsammanhangen. 

Den tredje definitionen är med principen: ” av var och en efter förmåga och till var och en efter 

behov”.
84

 Detta är en radikal förändring i jämförelse med definitionerna tidigare, och en strävan 
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mot en skola för alla, en social rättvisa tar fart och kompletteras även med den fjärde definitionen 

om en skola för alla. 

8.2 Kompensatorisk lösning 

Haug diskuterar även den kompensatoriska lösningen som innebär att varje individ ska ges 

möjligheter att fungera genom att tillsätta de resurser som krävs för individens bästa. Det finns 

dock kritik som har växt i och med denna lösning eftersom den förutsätter att eleven 

diagnostiseras för att eleven ska få den hjälp som behövs. 
85

 Haug medger samtidigt att den 

kompensatoriska lösningen inte alltid kan vara bra för eleverna. Barn som får en kompensatorisk 

lösning, får således allt som oftast en diagnos och sätts på så sätt i en specialklass. 

Konsekvenserna av detta blir oftast att eleverna inte kommer ut från specialklassen, istället blir 

de stigmatiserade och hamnar efter kunskapsmässigt.
86

 

8.3 Det demokratiska deltagarperspektivet  

Haug är av den meningen att det krävs en demokratisk grund att stå på och tar upp det 

demokratiska deltagarperspektivet. Redan hos John Dewey som Haug refererar till, kunde man 

hitta detta perspektiv på utbildning. Det demokratiska deltagarperspektivet innebär att alla inom 

skolan är delaktiga och kan göra sin röst hörd. Detta skulle således minska missförstånd eftersom 

alla är med och förhandlar på samma basis. Denna demokratiska grund ger dessutom deltagarna 

full respekt för varandra och en större tolerans för olikheten som råder och som finns människor 

emellan.
87

 Haug poängterar att detta är en process som kräver inkludering, att alla kan finnas på 

samma plats även om stora brister och olikheter finns. Det är genom variationen man hittar 

lösningar på olika brister som kan råda.
88

 

8.4 Integrering 

Begreppet integrering har en rad olika tolkningar och definitioner som har varierat över tid och 

plats. Haug ger den förklaringen att normaltolkningen av begreppet integrering är väldigt bred 

och öppen. Variationen i tyckanden av hur integrering ska vara skiljer sig från land till land och 

område till område. En del kan tycka att specialskolor medför en integrering, medan andra kan 

anse att dessa inte gör det. Haug använder således begreppen eller inriktningarna: segregerande 
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integrering samt inkluderande integrering, och menar genom dessa synsätt kan man få en 

nyanserad bild som inte syns tillräckligt när man endast använder begreppet integrering.
89

 Båda 

dessa inriktningar har en lång historia inom specialundervisningen, och Haug väljer därför att 

utgå från dessa bemärkelser. 

8.5 Segregerande integrering 

Den segregerande integreringen är den något äldre inriktningen av de båda. Haug antyder att den 

segregerande integreringen innebär att huvud fokuset är att hitta den essentiella platsen där den 

enskilda eleven kan lära sig. Elever som är i behov av extra stöd och som inte kan få det i den 

vanliga klassen, kan därför hitta sig själva i en annan miljö som kan få ut det bästa av dem, 

exempelvis en specialklass eller en specialskola.
90

 Detta bedöms då av de sakkunniga som finns 

kring eleven som kan diagnostisera barnet och på så sätt välja den plats som man anser att den 

eleven är mest lämpad för, en såkallad kompensatorisk lösning.
91

 Problematiken kvarstå dock 

eftersom dessa elever bedöms efter olika värderingar och principer om vad denna elev mest 

behöver. ”Tolkningen av begreppet behov av särskilt stöd är individorienterad”.
92

 Det är 

följaktligen en svår bedömning att göra om vilka det är som behöver specialstöd. Ett uttalat mål 

med denna inriktning är att barnet/eleven som tas ut från sin vanliga klass, ska förstås återvända 

till den vanliga klassen eller skolan som den kommer ifrån för att kunna bli en del av den stora 

gruppen, en del av samhället.
93

 Haug påpekar samtidigt att genom denna inriktning, belyses de 

stora skillnaderna mellan pedagogik och specialpedagogik.  

8.6 Inkluderande integrering 

Inkluderande integrering innebär att all undervisning sker i den vanliga, stora klassen som eleven 

är inskriven i. Denna inriktning vänder sig mot den segregerande integreringen genom att hävda 

att om social rättvisa ska skapas, bör alla elever utifrån de demokratiska värderingarna ha lika 

rätt att delta i den vanliga undervisningen. ”Alla bör, oberoende av förutsättningar, intressen och 

prestationsförmåga, delta i samma samhällsgemenskap och få gemensam undervisning från 

unga år”.
94

 Haug skriver vidare om den inkluderande integreringen och lyfter fram den positiva 
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grunden som barnet får när den ingår i det gemensamma som råder, vilket senare leder till att 

man slussas in till det vanliga samhället som en del av det och inget utanför, eller annorlunda. I 

gemenskapen kan skillnaderna ses som normala, och inte något som behöver stötas ut vilket det 

blir med den segregerande integreringen. Elever som är i behov av särskilt stöd bör fortfarande 

ingå i den vanliga klassen, det är lärarens intelligens och kunskaper som ska kunna hantera dessa 

elever utan att peka ut dem som onormala. ”Tanken är att behovet av segregerande särskilda 

åtgärder har skapats av att skolan inte är konstruerad för att alla ska kunna fungera där”.
95

 

Skolan är till för alla, och just därför bör det annorlunda accepteras och inte skickas ut ur 

gemenskapen skriver Haug.  
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9 Analys och resultatredovisning 

I denna del kommer intervjupersonernas uppfattningar att belysas och analyseras med hjälp av 

undersökningens teori och tidigare forskning. Svaren kommer att delas upp i fyra underrubriker 

för att det ska bli så tydligt som möjligt för läsaren. Dessa underrubriker är: specialklasser i ”en 

skola för alla”? segregering kontra inkludering, föräldrars reaktioner, och den sista är dokument 

och kriterier. Här analyseras lärarnas syn på specialklasser och en skola för alla. Dessutom 

analyseras om specialklasser medför en segregerande eller en inkluderande effekt. Sist men inte 

minst analyseras vilka reaktioner som föräldrar kan ha och även vilka riktlinjer som finns 

gällande elevförflyttningen från en ordinarieklass till en specialklass.  

Föräldrars reaktioner är inte en del av den huvudsakliga undersökningen, men jag anser dock att 

den är relevant eftersom föräldrars samspel med skolan har en betydande roll för elever som 

hamnar i svårigheter. 

Intervjupersonerna kommer att presenteras i form av: Lärare 1 mellanstadiet, lärare 2 

mellanstadiet, lärare 3 högstadiet och så vidare.  

9.1 Specialklasser i ”en skola för alla”? 

Den första läraren (Lärare 1 mellanstadiet) som intervjuades, är en mellanstadielärare som 

arbetar på en skola söder om Stockholm. Lärare 1 mellanstadiet antyder att en skola för alla är 

när alla elever som är inskrivna i skolan, får gå i den vanliga skolan på ett eller annat sätt. Att 

lyfta bort elever från en vanlig klass till en specialklass under en kortare period strider absolut 

inte mot ”en skola för alla” menar läraren. Det kan istället vara bra för både eleven och även för 

klassen som kanske är i behov av att skiljas ett tag för att de ska kunna fungera tillsammans igen. 

Om man sätter en sådan insats, är det viktigt att den endast är under en tidsbegränsad period där 

eleven får det stöd den behöver, vilket kan vara allt från beteende till kunskapsinhämtning menar 

läraren. Inom Haugs modell om ”en skola för alla” hamnar Lärare 1:s tankar i den segregerande 

integreringen. Det vill säga att hitta den optimala miljön för individen vilket betyder att elever 

som är i behov av särskilt stöd, kan stöttas i en liten grupp om man som lärare märker att det inte 

fungerar i den stora gruppen.
96

 I de stora klasserna kan det finnas elever som tar ofantligt mycket 

plats och energi, som nästan kan knäcka en del lärare med sitt beteende och just därför är det 

kanske bättre för eleven, klassen och för vissa lärare att den berörda eleven får under en kortare 
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period hjälp med det den behöver hjälp med i en liten grupp menar lärare 1. Bengt Persson 

framhåller i boken Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap, att specialklasser inte bara 

är ett sätt att hjälpa eleverna, utan även ett sätt att avlasta lärarna och hjälpa de med 

”problematiska” elever, vilket kan jämföras med vad som lärare 1 säger om specialklasser.
97

 En 

annan aspekt som belyser specialklassernas viktiga funktion enligt läraren är:  

Att bemöta olika lärare hela dagen med olika stilar, gör att elever i svårigheter 

inte hittar den röda tråden som kan finans i en liten grupp med en eller två 

lärare som stödjer och hjälper dagligen.
98

 

Lärare 2 mellanstadiet arbetar på samma skola som lärare 1. Lärare 2 påpekar att det absolut 

viktigaste i ”en skola för alla” är att ingen ska få sitt självförtroende knäckt. Ett gott 

självförtroende hjälper eleverna att klara både motgångar och annat i livet som man kan stöta på 

menar läraren.  

Det viktigaste är inte till varje pris att du är godkänd i allt, men det viktigaste är 

att du har en trygg känsla som du kan känna dig bekväm med.
99

  

De små farorna med dessa specialklasser (dessa små verksamheter) efter min erfarenhet, är att 

det kan bli en absolut egen värld och den världen kan bli hemskt terapeutisk och bra för några 

ungar, men den kan också bli mycket instängd och möjligheterna att söka kontakter för ungarna 

kan bli begränsade menar lärare 2. Precis som lärare 1, är lärare 2 positiv till en specialklass till 

en viss gräns. Lärare 2 understryker att en specialklass bör ha en mycket levande kontakt med 

resten av skolan för att inte isoleras och ses som annorlunda, istället bör man ha små grupper i de 

såkallade stora grupperna. Vidare fortsätter lärare 2 och menar att en speciallärare bör vara en 

för skolan känd person, som alla elever känner till, som har kontakt med alla klasser. Detta för att 

det inte ska upplevas som annorlunda för de elever som kommer till den ”lilla gruppen. Iden om 

att alla ska kunna allt på samma sätt avfärdar lärare 2 och menar att det inte funkar, istället bör 

man ha fler små grupper inom den stora gruppen, grupper som inte isoleras men som samtidigt 

får den hjälp de behöver efter deras förutsättningar.  

Båda dessa mellanstadielärare är för den kompensatoriska lösningen som både Haug och 

Nilholm uppmärksammar och som innebär att varje individ ska fungera efter sina egna 
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förutsättningar, och få den hjälp den behöver även om det kan vara i en specialklass.
100

 Dessa 

lärare poängterar dock vikten av att det endast bör ske på en tidsbegränsad period, utan att 

isoleras från den stora gruppen.  

Lärare 3 högstadiet fastslår att en skola för alla innebär att alla oavsett socioekonomisk 

bakgrund, kulturellt kapital eller invandrar bakgrund ska ha samma förutsättningar att stimuleras, 

gynnas och passa in i skolan. Men medger samtidigt att detta inte är en allt för lätt uppgift. Även 

lärare 3 poängterar tesen om att en skola för alla som realiseras utan specialklasser är oftast 

väldigt svårt.  

Jag tror som regel att alla elever mår bättre av att det finns en heterogenitet i 

klassrummet, olikheterna ryms. Men jag tror också att det faktiskt finns elever 

som inte funkar i den vanliga klassen, som mår bättre av en liten grupp.
101

  

Lärare 3 medger att tanken om en klass där alla ryms är en fin tanke, men många skulle 

samtidigt hämmas i utvecklingen genom att sitta i en stor klass. Specialklasserna kan därför vara 

till hjälp och faktiskt rädda elever som hamnar i svårigheter, och visst är det en skola för alla när 

skolan kämpar för varje individ oavsett om det är vanlig klass eller en specialklass konstaterar 

lärare 3.  

Lärare 4 högstadiet, instämmer med ovanstående lärare till en väldig hög grad.  

En skola för alla är en skola där alla elever får möjlighet att utvecklas utifrån 

sina förutsättningar och då tänker jag mig en skola med specialklasser och 

olika typer av grupperingar eller lösningar. Jag tänker att elever som är i behov 

av stöd eller som kanske inte klarar en klassrumssituation eller en helgrupp, 

måste ha andra lösningar som är bättre än att tillhöra än en stor grupp.
102

   

Vidare reflekterar lärare 4 om att det bör finnas andra lösningar än att gå i en helklass i ett eller 

flera ämnen, beroende på behoven. Även elever med koncentrationssvårigheter bör få extra stöd i 

en liten grupp för att nå målen. Även denna syn stämmer väldigt bra överens med det Haug 

presenterar om den segregerande integrering, en segregerande integrering som söker efter 

individens bästa, vilket kan finnas i en specialklass, och på så sätt motsätter den sig därför den 

inkluderande integreringen som Haug lyfter fram. I boken Elevers olikheter och 
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specialpedagogisk kunskap vänder sig Persson emot denna typ av tanke som lärare 4 har och 

uppmärksammar problematiken med specialklasserna som hjälp. I styrdokumenten som Persson 

hänvisar till, uttrycks att skolan skall motverka att barn får svårigheter, och att arbettssätt, 

innehåll och annat skall anpassas efter elevens bästa. Persson menar att man bör vara försiktig 

med att på förhand bestämma vad som är bäst för individer som är i behov av särskilt stöd, 

eftersom vissa kan bli påverkade positivt av specialundervisningen, medan andra påverkas 

negativt, vilket även lärare 2 poängterar.
103

 Persson skriver vidare att specialundervisning riktas 

av tradition till speciella elever med speciella behov och bedrivs av speciella lärare, ”Det är lätt 

att inse svårigheterna med att förena denna tradition med en skola som i princip skulle vara till 

för alla”.
104

 Lärare 5 gymnasiet är dock inte av samma mening som Persson, utan menar att en 

skola för alla, är när alla får möjlighet att förkovra sig, lära sig och förbereda sig för vuxenlivet 

på bästa sätt, och det behöver inte betyda att alla gör likadant.  

Alla äter sig mätta men alla behöver inte äta samma mat.
105

  

Lärare 5 menar att det därför är bra med specialklasser och anser dessutom att det borde finnas 

fler specialklasser. Det är alldeles för många som går i skolform och i klasser som de inte är 

anpassade för och som de inte har förutsättningar för och då blir det inte det bästa möjliga för 

dem menar läraren.  

Lärare 6 gymnasiet menar att en skola för alla är när alla kan gå i en utbildning som man skulle 

vilja gå och som man är motiverad nog att gå. Det gäller att eleverna hittar rätt plats för att kunna 

känna sig motiverade och kunna prestera med det bästa man kan. Skulle det uppstå svårigheter, 

måste man alltid börja med att identifiera problemet först. Är det koncentrationsproblem, 

språkligt problem, bristande motivation? Om man sätter alla med olika arter av problem i samma 

grupp, är det inte säkert att man löser problemet. Kan man då hitta en annan utbildning som kan 

motivera o hjälpa den här eleven så tycker jag att det är bra.  

Jag tror inte att det blir mer lika bara för att man går i samma klass och får 

samma utbildning, man bör istället se en plats som passar individen, en plats 

där den kan lyckas.
106
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Lärare 7 gymnasiet är av samma mening som  lärare 6 och menar att en skola för alla ska kunna 

stimulera och vara meningsfull och man ska kunna få den man behöver senare i livet och det kan 

var kunskap för en bra grund för att plugga vidare eller jobba. Alla ska kunna ha rätt till den här 

grunden men för det så behöver det inte betyda att det är exakt lika för alla, utan anpassat istället. 

Vidare säger lärare 7:  

Man måste försöka se till varje individ och vad just den individen behöver, vad 

som är bäst för den. Ibland kan det vara bäst att vara kvar i gruppen och få stöd 

där, men ibland kan det också vara en bra lösning att komma till en 

specialklass, vilket kan vara positivt. Men jag tror att man ska tänka sig för och 

först tänka på att hitta en lösning där man får vara med i den vanliga klassen 

med extra stöd där. Man måste göra individuella övningar.
107

  

 

Med det menar läraren att elever i en specialklass kan försvinna helt ur ”skolans ram” och 

hamnar istället utanför, vilket är väldigt farligt. Även Haug presenterar denna tanke och menar 

att denna typ av hjälp för eleven ökar skillnaderna mellan pedagogik och specialpedagogik, och 

dessutom riskerar man att stigmatisera eleverna genom att sätta de i en specialklass och kan 

således hamna efter kunskapsmässigt.
108

 

 

9.2 Segregering kontra inkludering 

Peder Haug skiljer på olika sidor av integrering och medger att om skolan ska vila på en 

demokratisk grund där alla får sin röst hörd, kräver det att alla finns på ett och samma ställe och 

på samma plats trots alla olikheter som kan råda. Detta kräver en inkludering menar Haug.
109

 

Lärare 1 mellanstadiet anser att det allmänt finns en väldig tolerans gentemot olika grupper på 

skolorna bland elever. Det är inget konstigt att gå i en liten grupp, eller att få hjälp i en liten 

grupp. Läraren menar att det endast kan bli segregerat om eleven hamnar på en fast 

positionering, som inte alls har kontakt med resten av skolan, ”en skyddad verkstad”.  Korta 

insatser som varar i ca ett år för behövande elever är därför väldigt nyttiga för alla parter. 

Specialklassen blir på så sätt ett sätt att inkludera och hjälpa alla elever menar lärare 1.  

Lärare 2 mellanstadiet konstaterar att risken med inkludering (utan specialklasser) av elever i 

den vanliga klassen trots många brister blir att några glöms helt bort, att man som lärare inte 
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hinner med alla som är en absolut risk. En annan risk är att man kan hamna i en situation där 

man bara upplever sig som misslyckad, alla har rätt att uppleva att de är duktiga emellanåt, att 

man är bra på någonting.  

Hur ska man åstadkomma det i en klass som enbart inriktar sig på att väga och 

mäta och kartlägga och sätta betyg på. Då blir det mindre och mindre utrymme 

för sådana som inte pallar in i det. Det leder också till vi får mer barn som hatar 

att gå i skolan, och upplever det som en plågsamtid.
110

  

Här fyller specialklasserna en viktig funktion menar lärare, och det är att hjälpa de mest 

behövande eleverna, vilket också är ett sätt att inkludera dem i samhället menar lärare. Haug 

ställer sig emot detta tankesätt och menar att alla, oavsett vad man har för förutsättningar, 

prestationsförmåga med mera, kunna delta och få gemensam undervisning.
111

 Men enligt läraren 

skulle detta påverka behövande elever negativt, då en helklass förutsätter också resultat som 

eleverna bör nå, vilket också kan knäcka elever med inlärningssvårigheter.  

Lärare 3 högstadiet är av den meningen att alla bör få en chans att inkluderas i en vanlig klass, 

men poängterar samtidigt vikten av specialklass för de som verkligen behöver det. 

Jag är för inkludering, alla ska ha rätt till att gå i en vanlig klass. Men jag är 

även för en specialklass. Jag är för inkludering om det finns resurser och 

förutsättningar för det, om det finns vuxna med rätt kompetens och att man har 

undervisning lite på olika sätt.
112

  

Vidare säger läraren att det oftast inte finns dessa resurser, att ha fler lärare i den stora klassen i 

alla ämnen. I boken Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv lyfter Vernersson betydelsen 

av resurser och personalen som den viktigaste resursen i mötet med eleven på skolan där läraren 

bär på det stora ansvaret att utveckla barnen.
113

 Det finns således en väldigt stor tolerans på 

skolan, det finns en stor förståelse för olikheten bland elever och lärare, att vissa kan behöva mer 

hjälp än andra.  

Jag tror att specialklasser kan inkludera eleverna på ett bra sätt om själva 

organisationen fungerar på ett bra sätt. Självklart vill de flesta elever inte bli 

bortplockade från gemenskapen, men faktum är att många blivit räddade tack 
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vare specialklasserna som fyller ut luckor som många gånger glöms i den stora 

klassen.
114

 

 

I boken Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap skriver Persson att specialpedagogiken 

är till för att täcka de brister som inte kan lösas i den stora klassen, vilket också lärare 3 är inne 

på.
115

  

Enligt Lärare 4 högstadiet är specialklasser absolut inte ett segregerande sätt i skolan, utan 

menar att vi är fel ute om vi ska tänka att samma lösning passar alla elever.  

Jag tror att det måste finnas valmöjligheter, olika alternativ, att man anpassar 

lärandet utifrån individer och det är inte att sätta alla i en och samma klass och 

tro att de ska klara sig där. Då tror jag att vi är ute på mycket farliga spår. 

Likvärdighet handlar inte om att det ska vara likadant för alla, det handlar om 

att man ska möta eleverna på rätt sätt. Det här tror jag är ett av de stora felen 

man gjort i svensk skola i väldigt lång tid, att det ska se likadant ut för alla. 

Man skapar inte de förutsättningarna för eleverna, utan man tänker sig att 

likvärdighet är samma sak som inkludering, men det är snarare tvärtom. Man 

säger att alla ska passa in i samma mall och det tror inte jag på. Jag vill istället 

se en skola med ännu fler lösningar med olika lösa grupper där man kan ha 

undervisning utifrån behov, och det måste vara mycket mer flexibla 

organisationer.
116

 

 

Lärare 4 menar även att några tongångar om segregerad skola med specialklasser inte finns. Det 

är en normal och accepterad insats av både elever och lärare. Man ska följaktligen utgå från 

elevernas förutsättningar, vilket stämmer överens med den sociala rättvisans tredje definition 

som utgår från vad eleverna har för förmågor samt vad de har för brister för att kunna åtgärda 

dem.
117

  

Lärare 5 gymnasiet är av samma mening som lärare 4 och menar att det inte är fråga om 

segregation, det är fråga om att kunna fungera ute efter sina förutsättningar så bra som möjligt.  

 

Det finns inget som säger att man har en arbetsmarknad som inte är för alla 

bara för att alla inte har samma jobb, eller jobbar på samma sätt. Vi har ju olika 

klasser, vi har idrottsklasser, estetklasser, balett gymnasium, är det 
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segregerande? nej, varför ska man då låta de som har förmåga i idrott, konst 

eller vad det nu är få gå i speciella klasser. Men de som behöver stöd, ska inte 

få gå i speciella klasser för att det är segregerande. Men det är så att om de får 

ett stöd, så kanske de i slutändan ligger på samma nivå som alla andra. Men 

man kommer aldrig få ett stöd genom att sätta resurser i den vanliga klassen 

eftersom det aldrig funkar.
118

 

 

Detta motsätter sig Haugs definition av den sociala rättvisan som går ut på att ha en inkluderande 

integrering som vilar på demokratiska grunder, där alla har rätten kunna delta i den vanliga 

undervisningen.
119

 Lärare 5 menar dock att rättvisan sker endast när man ser till individens 

behov, vilka kan tillgodoses i en specialklass.  

Lärare 6 gymnasiet har förståelse att det kan bli segregerat när man har olika skolor i skolan. Det 

blir problematiskt om man dumpar alla problem i en klass för att de vanliga klasserna ska 

fungera. Men uppger samtidigt att det inte är positivt att alla går i samma klass när alla inte 

klarar det av olika skäl. 

Jag tror det är väldigt svårt att göra det, det kan vara problematiskt att gå i en 

klass där några inte klarar av det, medan andra fungerar bra. Jag tror inte att det 

blir mer lika bara för att man går i samma klass och får samma utbildning, man 

bör istället se en plats som passar individen, en plats där den kan lyckas.
120

 

Lärare 7 gymnasiet är av samma mening och menar att man alltid bör utgå från vad som är bäst 

för individen. Man bör alltid försöka integrera alla individer, men det är inte säkert bäst att 

integrationen fungerar bäst i en stor klass. En specialklass kan därför vara en bra lösning som 

strävar efter en integrering menar läraren. Det viktiga är individens bästa. 

9.3 Föräldrars reaktioner 

Alla lärare medger att olika reaktioner kan uppkomma när skolan meddelar föräldrarna att deras 

barn är i behov av extra hjälp, eller att de bör utredas. Lärare 1 mellanstadiet menar att orsaken 

som uppges till barnens behov av extra stöd spelar stor roll för föräldrarna. 

Inom vissa kulturer är det skamligt att gå om ett år eller få lite hjälp eller också 

få en diagnos, vilket kan ibland skapa motstånd bland föräldrar. Men många 
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föräldrar uppskattar samtidigt att skolan erbjuder extra hjälp för att utveckla 

deras barn.
121

  

Lärare 2 mellanstadiet har samma åsikt som lärare 1 och menar att alla föräldrar önskar att ens 

barn ska vara så normala och enkla som möjligt vilket är en naturlig sak. Därför är det också 

normalt att det kan inträffa reaktioner om det inte är i något positivt sammanhang. 

Att flytta elever till en liten grupp för extra stöd har inte haft några större 

reaktioner, däremot när en elev behöver gå om, då kan det vara känsligt och 

svårt för föräldrarna. Jag tror att riktigt framtvingade beslut aldrig blir bra. 

Samråd med föräldrarna är därför också mycket viktigt.
122

  

I avhandlingen av Ingemar Gerrbos, understryker författaren vikten av en ständig dialog och ett 

samspel i relationen elev och lärare, och i boken Elever i svårigheter skriver Britta Liljegren om 

samspelet mellan skola och föräldrar för att barn inte ska hamna i svårigheter, och kunna lösa 

dessa svårigheter när de uppkommer.
123

 Lärare 3 högstadiet är av samma mening och anser att 

föräldrar bör ha en ständig dialog med skolan om deras barns utveckling. Liljegren menar även 

att eleverna blir så som de är sedda, vilket lärare 3 poängterar och menar att man därför bör vara 

försiktig innan man påbörjar en utredning. Läraren menar att det egentligen inte behövs en 

diagnos, det viktiga är att eleverna får den hjälp den behöver. Diagnosen säger dock vilken typ 

av hjälp eleven verkligen behöver menar läraren. Haug menar att en diagnos på barnet kan 

medföra att barnen hamnar i större svårigheter eftersom den kan istället börja leva sig in i 

diagnosen, vilket gör det svårare att hjälpa eleven.
124

 

Lärare 4 högstadiet uppmärksammar de positiva förväntningar som finns hos många föräldrar 

eftersom resultaten av att ha elever med speciella behov i en specialklass har varit väldigt bra 

menar läraren. 

I utvärderingar har föräldrarna skrivit att det här är det bästa som hänt deras 

barn, även de som lämnat vår skola har sagt att från det att eleverna började på 

specialklassen, har de sett en stor utveckling även om de kanske inte nådde 

målen.
125
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Lärare 5, 6 och 7 gymnasiet är av samma mening och menar att föräldrars reaktioner är en del av 

arbetet i skolan. Dialogen bör just av den orsaken och av flera andra ständigt finnas mellan 

skolan och föräldrarna för att utveckla eleverna på bästa sätt.  

Lärare 6 menar samtidigt att utredningarna som görs är för barns bästa, för att eleverna ska 

kunna klara sig på ett bättre sätt. 

Det händer att föräldrar inte vill att deras barn ska få en diagnos så som adhd, 

add osv, men av all min erfarenhet kan jag säga att jag aldrig mött någon som 

fått en diagnos och som egentligen inte har haft det.
126

 

Utredningar och diagnoser som elever kan få, är en del av processen för att kunna hjälpa 

de att utvecklas och bli bättre i skolan och i deras liv menar läraren. 

9.4 Dokument och kriterier 

I skollagen myntas riktlinjer för hur skolan ska behandla elever som är i behov av 

särskilt stöd, men inga direkta direktiv eller kriterier för hur lärare ska göra när den inser 

att en eller flera elever är i behov av särskilt stöd.  

Lärare 1 mellanstadiet menar att flytten från den stora klassen till en specialklass har 

flera processer där lärare i samråd med rektor och kurator belyser problemet för att 

sedan hitta en lösning.  

Det finns inga kriterier eller dokument, men däremot finns det riktlinjer i 

skollagen. Elever som hamnar i svårigheter ska med hjälp av skolan ta sig ur 

dessa. Men sättet att göra det på är godtyckligt. Beslutet tillhör rektorn på 

skolan i slutändan.
127

  

Lärare 2 mellanstadiet belyser samma tillvägagångssätt som lärare 1 och menar att skolan alltid 

bör sträva efter elevernas bästa. Hur man når fram till målet med eleverna kan se väldigt olika ut 

beroende på vilken personal man har på skolan menar läraren.  

Riktlinjerna hjälper oss att identifiera olika situationer som kan uppstå, men 

hur vi ska lösa dessa situationer är väldigt individ anpassat och kan se mycket 

olika ut.
128

  

Högstadielärarna samt gymnasielärarna menar precis som mellanstadielärarna, att det inte finns 

kriterier för processen som vissa elever får gå igenom.  
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När man ser att en elev har svårt att klara sig kalla vi till elevvårdsmöte och 

elevvårdskonferens. Man får först prata med specialare, man får kolla upp 

problemet och vad det är som inte fungerar och vilka orsaker det kan finnas, vi 

kollar upp hur det sett ut tidigare i skolan för elevens del. Det är en lång 

process som börjar med att man pratar med specialpedagogen och 

elevhälsoteamet och kollar hur vi ska göra.
129

 

Lärare 4 högstadiet fastslår samtidigt att det inte kan finnas kriterier eftersom behoven 

och situationerna ser väldigt olika ut. 

Det kan inte finnas kriterier eller dokument som lärare kan gå efter, det är helt 

individuellt, det måste vara från fall till fall. Man får kolla på flera aspekter, om 

en elev inte når målen i flera ämnen då kanske den behöver jobba i en mindre 

arbetsgrupp för att tillgodogöra sig innehållet.
130

 

Lärare 5,6 och 7 gymnasiet belyser samma tes om att det inte heller bör finnas kriterier eftersom 

det skiljer sig från fall till fall.  

Det är en bedömning av skolhälsovårdsteamet och skolledningen i slutändan. 

Men om jag bedömer att den här eleven inte gynnas varken själv eller inte 

heller bidrar positivt till klassen, då kan jag ta upp det till en diskussion, och då 

kan man göra utredningar och bedömningar.
131
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10 Slutsats och sammanfattning 

I denna del kommer jag att summera uppsatsens undersökning, samt diskutera det i relation med 

den tidigare forskning som valts.  

När det gäller intervjupersonernas uppfattning om ”en skola för alla” med specialklasser, är 

åsikterna bland de intervjuade lärarna väldigt nära varandra och flera gånger identiska. Däremot 

finns det markanta skillnader mellan de intervjuade lärarnas åsikter och den 

utbildningsvetenskapliga forskning som idag finns på området. Fem av sju intervjuade lärare 

säger sig vara medvetna om att specialklasser kan ha en negativ påverkan på vissa elever. Men 

uttrycker samtidigt huvudpoängen med en specialklass, som är att hjälpa elever som hamnat i 

svårigheter att bli fulltagliga medborgare. Det kan således vara ett sätt som stärker integreringen 

av eleverna på skolorna, vilket betyder att specialklasser inte sätter stopp för uttrycket ”en skola 

för alla” enligt de intervjuade lärarna. Lärare 1 och 2 mellanstadiet belyser detta, men menar 

samtidigt att en sådan insats för behövande elever bör ske på en begränsad tidsperiod, samt med 

ständig kontakt mellan specialklassen och den vanliga klassen för att det inte ska kännas som en 

egen värld, vilket är risken med en specialklass menar lärarna.  

Det viktigaste är inte till varje pris att du är godkänd i allt, men det viktigaste är 

att du har en trygg känsla som du kan känna dig bekväm med.
132

 

Att höja självkänslan och inte få sitt självförtroende knäckt är det viktigaste i ”en skola för alla” 

menar lärare 2. Lärare 3 högstadiet, 6 och 7 gymnasiet är av samma mening och menar att alla 

elever vill finnas med i den vanliga klassen, men att specialklassen ändå är nödvändig eftersom 

många elever faktiskt kan må bättre och utveckla sig kunskapsmässigt och få socialträning i en 

specialklass. I boken Perspektiv på specialpedagogik skriver Nilholm om dilemma perspektivet 

som innebär att specialpedagogiken, precis som de intervjuade lärarna säger, kan vara lösningen 

på dilemmat likvärdighet. Eftersom likvärdighet inte behöver betyda likadant för alla, och just 

därför fyller specialklassen här en funktion.
133

  

Dessa 5 lärare från olika stadier är ense om att det kan finnas risker med en specialklass, risker 

som forskning framhävt. Peder Haug menar att riskerna är ännu större än vad de intervjuade 

lärarna säger, eftersom lärarna inte anser att specialklasser medför segregation, men menar att 
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den risken kan finnas. Lärarna uppger dock samtidigt att specialklasser är nödvändiga för vissa 

elever. Haug uppger att skolan är segregerad i och med specialklasser eftersom man lyfter bort 

svaga elever från att vara med och samverka med alla andra elever, vilket också strider mot 

demokratins lag.
134

 Lärare 4 högstadiet och 5 gymnasiet går ännu längre i sin åsikt om en skola 

för alla med specialklasser och menar att specialklasser är en förutsättning för att vi ska kalla det 

en skola för alla. Dessa två lärare upplyser istället fler lösningar och lösa grupper som utgår från 

elevernas förutsättningar. Det är på så sätt man får en likvärdig skola, en skola som är till för 

allas bästa och inte endast för en del menar lärarna. Detta tillhör det kompensatoriska 

perspektivet som utgår från den enskildes förutsättningar. Haug menar dock att detta perspektiv 

kan leda till att barn diagnostiseras, vilket således kan leda till att de aldrig kommer ut ur 

specialklassen.
135

 

Haug menar att detta är en segregerande integrering eftersom man sätter etikett på elever i 

svårigheter, och man väljer således att inte ha kvar de i den vanliga undervisningen. Dessutom 

kritiserar Haug bedömningen man gör på skolorna, eftersom det inte är säkert att dessa elever 

verkligen behöver gå i en specialklass.
136

 

På frågan om specialklasser medför en segregering eller en inkludering kan man återigen se en 

väldigt likasinnad tanke bland de intervjuade lärarna. Samtliga lärare påpekar att likvärdighet 

inte betyder att det ska vara likadant för alla elever, eftersom alla elever är olika och har olika 

behov. Flera av lärarna uppmärksammar dessutom risken med en inkludering och menar att en 

inkluderande integrering kan även den leda till segregation om vissa elever "glöms" eller 

kommer i skymundan av de som syns mer i den stora klassen, att man som lärare inte hinner med 

alla i en stor klass. Haug menar dock att den inkluderande integreringen för endast med sig 

positiva aspekter. Det är genom den inkluderande integreringen som barn tidigt lär sig acceptera 

skillnader som finns i ett och samma klassrum vilket leder till att en positiv grund läggs, där barn 

och vuxna samverkar tillsammans i en likvärdig skola där alla ryms. Haug understryker samtidigt 

vikten av kompetenta lärare i en skola för alla.
137

 Flera lärare kritiserar denna tanke, exempelvis 

Lärare 5 gymnasiet som menar att det inte handlar om segregation, utan om att kunna fungera 
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efter sina förutsättningar vilket det inte fungerar för alla i en stor klass. Vidare poängterar lärarna 

att synen och atmosfären mellan elever som går i en vanlig klass och en specialklass inte är en 

konstig sådan. Tvärtom finner de intervjuade lärarna att det finns tolerans och förståelse på 

skolorna bland eleverna, en förståelse för olikheten. Däremot lyfter de intervjuade lärarna fram 

föräldrars reaktioner när skolan kommer med ett förslag om att sätta en extra åtgärd för eleven. 

Här har de intervjuade lärarna olika upplevelser av föräldrars reaktioner, vilket kan bero på de 

olika fall det gäller. Lärare 1 och 2 mellanstadiet påpekar att när skolan för fram ett förslag om 

att en elev behöver gå om ett år, kan det finnas känsliga reaktioner bland föräldrarna. Lärare 3 

högstadiet menar att man bör vara försiktig innan man påbörjar en utredning, och att man 

ständigt bör ha kontakt med föräldrarna. Detta poängteras också av Britta Liljegren i boken 

Elever i svårigheter som menar att en ständig dialog bör finnas mellan dessa parter, men även 

mellan lärare och elever kring de "stora" frågorna i livet.
138

 Några av lärarna påpekar också att 

många föräldrar reagerar positivt eftersom skolan visar starka intentioner att hjälpa deras barn ur 

de svårigheter som barnet är i.  

På den sista frågan poängterar de intervjuade lärarna att det först och främst inte finns dokument 

och kriterier på hur en lärare och skolledning kan flytta över en elev från en vanlig klass till en 

specialklass mer än de riktlinjer som finns i skollagen. Vidare poängterar lärarna att det inte kan 

finnas dokument och kriterier för hur man bör göra eftersom det är väldigt individuellt, det är 

flera aspekter som spekar roll för varför en elev flyttas från en vanlig klass till en specialklass.  

Sammanfattningsvis kan man säga att samtliga intervjuade lärare är positivt inställda till 

specialklasser. De flesta är dock medvetna om de risker som det bär med sig, medan andra anser 

att fler specialklasser bör införas. Slutsatsen i undersökningen visar att ingen av de intervjuade 

lärarna uppger att ”en skola för alla” med specialklasser är en segregerande skola, tvärtom menar 

de, trots riskerna att specialklasser bör finnas eftersom många elever har räddats av att gå på 

specialklasser. De intervjuade lärarna för även fram att risk för brister finns även i den 

inkluderande undervisningen eftersom den inte kan täcka allas behov av hjälp. Peder Haug 

menar att den sociala rättvisan har nära samband till den inkluderande integreringen.
139

 Men som 

jag visat i denna undersökning, finns det ett glapp mellan forskarresultat och lärares vardagliga 
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förståelse. Haugs slutsatser bestrids av de intervjuade lärarna som menar att social rättvisa och 

likvärdighet inte har något med inkludering att göra. Jag anser att vi utifrån dessa lärarintervjuer 

kan se mönster på hur olika lärare tänker i förhållande till den forskning som råder på området. 

Forskningen strävar efter en inkluderande integrering där alla barn inkluderas i en och samma 

klass men uppger samtidigt att läget som råder i dagens svenska skola har en "segregerande" 

tendens, en segregerande integrering, vilket Haug påpekar.
140

 Haug menar även att denna tanke 

bygger på en kompensatorisk inställning där prestationer är det mest dominanta i tänkandet om 

rättvisa.
141

 Detta håller de intervjuade lärarna inte med om, istället menar de att en skola utan 

specialklasser eller små grupper, ökar istället på klyftorna mellan eleverna eftersom 

prestationerna och resultaten kommer att skilja sig avsevärt eleverna emellan och därmed belyses 

och utökas klyftorna mellan eleverna.  

Jag tror att Peder Haugs teori om en skola för alla, en inkluderande integrering där alla får arbeta 

på samma basis i demokratisk anda med lika rätt till deltagande är en fin tanke. Det finns fördelar 

med denna teori eftersom det ger eleverna en grund att stå på och en samhällsgemenskap.
142

 

Dessutom blir olikheten inte längre en "olikhet". Det vill säga att olikheten blir till något normalt 

eftersom ingen människa är lik den andra. Men denna tanke sätter en oerhörd press på lärarna 

som bör klara av en klass på 25-30 elever dagligen. En lärare kan således inte hinna med alla rent 

praktiskt, detta leder till att vissa elever syns och får mer hjälp än vad andra elever får. De 

intervjuade lärarnas ståndpunkt om att det ändå är nödväntigt med specialklasser baseras på 

deras egna erfarenheter. Specialklassernas fördelar är även de flera enligt lärarna som menar att 

många elever verkligen blivit räddade av att gå i en specialklass. Frågan är dock hur många som 

blivit totalt knäckta och förstörda tack vare specialklassen. Flera av lärarna tar även upp denna 

farliga aspekt med specialklasser. Om eleverna isoleras kan det bli en egen värld för elever i 

specialklassen, en värld som de inte kan lämna i värsta fall. Detta skulle således få förödande 

konsekvenser för eleverna.  

Sammanfattningsvis vill jag poängtera att den forskning som finns, och som strävar efter en 

inkluderande undervisning inte efterföljs i praktiken utifrån de intervjuade lärarnas svar. I 

praktiken ser det annorlunda ut eftersom de intervjuade lärarna anger att de är för en specialklass, 

                                                           
140

 Peder Haug, Pedagogisk dilemma: specialpedagogik, s. 28 
141

 Peder Haug, Pedagogisk dilemma: specialpedagogik, s. 28 
142

 Peder Haug, Pedagogisk dilemma: specialpedagogik, s. 24 



38 
 

samtidigt som de är medvetna om dess risker för eleverna. För de intervjuade lärarna är skolan 

således till för alla, även med specialklasser eftersom dessa inte sätter stopp för uttrycket "en 

skola för alla", tvärtom kan den vara ett sätt att komma närmare "en skola för alla" genom att 

utgå från den enskilda individens förutsägningar och behov.  

Jag vill avsluta med att konstatera att det glapp mellan utbildningsvetenskapliga 

forskningssresultat och lärares vardagliga förståelse som jag har lyft fram i denna studie kan vara 

användbar för kommande forskning och för diskussionen av skolutvecklingens utmaningar när 

teori och praktik inte riktigt möts.   
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12. Bilagor 

 

 Intervjufrågor: 

1. Vad innebär ”en skola för alla” för dig? 

2. Vad är din uppfattning om specialklasser? 

3. Är en skola med specialklasser ”en skola för alla”? 

4. Vilka får gå i en specialklass? Vilka är de problematiska? 

5. På vilka kriterier kan elever skickas från en vanlig klass till en speiclklass? 

6. Kommer eleverna ut från specialklassen så småningom? 

7. Blir elever i en specialklass lika behandlade av andra elever? Hur är elevsynen på 

specialklassen? 

8. Hur reagerar föräldrar på att deras elever behöver specialstöd? 

9. Har du upplevt någon situation där det uppstått problem med föräldrar inblandade? 

10. Finns det tillräckliga resurser i en specialklass? 

11. Finns det tillräckliga resurser för att kunna ge hjälp till alla i en inkluderande skola? Och 

vilka risker finns det med inkludering? 

 


