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ABSTRAKT 

 

Litteraturstudiens syfte är att skapa förståelse för det specialpedagogiska arbetet med 

elever som är i behov av särskilt stöd. Studiens frågeställningar berör vilka metoder 

som använts i arbete med dessa elever, samt vilken betydelse specialpedagogisk 

kompetens har i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd. Teorin som används i 

studien är specialpedagogiskt perspektiv. Metoden som studien bygger på är en 

systematisk litteraturstudie. Intentionen med detta är att belysa delar av de 

tillgängliga tillvägagångssätt som förespråkas i nutidens skola i artiklarna. I resultatet 

tas det upp vilka metoder som används i arbetet med elever som är i behov av särskilt 

stöd, i en skola för alla. Men också vilka specialpedagogiska kompetenser som kan 

vara betydelsefulla för lärare att ha i detta arbete.  

 

Nyckelord: En skola för alla, elever i behov av särskilt stöd, specialpedagogisk 

kompetens, inkludering, integrering, exkludering och segregering.  
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1. INTRODUKTION 

Den grund som den svenska skolan vilar på idag handlar om en skola för alla. En 

skola där alla elever utifrån sina behov skall få samma möjligheter. Skolan strävar 

efter en skolmiljö som erbjuder en likvärdig utbildning, som är oberoende av 

elevernas olika förutsättningar.  

”Utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i landet den 

anordnas. 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 ska tas till elevernas 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning” 

Skolverket Lgr11(2011). 

I dagens skola är målsättningen att alla elever skall känna sig förvissade om att de 

kliver in i en skolmiljö som värnar om deras bästa. En skolmiljö med engagerade 

lärare med möjligheten och kompetensen att nå alla elever. Lärare skall kunna ägna 

särskild uppmärksamhet åt elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen, enligt Vernersson (2002). Läroplanen lägger vikt vid skolans 

och den enskilda lärarens ansvar. Ett ansvar att skapa en likvärdig utbildning för alla 

elever, samt uppmärksamma elever som på grund av inlärningsproblematik eller 

funktionsnedsättningar riskerar missa målen för ett godkänt betyg.  

Skolans roll har under 2000-talet kommit att förändras, skolan och lärarrollen har 

blivit en central politisk fråga, något som har inneburit ökade krav samt 

förväntningar på både elever och lärare, (Vernersson, 2002). Målen som Lgr11 

(Skolverket, 2011) lyfter fram är att skolor runt om i landet skall ha tillgång till en 

väl fungerande specialpedagogisk verksamhet, alternativt lärare med kännedom och 

kompetens inom det specialpedagogiska fältet. Det vill säga pedagoger som har 

möjligheten och förmågan att upptäcka och uppmärksamma elever i behov av 

särskilt stöd.  

I vår kommande roll som nyexaminerade lärare gäller det att vara förberedd för 

varierande situationer i skolan samt hålla oss underrättade om den senaste 

pedagogiska forskningen. Idag står integrering, inkludering, segregering och 

exkludering i fokus för många diskussioner gällde elever i behov av särskilt stöd. 

Högre krav ställs ständigt på lärarkåren när det gäller uppfyllandet av en likvärdig 

skola som erbjuder en skolform för alla, där pedagogerna skall förverkliga denna 

målsättning (Vernersson, 2002).   

Under vår verksamhetsförlagda utbildning märktes en viss problematik angående hur 

lärare skall kunna räcka till för alla elever, och ha tid att hjälpa alla elever utefter 

behov. Klassrumssituationen och arbetsmiljön påverkar alla elever och lärare när det 

inte är lugn och ro. Något som också märktes var den specialpedagogiska kunskapen 

eller bristen av den. Detta faktum väckte båda våras intresse när det gäller hur dessa 

elever hjälps och stöttas när det inte finns några djupare kunskaper eller utbildning 

inom specialpedagogik. 
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2. BAKGRUND 

I det här kapitlet kommer det att presenteras en bakgrund om en skola för alla, elever 

som är i behov av särskilt stöd, hur forskningen framställer detta och det teoretiska 

perspektivet som är specialpedagogik. I bakgrunden presenteras också 

problemformulering, syfte och frågeställningar, avgränsning och disposition. Vi har 

valt att ha en historisk infallsvinkel i avsnittet en skola för alla. Detta för att förstå 

dess framväxt och förändring över tid. 

2.1 En skola för alla 

Den första lagen om rätten till en skola för alla kom år 1944. Det var för de elever 

som ansågs vara bildbara sinnesslöa, enligt Brodin och Lindstrand (2010). Här 

räknades dock inte de elever med svårare funktionsnedsättning, utan enbart de som 

var uppfostringsbara. År 1954 tillkom en lag vars syfte var att låta elever som ansågs 

psykiskt outvecklade att få möjlighet att delta i den reguljära skolskolformen. 

Landstingen var huvudmän för undervisningen i skolan, de fick i uppgift att skapa en 

särskola för undervisning av elever som inte var inlagda på vårdhem. Samhällets stöd 

och kunskap om utvecklingsstörning var minimal. På grund av kunskapsbrist inom 

skolväsendet om elever i behov av särskilt stödråddes föräldrarna att lämna bort sina 

barn till speciella vårdinstitutioner. I slutet av 1960–talet infördes allmän skolplikt. 

Utvecklingen skedde snabbt, träningsskolor för barn med grava 

utvecklingsstörningar byggdes. Särskolor upprättades samt att de integrerades i den 

vanliga skolan. Målsättning var att stödja och utveckla den enskilde elevens resurser 

(Brodin & Lindstrand, 2010).  

 

Denna utveckling har fortskridit och under åren 1993-1996 drev EU ett projekt som 

handlade om en integrerande utbildning för barn, ungdomar och vuxna med 

funktionsnedsättningar. Syftet var ett ökat samarbete mellan medlemsländer vars 

avsikt var att verka för en skola för alla. Förhoppningen var en skolform där den 

vanliga och specialskolan integreras och skapar en skolmiljö till för alla elever 

(Brodin & Lindstrand, 2010).  

 

2.2 Elever i behov av särskilt stöd 

För att kunna uppnå målen och nå upp till en personlig och akademisk utveckling i 

skolan, bör elever i behov av särskilt stöd få den hjälp de behöver.  Oavsett om de 

har en diagnos eller inte så borde det vara en självklarhet för alla elever. Om det 

skulle vara såhär så skulle inte diagnostiseringen spela en sådan stor roll som den gör 

idag. I dagens skola riskerar elever utan diagnostisering att stå utan stöd. Ofta blir 

fallet att diagnostisering är det som krävs för att eleven skall få det stöd som behövs 

(Brodin & Lindstrand, 2010). 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) ligger elevens självkänsla, motivation och 

självförtroende till grund för allt lärande i skolan. Otrygghet och rädsla för att 

misslyckas bidrar till en ohållbar lärandesituation. Utmaningen för lärarkåren blir att 

bemöta elever som drar sig undan eller låter otryggheten och osäkerheten visas. 

Skolan har ansvaret att skapa möjligheter för elever att kunna utvecklas till sociala 

samhällsmedborgare. Rektorerna innehar det yttersta ansvaret för stödåtgärder och 

resursfördelning till de eleverna i behov av särskilt stöd. 
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Elever som är i behov av särskilt stöd har rätt till åtgärdsprogram, där de får ännu 

mer av en individuell utbildningsplan och mål som är uppsatta efter deras kapacitet. I 

Sverige har skolan gått från specialundervisning till att bedriva en specialpedagogiskt 

inriktad verksamhet idag. Detta för att kunna förklara de stödinsatser som finns i 

skolan för de elever som är i behov av det (Myndigheten för skolutveckling, 2005). 

Det som förespråkas är att alla som är verksamma inom skolan skall samverka för en 

god lärandemiljö i skolan (Vernersson, 2002). 

Utvecklingen av ett varierande arbetssätt som formas efter de behov och 

förutsättningar som klassen har är ytterligare en aspekt. För att verka för en positiv 

samverkan är det centralt att eleverna får tydliga spelregler. Riktlinjer om 

utformningen av en god läromiljö. En omgivning där alla har rätt att få den 

uppmärksamhet och stöd som de behöver (Vernersson, 2002). 

Exempel på särskilda stödinsatser som finns för eleverna inom skolan är bland annat 

modersmålsundervisning, stödundervisning, svenska som andraspråk, anpassad 

studiegång och särskild undervisning. Dessa finns angivna i grundskoleförordningen 

och i gymnasieförordningen. En av anledningarna till att elever behöver 

stödundervisning eller extra stöd i något ämne kan vara att de inte uppnår de mål i 

kursen som anges i kursplanen. Stödet kan finnas i klassen som eleven går i, eller i 

en mindre grupp – ofta hos en speciallärare (Vernersson, 2002).  

Ekstam (1977) menar att de elever som är i behov av särskilt stöd och stimulans i 

skolan, inte skall betraktas som en homogen grupp och inte heller skall avskiljas från 

andra elever. Elever kan få en speciell etikett eller ses som att de är speciella barn på 

ett negativt sätt. Annars finns det risk att eleverna får en särbehandling som inte är 

till nytta för dem själva.  

2.3 Teoretiskt perspektiv – Specialpedagogik 

Dagens specialpedagogik är ett mångfacetterat område vars pedagogiska grund har 

formats av influenser från den psykologiska, filosofiska samt den sociologiska 

forskningen. Under de senaste decennierna har skolans mål varit en likvärdig 

utbildning. Med likvärdig menas en utbildning där alla elever når målen oberoende 

av individens förutsättningar (Vernersson, 2002). 

Brodin och Lindstrand (2010) framhäver dock problematiken med att detta mål är 

svåruppnåeligt. De betonar att elever precis som nämns ovanför har olika 

förutsättningar. Förutsättningar som kan bottna i elevens socioekonomiska bakgrund 

alternativt inlärningssvårigheter. Elevens grundläggande villkor kan i värsta fall 

innebära problem att uppnå skolans målsättning om en likvärdig utbildning. 

Nilholm (2003) menar att specialpedagogiken tar över i dessa fall när skolans 

undervisningspedagogik inte är tillräcklig för att eleverna skall uppfylla de 

akademiska målen. Specialpedagogiken ses enligt detta synsätt som ett akademiskt 

skyddsnät för elever i behov av särskilt stöd. Det vill säga elever som riskerar att 

undervisningsmässigt falla mellan sprickorna. 

Oliver (1992) samt Asmervik (1993) framhäver dock specialpedagogikens baksida. 

Enligt Oliver (1992) blir resultatet för de elever som hamnar i någon form av 

specialpedagogisk instans, segregering från den normala skolformen. Denna 

segregering leder inte till en likvärdig utbildning, utan snarare ett förnekande av 

elevers rätt till en fullgod utbildning. Enligt Asmervik (1993) är risken att de elever 
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som benämns vara avvikande eller särskilda från vanliga elever färgas av den 

stämplingen och agerar därefter.   

Persson (2007) framhäver i sin tur specialpedagogiken som ett stöd för dessa elever. 

Specialpedagogiken ses som ett verktyg för att bygga elevers självförtroende, vilket 

är ett led i formandet av en skolmiljö där elevernas personliga, akademiska 

utveckling samt trivsel främjas.  

Vernersson (2002) och Persson (2007) menar att alla verksamma lärare bör ha ett 

mått av specialpedagogiskt kunnande, detta för att kunna undervisa alla elever 

oavsett deras förutsättningar. Men också att målsättningen är att alla skolans 

anställda, bör vara en aktiv del av det specialpedagogiska arbetet, genom att vara 

uppmärksamma på elevers välbefinnande.  

För att målsättningen skall lyckas behövs något som särskiljer specialpedagogiken 

från pedagogik. Specialpedagogikens undervisningsmetoder framhävs som den 

markanta skillnaden mellan de två pedagogiska formerna. Metoderna som används 

inom specialpedagogiken skall vara anpassade för arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd (Vernersson, 2002). 

2.3.1 Begreppsdefinitioner 

Enligt Persson (2007) är inkludering och integrering begrepp som kommit att prägla 

den västerländska skolmodellen de senaste decennierna. Integrering och inkludering 

är även metoder inom specialpedagogiken, vars syfte är att hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd. Syftet med inkludering är att verka för en skola där alla elever kan bli 

uppmärksammande. Men också en möjlighet till en trygg skolmiljö som bygger på 

målsättningen om en likvärdig utbildning för alla - en skola för alla där ingen skall 

känna sig utanför.  

Integrering menar Persson (2007) är ett av skolans verktyg när det gäller att försöka 

minska ner på den segregerande skolundervisningen. Segregering är ett 

specialpedagogiskt tillvägagångssätt som särskiljer elever på grund av deras 

förutsättningar. Detta handlingssätt har fått en negativ prägel eftersom segregering av 

elever upplevs som diskriminering. Målsättningen med integrering är att elever som 

går i särskilda hjälpklasser eller program skall placeras tillbaka in i den vanliga 

undervisningsmiljön. 

Enligt Persson (2007) pågår en pedagogisk debatt huruvida en inkluderande 

undervisningsform är att föredra över en exkluderande. Persson betraktar det 

exkluderade synsättet, elever i behov av särskilt stöd som ett problem för 

specialpedagogiken. Det faller på specialpedagogernas ansvar att fånga upp dessa 

elever som segregeras och exkluderas från den ordinarie undervisningen. Tanken 

inom den exkluderande skolan är att elever som avviker från normen, hamnar under 

den expertis som specifikt finns inom specialpedagogiken. 

Enligt Ogden (2003) påverkar barns och ungdomars grundläggande biologiska 

egenskaper och personlighetsdrag utvecklingen av eventuella framtida sociala och 

kognitiva beteendestörningar. Svårigheter med att hantera negativ kritik, bristande 

uppmärksamhet och underprestation i skolan är ofta resultatet av kognitiva 

inlärningssvårigheter. Elever som uppvisar sådana svårigheter riskerar att utveckla 

bristfälliga relationer med jämnåriga samt vuxna i deras omgivning. Dessa elever 
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tenderar att betraktas som besvärliga och problematiska av de som kommer i kontakt 

med dem.  

Detta bristande samspel med sin omgivning påverkar i förlängningen elevens sociala 

förmåga och resulterar ofta i utvecklingen av en djupare problematik när det gäller 

samlivet och skolprestationer (Ogden, 2003).   

2.4  Problemformulering 

Under de senaste decennierna har utvecklingen inom skolan strävat efter att skapa en 

skola för alla. Målsättningen för skolan har varit att uppnå en likvärdig utbildning för 

alla elever, oavsett specifika förutsättningar. För att uppnå denna målsättning har 

fokus legat på en integrerad skolform till skillnad från segregerad skolform. Där 

elever med inlärningsproblematik har blivit förflyttade till speciella hjälpklasser som 

har varit avskilda från vanlig utbildning. Integrering handlar om att skolan arbetar för 

att inkludera samtliga elever. Ingen elev skall diskrimineras eller utpekas som 

avvikande. Persson (2007) menar att skolan tidigare har agerat segregerande, när det 

gäller elever i behov av särskilt stöd. Detta tillvägagångssätt har upplevts som 

diskriminerande för de utsatta eleverna.  

Den segregerande skolformen utgick från att eleven skulle forma sig efter skolan. 

Under skolans utveckling har grundtanken förändrats. Nu är det skolmiljön som skall 

anpassas efter elevens specifika behov. Det som förespråkas är en flexibel skolmiljö 

där specialpedagogiken är en del i utformningen av en inkluderande 

undervisningsmiljö. Dock har denna utveckling inte varit utan problematik. Den 

integrerande utvecklingen har väckt frågor och funderingar. Arbetsbördan i dagens 

skola ökar ständigt för lärare.  Ett tilltagande ansvar för dokumentation, 

upprätthållande av åtgärdsplaner, anpassade studiegångar med mera. Samhällets 

förväntningar är även att lärare skall inneha kompetensen att undervisa alla elever.  

 

Vernersson (2002) och Persson (2007) menar att alla lärare bör inneha en del 

specialpedagogiska kunskaper. Detta för att varje enskild lärare skall kunna bedriva 

undervisning oavsett elevernas förutsättningar. Något som stämmer ytterligare krav 

på lärarkåren. Trots de goda intentionerna bakom skolans integrerande utveckling, så 

är denna process inte utan problematik.   

 

2.5  Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att skapa förståelse för den specialpedagogiska 

kompetensens betydelse, i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Begreppen 

integrering, inkludering, segregering och exkludering är återkommande teman i 

denna litteraturstudie. Tanken är att granska hur dessa metoder följs samt vilka 

effekter och resultat metoderna har haft för elever med sociala och kognitiva 

inlärningssvårigheter. 
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2.5.1 Frågeställningar 

I avsikt att uppnå syftet med denna litteraturstudie arbetar vi utefter följande 

frågeställningar: 

 

1. Vilka metoder används i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, i en 

skola för alla? 

2. Vilken betydelse har specialpedagogisk kompetens när det gäller bemötandet 

och arbetet med elever i behov av särskilt stöd?  

2.6 Avgränsning 

I denna studie kommer fokus att ligga på elever som går på högstadiet eller 

gymnasiet som är i behov av särskilt stöd. Den här inriktningen valdes efter att vi har 

träffat elever under vår verksamhetsförlagda utbildning som hade sociala och 

kognitiva inlärningssvårigheter. Där vi ser att dessa elever behöver mer hjälp och 

resurser, men som inte får den hjälp och stöd som de behöver fullt ut (Börjesson och 

Palmblad, 2003). Studien kommer därför att i första hand fokusera på elever med 

sociala och kognitiva inlärningssvårigheter, hur dessa elever bemöts men också 

stöttas i en skola för alla. Artiklarna till materialet kommer att vara avgränsade till 

tidsperioden 2000-2012. Fysiskt handikappade, döva och blinda elever kommer inte 

att finnas med i studien. 

2.7 Disposition 

Metoden beskrivs i kapitel tre, där det är uppdelat i metodiska överväganden, 

sökstrategier, beskrivningen av de vetenskapliga artiklarna, etiskt förhållningssätt, en 

forskningsetisk diskussion och artikelbearbetning och redovisning. I kapitel fyra tas 

resultatet upp av de vetenskapliga artiklarna, där det är indelat i teman utifrån att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Diskussionen av resultaten och teorin tas upp i 

kapitel fem samt de pedagogiska implikationerna och slutsatsen.  
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3. METOD 

Denna litteraturstudie använder ett kvalitativt tillvägagångssätt. Den kvalitativa 

metoden fokuserar inte på statistiska undersökningar och tabeller. Utan den utgår 

ifrån att försöka tyda samt skapa förståelse för olika former av företeelser och 

begrepp. Den kvalitativa undersökningsmetoden ger forskaren möjlighet att utöka sin 

forskning eftersom analysprocessen är fortlöpande under studiens gång. Detta 

innebär att forskaren ges tillfälle att inkludera nya rön eller upptäckter som 

uppkommer under granskningen av studiens empiri, en möjlighet som kan resultera i 

en fördjupad förståelse inom det valda forskningsområdet. Något författarna av 

denna studie hoppas kunna använda i avsikt att utöka förståelsen för de 

tillvägagångssätt som används när det gäller elever i behov av särskilt stöd (Forsberg 

& Wengström, 2008). 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) finns det två tillvägagångssätt för att 

sammanställa en litteraturstudie, den allmänna och den systematiska. 

Forsberg och Wengström (2008) beskriver den allmänna litteraturstudien som ett 

övergripande sätt att studera specifika forskningsområden. De framhäver att den 

allmänna litteraturstudien är ett vanligt verktyg som forskare använder sig tidigt av i 

forskningsförloppet. Genom att använda sig av en allmän litteraturstudie kan 

forskaren få en övergripande bild av det intressanta området.  

Dock har allmänna litteraturstudier en begränsad användbarhet, eftersom de inte 

baseras på en kritisk granskning av den empiri som studeras. Denna studie har tagit 

fasta på Forsberg och Wengström (2008) som betonar den allmänna litteraturstudiens 

användning i början av ett forskningsområde. Denna forskningsmetod användes i 

starten på denna uppsats för att ge oss en generell uppfattning om vad som fanns 

skrivet när det gällde specialpedagogik samt skolans arbete med elever med särskilt 

stöd. Denna studiemetod var ett lämpligt sätt att överblicka samt få en uppfattning 

om vilken empiri som fanns tillgänglig. Dock valde vi att begränsa användandet av 

den allmänna litteraturstudien på grund av dess brist på kritiskt granskande. 

Den systematiska litteraturstudien innehåller till skillnad från den allmänna ett 

kritiskt granskande synsätt, enligt Forsberg och Wengström (2008). Detta innebär att 

värna om att den vetenskapliga forskningen bygger på kvalitets godkända studier och 

artiklar. Det vill säga att det inte skall råda något tvivel på att studiens empiri kan 

upplevas som forskningsmässigt tvivelaktigt. Ett sätt att undvika detta är att försäkra 

sig om att materialet har blivit granskat och godkänt av andra forskare.  

Forsberg och Wengström (2008) menar även att en korrekt systematisk 

litteraturstudie bör bygga på en klar och tydlig frågeställning. När frågeställningen 

har blivit fastslagen skall empiri vars syfte är att besvara studiens frågor samlas in. 

Denna litteratur bör enligt Forsberg och Wengström vara kvalitetsbedömda (peer 

reviewed och refreegranskat material). Detta innebär att litteraturen blir granskad av 

vetenskapsmän inom det specifika området som bedömer 

artikeln/bokens/avhandlingens validitet och trovärdighet. En aspekt som vi har tagit 

fasta på i sökandet av lämplig empiri. De anser även att studien bör vara tydlig med 

vilka kriterier som använts i urvalet av empiri. Det skall inte råda tvivel om den 

urvalsprocess som skett under studiens gång. Vår avsikt är att beskriva detta 

tillvägagångssätt i kapitlen ”Metodiska överväganden” samt ”Sökstrategi”. I dessa 

kapitel beskrivs och motiveras även artiklarnas urvalsprocess och validitet.  
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3.1 Metodiska överväganden 

Litteraturstudien är gjord utifrån ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar. På 

grund av att den här studien baseras på vetenskapligt publicerade artiklar, så 

begränsas en del av forskningsurvalet. Det systematiska urvalet av empiri är ett steg i 

att urskilja den forskning som är relevant för litteraturstudie (Forsberg & 

Wengström, 2008). En del av de kriterier som vi har använt oss av i våra metodiska 

övervägande är att alla våra artiklar skall vara kvalitetsgranskade studier. Vi har 

använt oss av rapporter och avhandlingar som har varit referee granskade 

forskningsstudier. Detta för att avgöra de valda studiernas validitet och relevans för 

vårt valda forskningsområde.  

I empirin som denna litteraturstudie bygger på har vissa artiklar och avhandlingar en 

avsaknad av metod- och resultatkapitel. Bristen på detta har medfört att vi har 

granskat dessa artiklar och avhandlingar som ett sammanfattande resultat. Urvalet av 

artiklarna har utgått ifrån empirins abstrakt, rubriker och specifika nyckelord som 

gått att återkoppla till studiens syfte och frågeställningar.  

Studiens empiri bygger på vetenskapliga artiklar från Sverige, Finland, Kanada, 

Australien och Tyskland. Vi valdes dessa artiklar för att inte begränsa vår studie utan 

istället ge en ökad förståelse för det specialpedagogiska fältet, samt de metoder som 

används i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Fokus har dock inte varit på 

länder utan metoderna samt tillämpningen av dessa i skolan.  

3.2 Sökstrategi      

Den här litteraturstudien bygger på empiri hämtat ur sex publicerade vetenskapliga 

artiklar och två avhandlingar.  

Enligt Patel och Davidsson (2011) är internetbaserade databaser ett effektivt 

forskningsverktyg på grund av den goda tillgången av artiklar och avhandlingar i 

fulltext. Dock behövs klara avgränsningar eftersom databassökningarna ofta 

resulterar i ofantliga mängder träffar.   

 

Vår sökstrategi bygger på Patel och Davidssons (2011) rekommendationer att:  

 Identifiera i vilket ämnesområde problemformuleringen hör hemma.  

 Få en överblick över det specifika forskningsområdet och litteraturen knuten 

till ämnet.  

 Hitta ämnesord och centrala begrepp i litteraturen.  

 Använd dessa som sökord i databaserna.  

 Artiklarna och avhandlingarnas ämnesord kan användas för vidare sökning.  

 Referensförteckningar kan ge förslag för andra relevanta referenser.  

Vi har valt denna sökmetod i avsikt att försäkra en fördjupad förståelse inom ämnet, 

samt få fram ett så nyanserat sökresultat som möjligt.  

Databasen Libris är en forskningsmässig samlingskatalog, där bland annat svenska 

universitet, högskolor och forskningsbibliotek publicerar alltifrån böcker, tidskrifter 

till forskningsavhandlingar (Libris.kb.se).  

I Libris valde vi att söka efter avhandlingar om specialpedagogik. Utfallet av denna 

sökning blev 71 träffar. I avsikt att begränsa urvalet valde vi att inkludera 

sökmeningen ”elever med särskilt stöd” (Specialpedagogik* elever med särskilt 
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stöd*). Utfallet av sökningen var tre träffar. Eftersom vi valt att begränsa oss till 

enbart material från 2000-talet valde sen av dessa artiklar bort.  

 

Sökningen i Libris resulterade i avhandlingarna: ”Det gäller att hitta nyckel. Lärares 

syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

specialskolan (2009) av Jari Linikko samt Spänningen mellan normalitet och 

avvikelse: om skolans insatser för elever i behov av särskilt stöd (2009), av Joakim 

Isaksson.  

SwePub är en svensk databas som söker bland forskningspublikationer från ett 

trettiotal svenska universitet och högskolor (SwePub.kb.se). Denna databas används 

för att kunna ta del av svenska publicerade forskningsresultat. Fördelen med SwePub 

är tillgängligheten till ett brett utbud av forsknings artiklar och avhandlingar. 

Enligt Patel och Davidssons (2011) rekommendation att få en överblick över relevant 

litteratur, inleddes även denna sökning med ordet ”specialpedagogik”. Sökningen 

resulterade i 300 träffar, bland annat Specialpedagogik av igår, idag och imorgon av 

Ann Ahlberg. Eftersom vår studie utgår ifrån ett specialpedagogiskt perspektiv samt 

att artikeln knyter an till vår studies forskningsfrågor valde vi att inkludera Ahlbergs 

artikel. 

Nästa sökning avgränsades till specialpedagogik* särskilt stöd*. Resultatet blev tre 

träffar. Två av artiklarna var författade av Bengt Persson. Finns en 

specialpedagogisk agenda? – Om utbildningspolitik och elever i särskilt behov av 

stöd valde vi att använda oss av. Den tredje var ett konferensbidrag som valdes bort 

på grund av osäkerhet om den forskningsmässiga relevansen.  

En ytterligare avgränsning på ”elever med särskilda behov” genomfördes. Utfallet 

blev 12 träffar. Avgränsningen som går att göra på SwePub till rapporter, resulterade 

i fyra träffar. Vi valde en artikel som verkade vara relevant för studien utifrån rubrik 

och abstraktet. Resultatet av sökningen blev artikeln: Skola för alla, vad innebär det? 

av Eva Alerby (red.). 

ERIC - Educational Resources Information Center, är en databas innehållandes 

utbildningsforsknings artiklar och avhandlingar. Databasen upprättades av 

Department of Education i Washington, D.C. Databasens tillgängliga material är till 

stor del författad på engelska (ne.se/eric).  

Även här inleddes sökningen med söktråden ”special education”. Sökningen 

begränsades till tidsperioden mellan 2000–2012, samt artiklar som blivit 

kvalitésgranskade (peer reviewed). Utfallet blev 16 707 träffar.  

Utifrån Patel och Davidssons (2011) kan forskaren hitta nya ämnesord och centrala 

begrepp i litteraturen, som kan användas för att utöka sökfältet. Begreppet 

inkludering (inclusion) var ett genomgående tema i artiklarna. Den kombinerade 

söktråden ”Special education, Inclusion, Educational policy” användes för att hitta 

artiklar om skolans specialpedagogiska tillvägagångssätt. Denna kombination 

resulterade i 44 träffar.  

Efter begränsningen till peer reviewed återstod det 26 träffar. Utifrån detta resultat 

valdes följande artiklar ut, på grund av sin koppling till skolans specialpedagogiska 

tillvägagångssätt: Legitimating School Segregation The Special Education 

Profession and the Discourse of Learning Disability in Germany av Lisa Pfahl och 

Justin Powell (2011). Wherefore Art Thou Inclusion? Analysing the Development of 
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Inclusive Education in New South Wales, Alberta and Finland av Linda Graham, 

Markku, Jahnukainen (2010). Samt: Perspectives of a School for All skriven av Jane 

Brodin och Peg Lindstrand.  

Urvalet skedde efter att vi granskat rubriker och abstrakt hos alla tillgängliga artiklar. 

Lisa Pfahl, Justin Powells, Linda Graham och Markku Jahnukainens artiklar valdes 

för att nyansera begreppet specialpedagogik. Men också för arbetet med en skola för 

alla. Lisa Pfahls och Justin Powells artikel innebär en kontrasterande synvinkel 

eftersom Tyskland är ett av de få västerländska länder som i nutid förespråkar en 

segregerande skolform.  

3.3 Presentation av de vetenskapliga artiklarna 

 Specialpedagogik av igår, idag och imorgon skriven av Ann Ahlberg (2007), 

jobbar med pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet. Artikeln är 

publicerad i Pedagogisk forskning i Sverige, 2007 nummer två.   

Den här artikelns syfte är att ge en bild av specialpedagogik som ett lärdomsområde 

och kunskapstillskott som specialpedagogiken bidrar med inom forskningen. Även 

hur forskningen bedrivs inom specialpedagogiken idag och hur den kan bli djupare 

och bredare inför framtiden. Ahlberg beskriver några olika specialpedagogiska 

forskningsstudier, vilken mening specialpedagogiken bör ha i framtiden. Hon har 

inget metodkapitel.  

 Skola för alla – vad innebär det? – En belysning av några 

specialpedagogiska perspektiv författad av Eva Alerby (red) (2006). Hon är 

professor i Luleå. Denna rapport skrevs i teorier om specialpedagogik, som är 

utgiven i Insikt – vetenskapliga rapporter från Högskolan för lärande och 

kommunikation (HLK). 

Syftet är att belysa en del specialpedagogiska begrepp, genom att referera till modern 

forskning och de styrdokument som gäller. Det är en rapport från forskarutbildning 

där fyra forskare publicerar olika forskningsresultat i denna rapport. Metoden är en 

form av litteraturstudie/forskningsstudie.  

 ”Det gäller att hitta nyckeln” - Lärares syn på undervisning och dilemman 

för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i specialskolan författad av 

Jari Linikko (2009) som är specialpedagog och har jobbat med döva och 

hörselskadade elever under 10 år.  

 

Detta är en doktorsavhandling i specialpedagogik från Stockholms universitet. Syftet 

med denna avhandling inom aktuellt område, var en önskan till att kunna visa på den 

komplexitet och de svårigheter som finns i skolans verksamhet. Metoden är 

intervjuer, en kvalitativ studie.  

 

 Legitimating School Segregation - The Special Education Profession and the 

Discourse of Learning Disability in Germany författad av Lisa Pfahl och 

Justin J.W Powell (2011).  
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Artikeln granskar den segregerande undervisningen som används inom den tyska 

skolan som en metod att arbeta specialpedagogiskt. Metoden som används är en 

diskursanalys av begreppen skolsegregering och inlärningssvårigheter, analysen 

bygger på både en kvantitativ och kvalitativ insamling av empiri.   

 Spänningen mellan normalitet och avvikelse - Om skolans insatser för elever 

i behov av särskilt stöd författad av Joakim Isaksson (2009). 

 

Detta är en avhandling från Umeå universitet. Isakssons syfte är att granska huruvida 

lärare agerar annorlunda i sitt bemötande av elever i behov av särskilt stöd. Samt 

undersöka specialpedagogikens utveckling och betydelse inom skolans 

styrdokument. Isaksson använder metoderna diskursanalys, kvalitativ innehållsstudie 

samt grounded theory under avhandlingsgång.  

 

 ”Wherefore art thou inclusion- Analysing the development of inclusive 

education in New South Wales, Alberta and Finland” författad av Linda J 

Graham och Markku Jahnukainen (2011).  

 

Författarnas syfte är att granska begreppet inkludering utifrån tre länder perspektiv - 

Finland, Wales och Kanada. Hur de har lyckats att införa en inkluderande skolform 

som kan garantera en skola för alla. Författarna använder en komparativ analysmetod 

för att syna ländernas framsteg.  

 ”Perspective for a school for all” författad av Jane Brodin och Peg 

Lindstrand (2007).  

Författarnas utgångspunkt är att försöka nyansera begreppet en skola för alla. Vad 

innebär egentligen en skola? Brodin och Lindstrand försöker i sin artikel belysa den 

debatt som förs angående begreppet.   

 Finns det en specialpedagogisk agenda? Om utbildningspolitik och elever i 

behov a särskilt stöd författad av Bengt Persson (2009).  

Artikeln är en sammanställning av specialpedagogikens utveckling och framväxt 

samt vilka effekter skolans målsättningar har haft på användandet av det 

specialpedagogiska området.  

3.4 Etiskt förhållningssätt 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det etiska förhållningssättets målsättning att 

forskningen bedrivs på ett korrekt sätt. Det etiska förhållningssättet innefattar 

bestämmelser som bland annat skyddar den personliga integriteten hos de individer 

som deltar i vetenskapliga studier. Detta innebär att ingen får utsättas för fara, eller 

göras till föremål för förödmjukande och kränkande behandling. Detta krav kallas för 

individskyddskravet, vilket är utgångsläget för de forskningsetiska övervägandena.  

Inför varje vetenskaplig analys bör en avvägning genomföras om vilka risker samt 

konsekvenser uppgiftslämnaren eventuellt utsättas för under studiens gång. 

Individskyddskravet delas in i fyra kategorier (krav). Kategorierna är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(a.a.):  
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Informationskravet: 

Forskaren måste informera de som utlämnar uppgifter i undersökningen och de som 

är undersökningsdeltagare om forskarens uppgifter och syfte med projektet. 

Människorna som medverkar i studien måste få all information som rör studien och 

deras medverkan. Men också om vilka villkor som rör deras deltagande i 

forskningen. Deltagaren skall upplysas om att deltagande i studien är frivilligt, att de 

kan avbryta sin medverkan. Deltagaren skall informeras om aspekter av forskningen 

som eventuellt påverkar deltagarens beslut att medverka (a.a.). 

  

Samtyckekravet: 

Forskarens uppgift är att inhämta undersökningsdeltagares medgivande. I vissa fall 

måste godkännande hämtas från föräldrar/vårdnadshavare. Det är om de 

medverkande är under 15 år och etiskt känslig. De personer som medverkar i en 

undersökning har rätt att på egna villkor bestämma hur länge de ska delta. Deltagaren 

skall kunna avsluta sitt samarbete utan obefogad påtryckningar eller negativa följder 

(a.a.). 

 

Konfidentialitetskravet:  

Alla inblandade i forskningsprojektet skall skriva under en tystnadspliktsförbindelse, 

en försäkran om att känslig information om deltagare hålls konfidentiell (a.a.).  

 

Nyttjandekravet: 

De personuppgifter som under studiens gång samlas in om deltagaren/deltagarna får 

inte användas eller lånas ut för affärsmässiga ändamål eller syften som inte rör den 

specifika vetenskapliga studien. Undantag görs dock om det finns ett särskilt 

medgivande från deltagaren själv (a.a.).  

 

3.4.1 En forskningsetisk diskussion  

När man skriver en litteraturstudie, så kommer inte forskaren i omedelbart kontakt 

med respondenterna i studien. Forskningsmaterialet innehåller studier som är 

genomförda av andra forskare. Därför är det centralt att försäkra sig om att 

forskningsartiklarna har följt de etiska principerna.   

 

Ahlberg har inga tydliga etiska förhållningssätt. Men hon visar en förståelse för de 

olika forskningsperspektiv, tidigare utlämnade uppgifter från andra forskare. Alerbys 

(red.) studie saknar metodkapitel där etiska förhållningssätt beskrivs. Men vi utgår 

ifrån att det finns etiska förhållningssätt, på grund av att rapporten tar hänsyn till 

bland annat konfidentialitetskravet. Vad det gäller för Persson, hans studie är peer 

reviewed granskad, det innebär dock inte att den är etiskt granskad. Men enligt vår 

uppfattning så har Persson ett etiskt förhållningssätt, eftersom han inte nämner några 

skolor eller elever vid namn. Vår bedömning är att den är etiskt hållbar.  

Linikko har en medveten diskussion och resonemang om olika etiska förhållningssätt 

som en forskare skall ha, i en egen rubrik under metodkapitlet. Linikko diskuterar 

bland annat att rektorerna var meddelade och de intervjuade fick lämna studien när 

de ville, inga krav. Anonymitet säkerställdes genom att ändra respondenternas och 

skolornas namn. Pfahl och Powell förhåller sig väl till de etiska förhållningssätten i 

och med att de inte namnger elever eller skolor som används i studien. På så sätt 



13 

 

upprätthålls kraven på anonymitet och konfidentiellt. Isakssons avhandling knyter an 

till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt 

nyttjandekravet vars syfte är att skydda uppgiftslämnaren. Graham och Jahnukainen 

uppvisar ett gott etiskt förhållningssätt i deras studie. Ingen av de skolor som 

återfinns i studien namnges och författarna håller sig inom ramarna för nyttjande och 

konfidentialitetskravet. Brodin och Lindstrand uppvisar ett etiskt förhållningssätt 

genom att inte presentera intervjuade elever med namn samt att de försäkrar att 

deltagande skolor hålls anonyma.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) är bedömningen av den valda empirins 

forskningsetiska förhållningsätt en grundläggande aspekt i det vetenskapliga arbetet. 

Avsikten med detta är att forskaren skall kunna undvika material som bryter emot 

vetenskapsrådets bestämmelser. Författarna till denna litteraturstudie har tagit fasta 

på Forsberg och Wengströms tillväggångssätt samt haft kriterierna framställda av 

vetenskapsrådet i åtanke under granskningen av de valda artiklarna. 

 

3.4.2 Artikelbearbetning och redovisning  

Studiens valda vetenskapliga artiklar har lästs igenom och granskats flertalet gånger. 

Vi listade nyckelord från artiklarna och därefter läste vi artiklarna igen utifrån dessa 

specifika nyckelord. Artiklarna har granskats utefter de forskningsetiska kriterier 

fastslaget av Vetenskapsrådet. Under bearbetningen av studiens empiri har vi 

bedrivit en tematisering. Dels utifrån våra frågeställningar samt vårt 

specialpedagogiska teoretiska perspektiv.  

Genomgående för alla artiklar har varit begreppet en skola för alla. Vi har valt att 

namnge vår första rubrik (4.1) till Målsättningar och metodiska tillvägagångssätt 

detta eftersom vi har valt att belysa de olika metoder som har använts i uppfyllandet 

av denna målsättning. Valet av underrubrikerna: Inkludering, integrering, 

exkludering och segregering knyter an till vår tematisering. De valda 

underrubrikerna representerar de metoder som har regelbundet har framkommit i de 

valda artiklarna.  

Vi har valt att namnge vår andra rubrik (4.2) till Betydelsen av specialpedagogisk 

kompetens. Detta för att vi i vår andra frågeställning vill belysa den 

specialpedagogiska kompetensen, när det gäller bemötandet och arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Även underrubrikerna knyter an till detta för att nyansera hur 

den specialpedagogiska kompetensen har belysts i de olika artiklarna. Valet av 

underrubrikerna Specialpedagogiska tillvägagångssätt och Effekter för elever i behov 

av särskilt stöd har gjorts utifrån syftet till studien och de tillvägagångssätt som har 

uppkommit av vår tematisering av artiklarna. Artiklarna uppvisar ett skiftande 

tillvägagångssätt och vad effekterna blir för elever i behov av särskilt stöd.  

Detta i syfte att besvara studiens frågeställningar: 

1. Vilka metoder används i arbetet med elever i behov av särskilt stöd, i en 

skola för alla? 

2. Vilken betydelse har specialpedagogisk kompetens när det gäller bemötandet 

och arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

Svaren på forskningsfrågorna besvaras och tematiseras i resultatkapitlet.   
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4 RESULTAT 

I följande kapitel presenteras resultaten av de vetenskapliga artiklarna. Studiens 

forskningsfrågor återkopplas till resultatet. Forskningsfråga ett (Vilka metoder används i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd, i en skola för alla?) besvaras under 4.1 (4.1.1 - 

4.1.4) och forskningsfråga två (Vilken betydelse har specialpedagogisk kompetens när det 

gäller bemötandet och arbetet med elever i behov av särskilt stöd?) besvaras under 4.2 (4.2.1 – 

4.2.2) i resultatet.  

4.1 Målsättningar och metodiska tillvägagångssätt  

Begreppet en skola för alla har blivit synonymt med framåttänkande samt ett 

avståndstagande från forna segregerande skolsystem. Ett system färgat av ett strikt 

normaliserat synsätt där elever dömdes ut som obegåvade och mindre intelligenta om 

de inte uppnådde de akademiska målen (Brodin & Lindstrand, 2007). Dessa elever 

ansågs påverka övriga elever negativt. Lösningen blev att eleverna blev åtskilda till 

separata hjälpklasser vars syfte blev att undervisa elever som hamnat utanför normen 

(Persson, 2009).  

När den allmänna folkskolan infördes i Sverige diskuterades det hur skolan skulle 

behandla elever som var avvikande och hade svårigheter i undervisningen. De elever 

som hade svårigheter sattes inte i en annan klass eller i en specialgrupp, de fick inte 

heller något mer stöd i undervisningen än andra elever. Kunskapskraven blev lägre 

för de eleverna som hade det svårare (Ahlberg, 2007).  

För att motverka detta forna tillvägagångssätt har den moderna skolan valt att se 

bemötandet av barn och ungdomar med olika svårigheter som en förutsättning för 

elevernas framtida skolgång. Hur en människa bemöts påverkar till stor del en 

människas självbild. Genom att skolan tar ett aktivt ansvar i elevbemötandet blir det 

en viktig del av skapandet av en trygg och säker lärandemiljö (Simmeborn–Fleischer 

med flera, 2006).  

Tanken om en skola för alla framkom första gången i den finska grundskolereformen 

från 1921. Målsättningen var att skapa en jämlik, flexibel skolmiljö färgad av 

framåtskridande och elevdelaktighet. Grundskolereformen baseras på tanken att alla 

elever skall ges en likvärdig möjlighet till personlig och akademisk utveckling. Ett 

steg i denna måluppfyllning har varit det medvetna valet att inte använda ett 

skolsystem vars fokus bygger på nationella tester samt bedömningar av elevers 

akademiska prestationer. Enligt Graham och Jahnukainen (2011) har Finland 

fokuserat på grundläggande ideologiska värderingar jämlikhet och jämställdhet. 

Detta i avsikt att skapa en skolmiljö som inte riskerar att placera elever i en 

utomstående ställning.  

En tredjedel av Australiens befolkning bor i North South Wales (NSW), delstaten 

innehar även ett av världens mest utvecklade privatskolsystem. Ett system som 

bygger på elevens möjlighet att själv välja skola. Sedan 70-talet har de verkat för en 

inkluderande skolform (skola för alla) där alla elever oavsett grundläggande 

förutsättningar skall kunna ta del av vanlig skolundervisning. Detta istället för 

segregering till särskilda specialskolor. Trots en 30 % minskning av specialskolor så 

visar undersökningar en bristande inkludering i skolorna, samt en ökning av 

specialklasser vars syfte är att undervisa de elever som tagit steget från en segregerad 

skolform (Graham & Jahnukainen, 2011).  
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1982 fastslog den kanadensiska regeringen tanken om en skola fri från 

diskriminerade behandling. Något som innebar en förändring av det befintliga 

skolsystemet. Kraven på skola och lärare skärptes när det gällde skapandet av 

inkluderande skolmiljö. Reformationen av skolan krävde även en utökad 

dokumentation i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Avsikten var att 

säkerställa att eleverna fick det stöd de behövde (Graham & Jahnukainen, 2011).  

Både Australien och Kanada har ett system där elever och deras föräldrar har 

möjligheten att själva välja grundskola och gymnasium. De elever som presterar väl 

under nationella proven stärker skolornas anseende. Ett positivt anseende gynnar 

skolorna i konkurrensen om att fånga elevers intresse. Testerna av elevernas 

prestationer är kopplat till sättet skolor utdelar resurser, när det gäller stödet av elever 

i behov av särskilt stöd. Resurssystemet bygger på nivåer där de resurserna till störst 

del läggs på elever med den mest utvecklade problematiken (Graham & Jahnukainen, 

2011). 

Kritiken mot den segregerande skolformen i Tyskland riktas delvis mot den bristande 

sociala utveckling som drabbar de elever som segregeras från den vanliga 

undervisningen. Kritiken riktas även mot den avskärmning som drabbar de 

segregerade eleverna på grund av att deras utbildning hålls särskild från den reguljära 

skolformen. Kritikerna menar att det går emot den enskilda människans rättigheter, 

samt skolans syfte att undervisa och fostra elever till demokratiskt tänkande 

samhällsmedborgare (Pfahl & Powell, 2011).  

Enligt Simmeborn–Fleischer (2006) ger en skola för alla upphov till många tankar 

och perspektiv när det gäller begreppets utformning. Lärare måste ha grundläggande 

kunskaper om specialpedagogik. Förhoppningen är att ökad kompetens hos 

lärarkåren skall kunna utveckla en ökad inkluderande skola och en likvärdig 

utbildning. Enligt Furberg (2006) menar Emanuelsson och Persson att en likvärdig 

utbildning skall innebära att alla elever får den utbildning de behöver, oberoende av 

deras förutsättningar. Det är först när detta har skett som elever som är i behov av 

särskilt stöd kan bli en naturlig del av skolan.  

Skolmiljön bör präglas av en flexibilitet, en skolstruktur som är formbar och möjlig 

att modellera efter samhällets och elevernas skiftande krav och behov. För att 

förverkliga begreppet en skola för alla behöver skolan ta ett steg bort ifrån en 

överanvändning av diagnostiseringar. Under artikelns gång nämner Brodin och 

Lindstrand av hur diagnostiseringen i skolan ökar samt vilken negativ inverkan en 

diagnos kan ha på elever. Istället framhävs att skolan för en öppnare dialog med 

elever och föräldrar, det vill säga att beslut om specifika elevers skolgång inte enbart 

vilar hos skolan utan att det blir en gemensam överenskommelse mellan de tre 

parterna (Brodin & Lindstrand, 2007).  

4.1.1 Inkludering 

Enligt Persson (2009) så introducerades begreppet inkludering i början av 1990-talet.  

Begreppet förespråkar tanken om alla människors rättigheter och att behandlas 

likvärdigt, samt möjligheten för alla att aktivt delta i alla samhälleliga sammanhang. 

Graham och Jahnukainen (2011) menar att det skapar ett skolsystem som minskar 

antalet segregerade specialklasser och istället inkluderar elever oavsett 

förutsättningar i den generella undervisningen. 
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Graham och Jahnukainen (2011) menar att inkludering skall innebära en reformation 

av skolans undervisningssystem, vars syfte är att avlägsna all form av exkluderande 

undervisning. Skolmiljön skall struktureras om i grunden för att underlätta för alla 

elevers maximala utveckling. Syftet för Graham och Jahnukainens studie är att 

belysa huruvida inkludering uppfylls i de valda geografiska områdena. Isaksson 

(2009) belyser även skolans strävan efter att inkludera ett system som skall värna om 

en miljö som underlättar skapandet av en skola för alla.  

Enligt Linikko (2009) menar Ravaud och Stiker är elevers delaktighet samt en 

respekt för individens behov en grundläggande inkluderande målsättning.  Syftet är 

att skapa ett skolsystem som formas efter elevens förutsättningar. 

Inkluderingsbegreppet bygger på det tidigare integrationsbegreppet. Integrering sker 

när en elev har varit utanför blir inplacerad i den normala undervisning, 

förväntningen är att eleven skall anpassa sig efter skolans rådande struktur. Forskare 

diskutera ifall en fullständig inkludering är möjlig. En aspekt som diskuterats är 

hänsyn kring placeringen av elever. Placeringen får inte störa elevens kognitiva och 

sociala utveckling.  

Enligt Furberg med flera (2006) finns det problematik när det gäller skapandet av 

grupper, där alla elever ingår i en och samma klass. Grupper där stödet av elevers 

inlärningsproblematik sköts inom klassen. Furberg med flera menar att det ofta finns 

skäl till att särskilja vissa elever, det vill säga att deras extra stöd sköts separat.  

Enligt Ahlberg (2007) så menar Clough och Corbett samt Thomas och Loxley att 

specialpedagogiken enbart riktar in sig på de problematiska skolsituationerna. Det 

ska inte handla om en pedagogik för vissa elever (specialpedagogik), utan en 

pedagogik som är inkluderande för alla – inclusive education. För att inkludering 

skall fungera i skolan menar Ahlberg att det behövs en precisering mellan 

specialpedagogiken som ideologi och skolan. Men också mellan verksamheter och 

forskningen för att man förutsättningslöst skall kunna studera de här frågorna. Skolan 

skall kritiskt granskas samt studera allsidiga villkor och förutsättningar för 

inkluderande miljöer.  

Enligt Brodin och Lindstrand (2007) är inkludering ett tema som uppkommit under 

deras forskning om ungdomar med handikapp och inlärningssvårigheter. De elever 

som intervjuats har haft en önskan om att slippa exkluderande undervisning och 

kunna ta del av den reguljära skolformen. Brodin och Lindstrand menar att eleverna 

ifråga prioriterar möjligheten att tillhöra den sociala samvaron över eventuella 

akademiska målsättningar. Genom att hållas avskilt i olika former av stödprogram 

och specialklasser förnekas de en social gemenskap men övriga elever. De 

intervjuade eleverna framhäver samtidigt en önskan om en ökad delaktighet. Brodin 

och Lindstrand anser att de segregerade eleverna borde ha mer att säga till om när det 

gäller sin skolgång. Genom att verka för en mer inkluderande skolform är 

förhoppningen att elevers valmöjligheter och delaktighet ökar. 

Carlsson (2006) menar att identifikationen av elever som befinner sig utanför, är en 

central förutsättning för en lyckad inkludering. Det handlar om att agera utifrån 

kunskapen om utanförskap, samt synliggörande av elever. För att en elev skall kunna 

inkluderas måste barnet och dess problematik synliggöras. Detta underlättar för att 

kunna ge de stödresurser som eleven behöver för att sedan kunna inkluderas i 

verksamheten.  
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Pfahl och Powell (2011) nämner hur lyckade inkluderingsförsök har utförts på lokal 

nivå av organisationer som verkar för reformation av skolsystemet. Dock har 

Tyskland nonchalerat dessa resultat och det tyska skolsystemet segregerande struktur 

har förblivit oförändrad. En struktur som fortsätter att gruppera elever utefter deras 

akademiska förmågor med avsikt att erbjuda elever ”Schonraum” (a.a. sid 460). Det 

vill säga en avskild undervisningsmiljö som avsedd att fungera som en fristad för 

elevers vars problematik gör dem icke anpassade för den normala skolgången. De 

nämner elevantalet i olika schonraum satsningar ständigt växer, detta trots önskan 

hos olika organisationer som efterfrågar att den tyska skolan inriktar sig på 

inkluderande skolreformer. 

4.1.2 Integrering 

Inkluderingen bygger på det tidigare integreringsbegreppet. Integration innebär en 

situation där en elev omplaceras från en specialklass till en vanlig 

undervisningssituation. Det är sedan eleven som skall anpassa sig till den nya 

undervisningsmiljöns förutsättningar. Linikko (2009) tolkar integreringen på ett 

liknande sätt. Det vill säga att den vanligaste vägen till integrering har varit via 

normalisering. Normaliseringsprocessen kan förklaras med att eleven inte skall 

särskilja sig från den konstruerade normen.  

Begreppet integrering som hade sin uppkomst under 70-talet har varit under 

diskussion under de senaste årtiondena och har till stor del ersatts av inkludering. De 

synpunkter som har kommit mot integrering är att man anser att eleverna måste ha 

varit segregerade för att sedan kunna integreras, medan inkluderingsbegreppet vill 

motverka alla former av utanförskap (Ahlberg, 2007). 

Graham och Jahnukainen (2011) menar att det är problematiskt att mäta grader av 

inkluderingen. De framhåller att det finns indikationer på att vissa länder enbart 

använder sig av begreppet inkludering, men i själva verket använder sig av 

integrering. Detta eftersom de fortfarande brukar ett integrerande skolsystem. Ett 

system som tar sig uttryck i att den inkluderade eleven möter en rigid skolmiljö som 

inte anpassats efter den specifika elevens behov.  

Brodin och Lindstrand (2007) lyfter fram Kanada som ett föregångsland ur en 

inkluderings synpunkt. Ett resultat som går stick i stäv med Graham och 

Jahnukainens (2011) studie. Brodin och Lindstrand framhäver även hur Sverige har 

mist sin position som pedagogiskt världsledande nation när det gäller integration. De 

menar på att det svenska systemet är byggt på en normaliserande grund, där elever 

med behov av särskilt stöd ofta hamnar utanför den konstruerade normen.  

Integreringen har syftet att minska det utanförskap som finns inom skolvärlden. Det 

handlar om att ge människor som tidigare blivit åsidosatta på grund av antingen sina 

handikapp eller inlärningsproblematik, en chans att aktivt delta i undervisningen 

(Brodin & Lindstrand, 2007).  

Isaksson (2009) nämner integreringens täta koppling till normaliseringsprocessen. 

Normaliseringsprocessens mål är att alla människor oavsett förutsättningar har rätten 

till att leva ett normalt liv, en målsättning som gick i hand i hand med 

människosynen som präglade tidsperioden.   
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4.1.3 Exkludering 
 

Enligt Linikko (2009) så menar Ravaud och Striker att det finns olika former av 

social segregering, en av dessa är begreppet exkludering. Det beskrivs i olika 

underkategorier utifrån olika målsättningar som finns med exkludering.  

Den ena är att exkludera elever genom att låta samhället ta hand om de barn som har 

funktionsnedsättningar och det andra är att man exkluderar genom assistans eller 

villkorlig inkludering.  Med det menas att individen som får bistånd, den hamnar i en 

social underklass och anses inte vara en tillräcklig resurs i samhället. Exkludering 

kan även ske genom diskriminering. Diskriminering betyder att ojämlikt bemötande 

utförs av en människogrupp där man begränsar deras befogenheter. Ett jämlikt 

bemötande går ut på att individen har rätt till lika behandling, rätt till allmän 

kännedom, ha rätt till lika möjligheter och rätt till livskvalitet (Linikko, 2009). 

Enligt Linikko (2009) har Emanuelsson och Sonnander fastställt att det inte är enbart 

elever med utvecklingsstörning som kan placeras i olika typer av undervisning. Det 

är även en del av de elever som har ett störande beteende under lektionstid, som har 

visat sig en ökning när det gäller omplacering av elever. Omgivningens bemötande 

formar personens självbild, överbeskyddande och tillrättaläggande är bidragande 

faktorer till social exkludering.  

Enligt Brodin och Lindstrand (2007) är exkludering en förutsättning för 

genomförandet av ett inkluderande skolsystem. Eftersom utanförskap där elever som 

inte når upp till de utsatta målen hamnar utanför är en vanligt förkommande 

problematik inom skolan. Brodin och Lindstrand menar att alla barns behov av 

särskilt stöd är en central anledning för att förespråka ett avståndstagande från 

diagnostisering och den resursfördelningen. De menar också att alla barn stundtals 

har behov av utökad uppmärksamhet och stöd. 

Enligt Pfahl och Powell (2011) har den tyska specialpedagogiska målsättningen att 

skydda elever som är i behov av särskilt stöd, resulterat i en exkludering där dessa 

elever istället uppfattas som ett hot för samhället. Segregering och exkludering av 

elever fortsätter att vara en legitim arbetsmetod inom den tyska skolan.  

4.1.4 Segregering 

Enligt Pfahl och Powell (2011) upprätterhåller Tyskland ett strikt segregerat 

skolsystem där elever med inlärningssvårigheter fortfarande betraktas som inte 

kapabla att uppnå skolans utsatta mål. Undervisningsformen har mött kritik eftersom 

majoriteten av eleverna som blivit placerad i specialskolor ofta tillbringar sin 

resterande skoltid segregerad från den reguljära undervisningen. Kritiken mot detta 

understöds av det faktum att cirka 80 % av de segregerade eleverna inte uppnår 

kraven för högskolebehörighet. Vilket riskerar att skapa ökande samhällsklyftor. 

Eftersom att elevernas brist på utbildningsmöjligheter problematiserar deras 

socioekonomiska utveckling. Trots upprepade försök av föräldragrupper och 

intresseorganisationer att upprätta en inkluderad skolreform har detta inte resulterat i 

en förändring av det tyska skolsystemet. Pfahl och Powell framhäver att trots det 

faktum att ingen vill säga sig vara emot inkludering så misslyckas ständigt de försök 

som görs för en inkluderande skolreform. 
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Graham och Jahnukainen (2011) påvisar en minskning av elever i specialskolor 

under en tio års period (1985-1995) i NSW. En undersökning av denna minskning 

visade dock en ökning av olika former av segregerande undervisningsformer inom 

den ordinarie skolan. Enligt Graham och Jahnukainen skedde enbart en fysisk 

förflyttning av elever utan någon form av inkluderingsmässig utveckling. En 

elevförflyttning som resulterat i att North South Wales på pappret lyckas integrera 

elever från specialskolor in i den ordinarie. Enligt Graham och Jahnukainen 

resulterade detta istället i att en version av specialskolan växte fram inom ramen för 

den reguljära skolstrukturen. Samtidigt som elever integrerades ökade även antalet 

diagnoser i den ordinarie skolan. Vilket fick påföljden att förflyttningarna till 

segregerande undervisning ökade.  

Från 1992-2007 skedde en förändring av Kanadas definitioner om 

inlärningssvårigheter och särskilda behov. Resultatet blev en uppdelning av elever 

med inlärningsproblematik i två grupper. Elever kunde nu bli diagnostiserade med 

akuta eller lindrigare behov av extra stöd. Denna klassificering knyter an till 

skolansspecialpedagogiska instanser. Elever vars behov anses vara akut av stöd, får i 

större utsträckning ta del skolans resurser (Graham & Jahnukainen, 2011).  

En lösning till problemet med att elever störde andra i klassrummet ansågs vara att 

skolan skulle inrätta hjälpklasser och särklasser för dessa elever. Segregering och 

avskiljning av elever rekommenderades som en lösning till problemet. Enligt 

Ahlberg (2007) visade det sig så småningom att specialklasserna inte haft det 

positiva resultat som väntandes. Detta gjorde att synen förändrades på de elever som 

var i behov av särskilt stöd. Nu riktades inte bara svårigheterna till den specifika 

eleven, utan nu såg man hela skolans verksamhet och det sociala som eleven tillhör. 

Även Isaksson (2009) uppmärksammar skolans historiska hanterande av elever med 

inlärningsproblematik. Det som blir belyst är användandet av specialklasser och 

särskilda segregerande insatser vars avsikt har varit att avskärma dessa elever från 

vanlig undervisning.  

4.2 Betydelsen av specialpedagogisk kompetens  

Den grund som svenska skolan vilar på är människors lika värde. Alla elever skall 

vara med i gemenskapen och kunna påverka sin skolsituation. Specialpedagogiken 

anses vara det kunskapsområde skolan använder i avsikt att kunna ge elever det stöd 

som krävs. Specialpedagogiken har varit kritiserad under lång tid, för att den skapar 

så många olika frågor. Detta har varit positivt för det har skapat en självreflektion, 

diskussion och en dialog. Specialpedagogik förknippas oftast med 

specialundervisning för de elever som är i behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2007).  

I grundskoleförordningen står det att elever som är i behov av specialpedagogiska 

åtgärder skall få särskilt stöd. Stödet skall i första hand gå till klassen där eleven 

tillhör. Enligt Ahlberg (2007) avskiljer skolan de elever som behöver extra stöd och 

undervisning, från den ordinarie utbildningen. Hon menar att den integrerade och 

inkluderade undervisningen inte har fått någon fast grund i grundskoleverksamheten. 

Specialklasserna har avvecklats de senaste 50 åren, men har gradvis kommit tillbaka 

under 1990–talet.  

För att kunna utveckla specialpedagogiken och förbättra undervisningen i skolan och 

lärarnas specialpedagogiska kunskap, så gäller det att studera olika frågeställningar, 

sociala praktiker och andra verksamheter. Att fokus ligger på elevernas skolvardag, 
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delaktighet och kommunikation mellan lärare och elever. Samt hur lärandet ser ut på 

individ-, grupp- och organisationsnivå (Ahlberg, 2007).  

Enligt Graham och Jahnukainen (2011) är Finlands användande av Osa-aikainen 

erityisopetus (specialpedagogik på deltid) ett förhållandevis unikt specialpedagogiskt 

tillvägagångssätt. Målsättningen är att verka i förebyggande syfte, vilket har 

resulterat i satsningar främst riktad emot elever i yngre åldrar. Eleverna i behov av 

särskilt stöd erbjuds under fyra till tio veckor ett tvåtimmarspass per vecka vars 

fokus är eventuell läs-, skriv- och matematik problematik.  

Utöver detta finns en utökad möjlighet för elever som ligger bakom den normala 

studietakten att stanna kvar efter den ordinarie skoltiden, eller komma in tidigare för 

extra stöd. Anledningen bakom att dessa tider infaller innan och efter den normala 

skoltiden är att detta frigör eventuella lärare att kunna fokusera på eleverna i behov 

av särskilt stöd. Genom att fånga upp elever som anses befinna sig i riskzonen, 

infattar denna undervisning cirka 30 % av eleverna i Finland. Enligt Graham och 

Jahnukainen (2011) har detta resulterat i uppfattningen specialpedagogiken som en 

naturlig del av undervisningen istället för att bli något som särskiljer elever i behov 

av särskilt stöd från övriga elever. 

Den bakomliggande intentionen i den finska specialpedagogiken är att verka 

förebyggande samt undvika ett system där elevstöd enbart sätts in efter att eleven 

uppvisar en tillräcklig nivå av problematik. Något som skiljer den finska metoden 

från studiens övriga länders metoder (Graham & Jahnukainen, 2011). 

Enligt Brodin och Lindstrand (2007) är elever som inte uppnå de förväntade målen 

en återkommande problematik inom skolvärlden. Metoderna inom specialpedagogik 

är ofta speciellt framtagna för att arbeta med elever som brister i måluppfyllelsen. 

Brodin och Lindstrand lyfter fram specialpedagogiken som en mer raffinerad 

pedagogisk spetskompetens. Specialpedagogiken tar vid där den ordinarie 

undervisningen brister. Dock ställer sig Brodin och Lindstrand sig frågande till ifall 

specialpedagogiskt kunnande går att likställas med den kompetens dagens lärare 

förväntas inneha. 

4.2.1 Specialpedagogiska tillvägagångssätt   

Ahlberg (2007) menar att specialpedagogiska kunskaper hos lärarkåren är en 

grundläggande förutsättning för skolans fortsatta utveckling. Detta för att varje lärare 

skall kunna stötta och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Den 

kompetensen har inte alla lärare idag. Det kan vara en anledning till varför det blir 

små grupper där eleverna får särskilt stöd av en specialpedagog.  

Persson (2009) belyser i sin studie den satsningen som svenska lärarutbildningen 

utförde 2001 för att utöka de blivande lärarnas pedagogiska kompetens. 

Målsättningen var att framtidens lärare skulle kunna hantera eventuell 

klassrumsproblematik utan närvaron av en specialpedagog. Enligt Ahlberg (2007) 

menar Persson att specialpedagogiskt kunnande bör vara en central del i varje lärares 

undervisningsarsenal.  

Ett av Graham och Jahnukainens (2011) resultat är att den utbredda tilliten till lärares 

kompetens är något särpräglande för Finland. Resultatet av deras studie visar hur 

landets skolledning, politiker och medborgare samstämmigt ser lärarkåren som bäst 

lämpade att avgöra vilken form av undervisning som bör tillämpas i de finska 
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skolorna. Som tidigare nämnts i studien resulterade detta i ett skolsystem som bygger 

på tanken om jämlik och inkluderande undervisning.  

Kompetensen hos de tyska specialpedagogerna är en bidragande aspekt av den 

fortsatta segregerande skolformen i Tyskland. Den specialpedagogiska kompetensen 

och auktoriteten tungt i debatten kring om den tyska skolformen (Pfahl & Powell, 

2011).  

Det tyska skolsystemet lyfter fram den specialpedagogiska kompetensen som den 

enda lösningen och möjligheten för de elever som tidigare blivit bedömda som 

akademiskt otillräckliga. En kompetens som tidigt under skolans specialpedagogiska 

utveckling bestod av att låta svaga elever badas veckovis samt förse dem med en 

daglig mjölkfrukost. Syftet med detta var att stärka elevernas svagsinthet samt svaga 

konstitution (Pfahl & Powell, 2011).  

Den specialpedagogiska kompetensen blev hyllad som lösningen på problemet med 

mindre akademiskt kunniga elever. Arbetet som specialpedagog i Tyskland innebär 

en högre akademisk status och lön än lärare utan specialpedagogisk expertis. Det 

finns ett starkt egenintresse att behålla det befintliga tyska skolsystemet, eftersom det 

är både statusmässig och ekonomiskt givande för de utbildade specialpedagogerna 

(Pfahl & Powell 2011).  

Brodin och Lindstrand (2007) menar att kritiken som riktas mot dagens svenska 

skolor ofta handlar om bristande lärarkompetens. Det är bland annat föräldrar som 

beskyller lärare och lärarutbildningen för den bristfällighet som uppvisas i svenska 

skolor, när det gäller elever i behov av särskilt stöd. De ställer sig också frågande till 

ifall lösningen på denna problematik är en ökad specialpedagogisk närvaro i 

skolorna. Målsättningen bör istället vara att alla verksamma lärare rustas för att 

kunna bemöta och vända mångfalden i dagens skola till en fördel. För att lyckas med 

detta mål behöver lärarutbildningen stramas upp. Specialpedagogiskt kunnande kan 

förväntas vara en hörnsten i den kompetens framtidens lärare utvecklar under 

utbildningens gång. 

4.2.2 Effekter för elever i behov av särskilt stöd  

Enligt Möllås (2006) menar Thomas och Loxley att behovsbegreppet har kommit att 

kopplas till att elever som är i behov av särskilt stöd, har en brist eller skada. Vilket 

har resulterat i ett exkluderande synsätt inom specialpedagogiken. Det vill säga att 

dessa elever har tidigare blivit särskilda från den vanliga undervisningen. Begreppet 

behov får ofta en negativ klang, eftersom de indikerar på att eleven är avvikande.  

Medan Brodin och Lindstrand (2007) poängterar att begreppet särskilda behov 

numera betraktas som ett allmängiltigt begrepp. Det vill säga att alla barn periodvis 

har behov av extra stöd, samt att orsakerna till dessa behov kan bero på olika 

anledningar. Enligt Brodin och Lindstrand har begreppet länge fungerat för att 

särskilja elever med diagnostiserade inlärningssvårigheter från den upplevda normen. 

Den fokus på diagnoser som bland annat återfinns i Sverige har resulterat i att de 

resurser som finns tillgängliga till stor del används enbart för elever med kända 

diagnoser. 

Diagnoser resulterar ofta i stödundervisning inom den svenska skolan. Dock innebär 

detta att en stor procent av eleverna, trots goda intentioner om alla barns rätt till extra 

stöd hamnar utanför detta skyddsnät (Möllås, 2006). Något Brodin och Lindstrand 
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(2007) motsätter sig. Målsättningen borde vara en inkludering där alla elever 

omfattas av begreppet särskilda behov. 

Enligt Simmeborn – Fleischer (2006) så har det skett en ökning av elever i behov av 

särskilt stöd. De anser att skolan borde sätta in stöd tidigare, lägre ner i åldrarna. 

Detta för att minska denna ökning samt motverka att eleverna blir utpekade och 

segregerade från den reguljära undervisningen. Möllås (2006) menar på att barn inte 

kan vara avvikande i sig själva. Det är först när barnen sätts mot normer, strukturer 

och önskningar om hur eleverna skall vara som avvikelserna uppstår.  

I vissa skolsystem riskerar elever med svårigheter att inte uppnå kunskapskraven att 

betraktas som belastningar. Eftersom de riskerar att sänka skolans konkurrenskraft 

genom sämre testresultat. Graham och Jahnukainen (2011) lyfter hur de finns skolor 

i North South Wales området som ringer hem till elever med kända 

inlärningsdiagnoser och ber dem vara hemma under testtillfällena. Ur ett sådant 

synsätt finns risken att skolan väljer att segregera eleverna till en specialklass. 

Graham och Jahnukainen väljer att ifrågasätta ifall det är möjligt att benämna en 

skola som använder sig av segregering som inkluderande.  

Graham och Jahnukainen (2011) menar att segregering av elever i många fall 

upplevs som diskriminerade. Något som går emot grundtanken för inkluderings 

begrepp, att verka för en jämlik behandling av elever. Enligt Graham och 

Jahnukainen har Finlands fokus på grundläggande ideologiska värderingar jämlikhet 

och jämställdhet resulterat en skolmiljö som inte placerar elever i en utomstående 

ställning inom skolan.  

Enligt Pfahl och Powell (2011) går en halv miljon (6 %) av Tysklands 

grundskoleelever i landets specialskolor. De nämner i sin studie hur elever med olika 

former av inlärningssvårigheter betraktas som avvikande och onormala. En 

bedömning som fastslås efter utförda standardiserade intelligenstester. Ett 

genomgående tema i de valda studierna för denna uppsats har varit en ökning av 

antalet elever med inlärningssvårigheter. Den ökade statistiken över elever i behov 

av särskilt stöd markant efter återföreningen av väst och öst Tyskland i början av 90-

talet.   

Segregeringen av elever med behov av särskilt stöd ses som en nödvändighet inom 

det tyska skolsystemet. De argument som används för att legitimera denna 

segregering är att avskiljningen från det reguljära skolsystemet sker för elevers eget 

välbefinnande. Skolan skyddar elever från de högra krav som ställs på medborgare i 

dagens samhälle, krav som dessa elever anses vara oförmögna att uppfylla. Den 

avskilda skolformen anses vara den främst lämpade miljön för att behandla de 

individuella elevernas avvikelser, enligt Pfahl och Powell (2011). 

Linikko (2009) redogör för elevernas svårigheter, där den kognitiva och 

beteendemässiga problematiken beskrivs. Linikko menar på att elevens hinder styrs 

till viss del av undervisningen. Där det finns en viss irritation i att mycket av tiden 

går till att arbeta och reda ut olika saker. Elever som är i behov av särskilt stöd 

upplevs som beroende av direkt tillfredsställelse och att det oftast lever i nuet. 

Linikko menar att detta påverkar undervisningssituationen. Ett exempel är om eleven 

är emotionellt involverad i något annat än skolämnet. Intressen som riskerar att 

prioriteras för det skolarbete eleven förväntas utföra något som riskerar att elevens 

skola blir lidande. 
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Under 70-talet genomfördes en undersökning av det svenska skolsystemet (SIA 

utredningen) vars resultat visade att den rådande skolmodellen var bristfällig när det 

gällde stödet av elever i behov av särskilt stöd. Utredningen fastslog att skolans 

bristfälliga specialundervisning skapade en skolmiljö som snarare fällde än hjälpte de 

elever som behöver stöd. Utredningens förslag var att reformera skolans satsningar 

på att ersätta den tidigare specialundervisningen. Ersättningen skulle vara en 

specialpedagogik som inte enbart riktade in sig på elever som föll utanför den 

upplevda normen, utan var tänkt att understödja alla elevers välmående samt vara 

med i byggandet av en skola för alla (Linikko, 2009).  

Enligt Brodin och Lindstrand (2007) visade utredningen att det inte längre fungerade 

att döma ut elever som inte lyckades leva upp till normen, utan inriktade sig på att 

strukturera miljön i syfte att förebygga en öppnare och mer flexibel skolmiljö. Som 

är tänkt att bygga på tanken om allas rätt till en likvärdig utbildning oberoende på 

elevers förutsättningar. Dock framhäver Brodin och Lindstrand att de tillgängliga 

resurserna inte enbart borde satsas på att stödja elever med diagnostiserade behov, 

utan borde vara åtkomliga för alla.  
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5 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer en slutdiskussion att presenteras. Där resultatet kommer 

att kopplas med det teoretiska perspektivet, specialpedagogik. Studiens empiri 

beskriver målsättningen och problematiken med att uppfylla en skola för alla, därför 

har vi valt att formulera nedanstående rubrik i form av en fråga. Eftersom det är 

oklart ifall målet uppnås.  

5.1 Målsättningen: En skola för alla? 

Resultaten som framkommit av studien har betydelse för elever i behov av särskilt 

stöd samt hur deras skolgång kommer att utveckla sig. Metoderna som används 

utformas för att elever som har diagnoser eller som är i behov av särskilt stöd 

antingen skall inkluderas, integreras, exkluderas eller segregeras i skolan. De valda 

artiklarna visar att olika metoder tillämpas i arbetet med dessa elever. Ett 

genomgående tema är dock att specialpedagogiken har en betydande roll i skolorna.  

Nilholm (2003) menar att så länge specialpedagogiken ses som ett akademiskt 

skyddsnät kommer det att finnas ett behov av specialpedagogiskt kunnande i 

skolorna.   

Resultatet visar på en skolutveckling där målsättningen är en skola för alla. 

Genomgående för den här utvecklingen har varit att minskat antal specialskolor och 

segregerande skolformer. Samt att gå från att behandla elever som är i behov av 

särskilt stöd, som något avvikande från det normala. Istället har skolans ansats varit 

en öppnare undervisningsmiljö, anpassningsbar efter den individuella elevens behov. 

Den utvecklingsriktning som den moderna skolan har tagit är ett avsteg ifrån den 

normaliserande skolform som dominerat under årtiondena. 

Den nutida utvecklingen om en skola för alla återspeglas i Kanada och North South 

Wales (NSW). Denna målsättning har blivit en central del av skolornas profilering, 

när det gäller att öka sin attraktionskraft i den ökande konkurrensen om eleverna 

(Graham & Jahnukainen, 2011). Den skolmiljö som eventuellt skapas går emot det 

som Persson (2007) förespråkar. Nämligen att målsättningen i en skola för alla skall 

vara en miljö där elevernas självförtroende byggs upp utifrån trivsel och akademisk 

utveckling.   

Finland började tämligen tidigt att jobba för de grundläggande värderingarna, att 

eleverna ska behandlas lika, jämlikhet. De går lite emot andra länders strävan efter 

en skola för alla och inkludering som kan ses i en del fall som ett modeord (Graham 

& Jahnukainen, 2011). De finska skolorna tar avstånd från att se elever som 

tillgångar eller belastningar, istället strävar de efter att verka för eleverna och bidra 

för en så bra skolgång som möjligt. På så vis motverkas negativa stämplingar av 

elever. Stämplingar som riskerar att negativt påverka elevernas skolgång (Asmervik, 

1993). De beslut som fattas bygger på lärarkårens kompetens, till skillnad från 

Sverige, Australien, Kanada och till viss del Tyskland där beslutsfattarna återfinns i 

det skolpolitiska toppskiktet (Pfahl & Powell, 2011). Istället för att utgå från 

ideologiska övertygelser väljer det finska skolpolitiska systemet att basera sina beslut 

på råd och förslag framförda av landets lärarkår. Dessa förslag värdesätts och 

påverkar utformning av det befintliga skolsystemet. På liknande sätt som Finland 

förlitar sig på den aktiva lärarkårens kompetens, bygger Tysklands beslut till stor del 

på de förslag framförda av deras specialpedagoger. På grund av specialpedagogikens 
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höga anseende så har dessa förslag en tung politisk påverkan, som har influerat den 

fortsatta segregerande utvecklingen av skolan.  

En skola för alla har gett upphov till tankar och olika perspektiv på skolan i Sverige. 

Fokus för denna framåtskridande process har varit förändringen av elevbemötandet. 

Brodin och Lindstrand (2007) menar att Sverige bör vidareutveckla det befintliga 

skolsystemets flexibilitet i avsikt att skapa en skola för alla. I avsikt att uppnå detta 

bör en utökad integrering anammas av de svenska skolorna. Lärare och övrig 

skolpersonal har en stor betydelse för eleverna och deras bemötande. En likvärdig 

utbildning skall anpassas efter elevernas förutsättningar. Enligt Vernersson (2002) 

skall en likvärdig utbildning anpassa sig efter eleverna förutsättningar. Därför gäller 

det att skolan är flexibel och kan formas efter eleverna och samhällets krav och 

behov. Det är betydelsefullt att skolan har en öppen dialog med föräldrar och elever. 

Detta ger begreppet en skola för alla en bredd, när föräldrarna får möjlighet att kunna 

medverka för en förändring och förbättring för sina barns skolgång. Samt att 

eleverna får en möjlighet att göra sig hörda och att kunna påverka sin skolmiljö.  

En följd av skolans inkluderande undervisning verkar vara en ökning av antalet 

elever som blir diagnostiserade. Den ökande diagnostiseringen har i flertalet fall 

resulterat i minskade antal elever som får ta del av skolans befintliga resurser. 

Anledningen till detta är att graden av diagnos har kommit att kopplas till skolans 

resursfördelning. Ju allvarligare diagnos eleven har desto mer resurser får man. 

Ökningen av diagnostiseringen har varit en genomgående process i flertalet av 

artiklarna. Den stigande diagnostiseringen har satt press på lärarkåren. I NSW har 

resultatet blivit en ökning. Trots NSW inkluderande målsättning som är en 

minskning av en segregerande undervisning, så har diagnostiseringsinflationen 

resulterat i skapandet av nya specialklasser i den reguljära skolan. Graham och 

Jahnukainen (2011) ifrågasatte den moderna pedagogikens användning av begreppet 

inkludering. De menar att inkludering har blivit ett pedagogiskt modeord. Resultatet 

av deras studie visar att trots NSW och Kanadas strävan efter ett inkluderande 

arbetsätt, så handlar det till stor del av integration. Det vill säga elever förflyttas från 

specialskolor till specialklasser i den reguljära skolformen. Detta eftersom att 

inkluderingens anpassning av skolmiljön inte har anammats. 

En motsägelse i artiklarna är den ouppfyllda intentionen om en inkluderande 

undervisning som uppkommer i Kanada och New South Wales. Trots lagstiftningar 

och en strävan efter en öppen skolform används fortfarande ett system som inte 

anpassas den enskilde elevens behov. En ytterligare motsägelse är förekomsten av en 

skolform som förlitar sig på segregering och exkludering av de eleverna i behov av 

särskilt stöd. Ett system som fortsätts utvecklas och tilldelas resurser trots kritik att 

skolformen strider emot de mänskliga rättigheterna eftersom de bedriver en 

undervisning som diskriminerar vissa elever på grund av deras inlärningsproblematik 

(Graham & Jahnukainen, 2011). 

Tyskland har inte målsättningen om en skola för alla, utan som tidigare nämnt, 

bygger på en segregering av elever som inte uppnår skolans kunskapskrav. Enligt 

Oliver (1992) blir exkludering en form av diskriminering, eftersom att eleverna 

placeras i dessa separata klasser, på grund av deras bristande akademiska 

förutsättningar. Elever som ingår i segregerande klasser uppnår inte 

högskolebehörighet i Tyskland (Pfahl & Powell, 2011). Exkludering kan ses som en 

social segregering. Diskriminering kan vara en form av exkludering, för att eleverna 

själva kanske inte har valt det. Men också att man begränsar människors 
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befogenheter inom skolan i detta fall. Bristande samspel mellan lärare och elever 

riskerar att resultera i en situation där bemötande av elever blir lidande. Lösningen av 

denna situation blir att specialpedagogiken får en utökad roll i skolorna. Argumentet 

för elevens bästa används i Tyskland för att legitimera en fortsättning av 

exkludering, som ett specialpedagogiskt arbetssätt (Pfahl & Powell, 2011). 

Pfahl och Powell (2011) beskriver hur elever som är i behov av särskilt stöd, i vissa 

fall upplevs som hämmande för den ordinarie skolformen.  Eftersom kritiker menar 

att de resurser som används till olika specialsatsningar distraherar skolor från deras 

egentliga målsättning. En målsättning som kritikerna menar är en undervisning av de 

elever som uppfattas att tillhöra normen.  

5.2 Effekter för elever i behov av särskilt stöd 

Enligt Brodin och Lindstrand (2010) skall alla elever oavsett grundläggande 

förutsättningar bemötas på lika villkor inom skolan. Ett av skolans ansvar är att 

skapa en öppen lärandemiljö, som motverkar att elever som är i behov av särskilt 

stöd inte behandlas annorlunda än andra elever.  

Det har blivit specialpedagogikens roll att analysera skolans struktur samt bidra med 

förslag om eventuella skolförändringar. Resultatet är målsättningen om en skola för 

alla. Enligt Vernersson (2002) samt Brodin och Lindstrand (2010) strävar en skola 

för alla efter en undervisning som formas utefter elevernas behov och förutsättningar. 

Metoderna som har använts i detta arbete har varit integration och inkludering. Två 

tillvägagångssätt vars syfte har varit att öppna upp den reguljära skolformen för alla 

elever Isaksson (2009) och Vernersson (2002). Enligt Isaksson (2009) blir en 

likvärdig och jämlik skola följden av en lyckad tillämpning av det inkluderande 

synsättet.  

Som tidigare nämnts i uppsatsen ifrågasätter Graham och Jahnukainen (2011) 

huruvida ett inkluderande synsätt verkligen anammas av dagens skolsystem. Utifrån 

deras slutsatser visade det sig att det fanns en viss relevans i denna skepsis. 

Resultatet av deras egen studie visade att vissa skolor levde upp till de inkluderande 

tillvägagångssätt de haft som målsättning. Som nämnt tidigare i uppsatsen blev bland 

annat elever i behov av särskilt stöd ombedda att stanna hemma när skolorna 

genomförde nationella prestationsbedömningsprov. Eleverna i fråga ansågs vara ett 

hot emot den generella bedömningen av skolan, deras medverkan skulle resultera i 

en sänkning av skolans anseende.  

Specialpedagogiken blev i båda dessa områden en form av hanteringsverktyg av den 

problematik eleverna innebar. En problematik som uppvisades i form av ökade antal 

diagnoser. Enligt Graham och Jahnukainen (2011) handlade denna ökning till stor 

del om förändringar när det gäller definitionen av vad som anses vara 

inlärningsproblematik. En ytterligare faktor är fördelningen av skolans tillgängliga 

resurser. Graham och Jahnukainen framhäver att graden av problematik i vissa fall är 

direkt knuten till hur resurserna utdelas. Följden av detta har blivit en 

diagnosinflation eftersom elever med mildare inlärningssvårigheter/behov i mindre 

uträckning tar del av de befintliga resurserna.  

Enligt Pfahl och Powell (2011) är viss specialpedagogik inriktad mot att särskilja 

diagnostiserade elever ifrån den generella skolformen redan i tidig ålder. Dessa 

elever upplevs på grund av sin problematik i vissa fall som icke undervisningsbara. 

Eleverna som inte uppfyller skolans kunskapskrav segregeras till specialskolor vid 
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övergången från låg till mellanstadium. En placering som nästintill uteslutande är 

bestående under elevens hela skolgång. Trots kritik fortgår denna utveckling under 

parollen för elevens bästa.  

Enligt Pfahl och Powell (2011) är avsikten att segregeringen skall skydda dessa 

elever från de övermänskliga krav eleverna inte har en möjlighet att leva upp till. En 

målsättning som grundas på de rekommendationer den tyska specialpedagogiken 

framhåller. På grund av tilltron till den specialpedagogiska kompetensen väger dessa 

rekommendationer tungt i skoldebatten. Enligt Oliver (1992) och Asmervik (1993) är 

detta en negativ aspekt av det specialpedagogiska arbetet, eftersom denna kompetens 

används för att legitimera en skolform som genom segregering riskerar att försvåra 

elevernas fortsatta utveckling. Enligt Pfahl och Powell (2011) har elever som deltagit 

i denna form av skolgång hamnat i ett ofördelaktigt utgångsläge efter grundskolans 

slut. Valet av gymnasiala utbildningar är ofta begränsad för dessa elever på grund av 

deras utbildningsgrund, och de urval som är tillgängligt leder förhoppningsvis till ett 

yrke i de lägre socioekonomiska skikten. De menar att skolsystemet blir delaktigt i 

skapandet av ökande samhällsklyftor där elever med inlärningssvårigheter införlivas 

i en växande underordnad samhällsklass.  

Graham och Jahnukainen (2011) lyfter i sin studie fram Finland som ett 

föregångsland. Deras specialpedagogiska system bygger på tanken om en jämlik och 

jämställd skola har lyckats att anamma ett inkluderande skolsystem. Genom sitt 

avståndstagande från att låta liberala marknadspolitiska tankar ha inflytande över 

skolan. Beslutsfattarna förlitar sig istället på lärarkårens pedagogiska kompetens när 

det gäller beslut som rör det finska skolsystemet. Trots att diagnosinflationen 

återfinns även här visar det sig att detta till stor del är ett resultat av landets lyckade 

inkluderingsarbete. Något som anknyter till Vernerssons (2002) och Perssons (2007) 

tankar om kompetensen hos skolans verksamma lärare för en fungerande skolmiljö. 

Särskilt när det gäller det specialpedagogiska arbetet med de elever som annars 

riskerar att hamna utanför de mål som förväntas av den reguljära skolan.    

Ett återkommande tema i alla artiklar har varit den ökade diagnostiseringen av 

elever. Ingen av artiklarna kommer fram till någon slutgiltig lösning av denna 

problematik. Dock har en väsentlig insikt under granskning av artiklarna varit den 

skiftande synen på elever i behov av särskilt stöd.  Det faktum att elever även under 

2000-talet kan betraktas som dysfunktionella och belastningar för det befintliga 

skolsystemet är både upplysande och skrämmande. Väsentligt är också de skiftande 

sätten att arbeta med dessa elever, samt se vilka resultat dessa arbetsätter får för 

elevernas fortsatta personliga och akademiska utveckling.  

5.3 Morgondagens specialpedagogik  

Alla elever har rätt att vara med i gemenskapen och få möjlighet att kunna påverka 

sin skolsituation. Detta är bland annat skolans grund, som utgår ifrån människors lika 

värde. Specialpedagogiken är en viktig del i skolan, speciellt för elever som är i 

behov av särskilt stöd (Ahlberg, 2007). 

Enligt Graham och Jahnukainen (2011) så är användandet av specialpedagogik på 

deltid ett specialpedagogiskt tillvägagångssätt som ännu inte anammats på en bred 

skala. Specialpedagogikens målsättning är att verka i förebyggande syfte, främst mot 

yngre åldrar där den specialpedagogiska kompetensen ökar. För att sätta in stöd i 

tidig ålder, så eleverna får hjälp när problemet uppstår.  I enlighet med Vernersson 
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(2002) så blir denna metod ett exempel där specialpedagogiken särskiljer sig ifrån 

ämnespedagogiken. Metoden är specifikt framtagen för att elever i behov av särskilt 

stöd skall få den extra hjälp de behöver. Vilket kan skapa en miljö där eleverna kan 

känna en trygghet och att de har någon som de kan vända sig till för hjälp och stöd.  

Elever som inte lyckas nå de väntade målen är idag en återkommande problematik 

inom skolans värld. Tillvägagångssätten som används idag för att hjälpa elever som 

är i behov av särskilt stöd, är framtagna för att arbeta med elever som brister i 

måluppfyllelsen (Ahlberg, 2007). De tillvägagångssätt som framkommit under 

studiens gång har ofta fallit under specialpedagogikens ansvar. Specialpedagogen är 

tänkt att vara tillgänglig i de fall där den ordinarie undervisningen brister, eller när 

eleven behöver extra stöd och hjälp. Brodin och Lindstrand (2007) ställer sig 

frågande till om specialpedagogiskt kunnande i skolan går att jämställas till den 

kompetens som dagens lärare förväntas ha.  

Enligt Linikko (2009), Vernersson (2002) och Persson (2007) skulle ett ökande 

specialpedagogiskt kunnande inom dagens lärarkår försäkra alla lärares möjligt att 

undervisa alla elever oavsett förutsättningar. Linikko (2009) menar att målsättningen 

bör vara att all skolans personal deltar i det specialpedagogiska arbetet som sker. 

Detta kan ske genom att vara uppmärksamma på elevernas välbefinnande, prata med 

dem och ta sig lite tid till var och en när det finns möjlighet. För att 

specialpedagogiken skall ge resultat så bör tillvägagångssätten som används vara 

anpassade för det arbete som krävs och läggs ner på de elever som är i behov av 

särskilt stöd.  

Isaksson (2009) menar att trots försök att skapa en skola för alla, så finns det 

fortfarande uppdelning i generell undervisning och specialpedagogisk undervisning. 

Där den specialpedagogiska undervisningen oftast sker separat. Enligt Brodin och 

Lindstrand (2010) återfinns denna problematik i svårigheten i att förena dessa två 

undervisningsformer. Eftersom elever i behov av särskilt stöd ofta uppfattas som ett 

problem, som enbart är en specialpedagogisk angelägenhet. Isaksson (2009) ser en 

förhoppning för framtiden där det inte bara skall handla om specialpedagogik utan att 

det är fråga om en grundläggande pedagogik. Där lärarkåren rustas med det 

kunnande och kompetens inför en ständigt skiftande skolmiljö. Där även 

undervisningen kan ske i det vanliga klassrummet, utan att elever skickas till ett 

separat rum. För att denna målsättning skall fungera så bör skolan formas efter alla 

elevers skiftande behov.   

De elever som exkluderas från den ordinarie undervisningen, kan ses som en 

specialpedagogik angelägenhet. För att det faller på specialpedagogernas ansvar att 

hjälpa elever som segregeras eller exkluderas från den vanliga undervisningen. 

Morgondagens specialpedagogik kan ta olika vägar där det finns olika synsätt. 

Specialpedagogikens identitet borde stärkas genom att etablera nya perspektiv och 

teoriutveckling. Det är också viktigt att problematisera, synliggöra och granska 

kritisk den forskning som pågår, till skolans verksamhet. För att ytterligare utveckla 

specialpedagogiken mer så kan ännu en utvecklingslinje vara att skapa 

kommunikation som ger teori och praktik möjlighet att mötas (Ahlberg, 2007).  
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5.4 Pedagogiska implikationer 

Under följande kapitel kommer vi att diskutera de slutsatser och reflektioner som har 

uppkommit.  

En återkommande tendens har varit att begreppet inkludering i många fall verkar 

vara ett pedagogiskt modeord. Det vill säga ett modernt begrepp som appliceras i 

läroplaner i syfte av att höja skolans anseende. Inkludering har blivit synonymt med 

en modern framåtskridande skola.  Begreppet knyter an till en skola för alla, där alla 

elever är välkomna oavsett individuella behov.  

Inkludering har i vissa fall blivit en fasad för ett fortsatt integrerat arbete, där elever 

assimileras in i den reguljära skolformen. Det sker utan att anpassa skolmiljön efter 

elevens särskilda behov.   

Av de länder som vi har studerat så framstår Finland som ett föregångsland när det 

gäller inkludering. De har lyckats uppnå en skola för alla. Tanken om jämlikhet och 

jämställdhet har varit centrala i utformandet av den finska skolan. Utöver detta 

förlitar sig det finska skolsystemet på den kompetens som återfinns hos den aktiva 

lärarkåren. Pedagogernas rekommendationer värderas högt av den finska 

befolkningen och skolledningen (Graham och Jahnukainen, 2011).  

Specialpedagogiken borde reformeras och införlivas i den grundläggande 

pedagogiska kompetensen. Lärare bör ha högre kompetens när det gäller 

specialpedagogik. Detta för att det förhoppningsvis ger en ökad självsäkerhet hos 

lärarkåren. Detta för att bättre rusta lärare i mötet med varje elevs enskilda behov. 

Det finns en tendens att elever i behov av särskilt stöd, upplevs som en specifik 

specialpedagogisk angelägenhet. Det vill säga att enbart specialpedagogerna har 

kompetens nog att hantera denna upplevda problematik. Dock är vår förhoppning att 

denna kompetens inte som i Tysklands fall används för att legitimera en skolform 

som riskerar att skapa ökade klassklyftor och en ojämn maktbalans i samhället. 

Pedagogerna skall vara delaktiga i formandet av elevernas demokratiska identitet och 

deras insikter i de demokratiska värderingarna. Värderingar som återfinns i de 

grundläggande mänskliga rättigheterna som går emot alla former av diskriminering. 

Enligt vår uppfattning visar Finland pedagogiska kvalitéer som bygger på 

grundläggande samhällsvärderingar och lyckas med den inkluderande målsättning 

som många länder strävar efter. Anledningen till detta är bland annat ett 

specialpedagogiskt system där man uppmärksammar elevers eventuella problematik 

redan i tidig ålder. Fördelen med detta är att man undviker att elever faller emellan 

stolarna, eftersom deras problematik uppmärksammats och åtgärdats.  

Ett par förslag till framtida forskning, som har uppkommit efter arbetet med studiens 

empiri är följande: Varför har inte fler länder tagit efter Finland med att förlita sig 

på lärarkårens kompetens? Hur skall undervisningen bedrivas för att motverka 

problematiken med elever vars problematik inte upptäcks i tid?  
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5.5 Slutsats 

Vår slutsats är att länder som exempelvis Sverige, som haft en av världens högst 

ansedda skolsystem borde låta sig inspireras av det finska systemet. Finland har 

utvecklat ett specialpedagogiskt system där man i tidig ålder hjälper de elever som 

uppvisar bland annat kognitiva och sociala inlärningssvårigheter. Detta system lägger 

inte stor vikt vid att eleverna måste uppvisa någon form av diagnos för att få stöd när 

de behöver. De har ett system som ännu inte har anammats fullt ut i den Svenska 

skolan. Sverige förlitar sig fortfarande till stor del på att diagnostisera elever i 

samband för att få specialpedagogiskt stöd. En metod som återfinns i både Kanada 

och New South Wales. Diagnoser kommer oftast med extra resurser. Finlands 

målsättning om en jämlik och jämställd skola anser vi är eftersträvansvärd. Eftersom 

den finska metoden har resulterat i uppkomsten av en inkluderad skola för alla.  
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