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Abstrakt 
 

Huvudsyftet med min undersökning var att beskriva hur det är på ett högstadium för elever 

som är i behov av särskilt stöd. Jag har undersökt hur man som lärare på bästa sätt ska hjälpa 

dessa elever så att de känner sig delaktiga och synliga i klassrummet samt få dem att nå de 

olika kunskapsmålen. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer när jag undersökte min studie 

och intervjuade fem olika pedagoger och en studierektor. Resultaten var relativt lika då de 

flesta av pedagogerna menade att fler resurser borde finnas på skolan, eftersom det är skolans 

ansvar att ge stöd till de elever som har svårigheter. Pedagogerna menade även att man som 

lärare måste hitta sitt eget arbetssätt som fungerar för alla elever samt att det måste finnas en 

god sammanhållning mellan de olika pedagogerna på skolan så att man inte får dra ett alltför 

tungt lass. Med min undersökning ville jag ta reda på vad jag ska tänka på gällande de elever 

som är i behov av särskilt stöd när jag nu till våren börjar min arbetskarriär som lärare. I och 

med denna studie har jag fått större insikt och idéer och tankar gällande detta som jag inte tror 

jag kunnat läsa mig till. 

 

Abstract 
The main purpose with my examination was to describe how it is on a senior level for pupils 

who are in the need for special support. I have examined how teachers in the best way can 

help these pupils so that they fell participate and noticed in the classroom and get them to 

reach the different goals. I have done qualitative interview when I did my examination and 

was interviewing five different teachers and the director of studies. The result was kind of the 

same, most of the teachers meant that it should be more resources on the school because it is 

the schools responsibility to give support to the pupils who are in the need for special support. 

The teachers also meant that all the teachers have to find their own way to teach so that it 

works for all the pupils and that it have to be a good solidarity among the teachers on the 

school so it doesn’t get tough. With my examination I wanted to find out what I should keep 

in mind of concerning those pupils who are in the needs of special support when I soon start 

my working career as a teacher. With this study I have reached a greater knowledge and 

thoughts that I don’t think I could have learned by books.  
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1. Inledning 
 

”Ibland känns det som att man glömts bort. De bråkiga eleverna hörs och får mest 
uppmärksamhet av läraren. Samma sak gäller med dom duktiga eleverna i klassen. Jag bara 

är…”   (Pojke åk 9) 
 

Idén till denna uppsats kom när jag hade ett samtal med en pojke i årskurs 9 under min 

praktik. Han menade att de svaga eleverna, eleverna som ofta är i behov av särskilt stöd, inte 

får lika stor uppmärksamhet i klassrummet som många andra får. Detta fick mig att vilja 

forska mer om hur det verkligen ser ut i klassrummet idag. De svaga elever som jag tänker 

undersöka i min uppsats är de som inte syns i klassrummet, de kommer in tyst och ordentligt, 

sätter sig ner och säger inte något på hela lektionen. Hur ska man som lärare på bästa sätt 

hantera dessa svaga elever och vilken hjälp får dessa elever idag samt vilken hjälp bör dessa 

elever få, är några av de frågor som jag senare i uppsatsen kommer att behandla. Detta är ett 

viktigt ämne, dels eftersom det står skrivet i Lpo 94 att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” 1, dels för att 

andelen elever som är svaga och som är i behov av särskilt stöd har enligt Skolverket ökat2. 

När jag som nybliven lärare kommer ut i skolan vill jag veta vad jag kan göra för dessa elever 

som gynnar dem bäst, samtidigt som jag även ska se till att jag ser alla andra lika mycket, så 

att inga elever behöver känna att de glöms bort. 

 

1.1 Definition av svaga elever 

 

I min definition av begreppet svaga elever ingår dels de elever som har svåra läs- och 

skrivsvårigheter, dels elever som kan läsa och skriva men som har det svårt att nå målen.  I 

det högstadium i mellersta Sverige jag har studerat ingår det, enligt lärarna jag intervjuat, i 

genomsnitt 1,5 – 2,5 elever i varje klass som faller under denna definition. Det finns även 

några enstaka elever på denna skola som har diagnos, exempelvis DAMP och ADD, men det 

är inte dem jag tänker koncentrera mig på. Några som inte heller ingår i denna definition, men 

som är elever som också kan vara svaga, är elever med social dysfunktion.   

                                                 
1 Lpo 94 (1998) s. 6 
2 Skolverket (1998) Elever i behov av särskilt stöd, s. 7 
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1.2 Syfte och frågeställning 

 

Huvudsyftet med min uppsats är dels att beskriva hur det är på ett högstadium för de elever 

som är i behov av särskilt stöd, dels att visa hur man som lärare på bästa sätt kan hjälpa dessa 

elever så att de känner sig mer delaktiga och synliga i klassrummet. Mina frågeställningar blir 

således: 

 

• Vad får dessa elever idag för hjälp i skolan? 

• Hur ska man som lärare hjälpa dessa elever på bästa sätt? 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Förankring i styrdokument  

 

Lpo 94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, är ett 

av de styrdokument som kommer att ligga till grund för min undersökning. Även två skrifter 

Skolverket givit ut på senare år kommer jag att använda mig utav och återkoppla i min 

resultatdiskussion. 

 
2.1.1 Vad säger Lpo 94? 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, är en 

förordning som alla lärare måste följa. I läroplanen beskrivs bland annat de mål och riktlinjer 

vi som lärare ska rätta oss efter. Ett av de första viktiga målen är att ”Alla som arbetar i 

skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att 

göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”3. 

 

Vidare menar Lpo 94 att det är viktigt att lärarna och skolan samarbetar med föräldrarna, 

vårdnadshavarna, och visar tydligt vilka mål, vilket innehåll och vilka arbetsformer som 

förekommer på skolan. På detta sätt kan vårdnadshavarna få en bättre insyn och större 

inflytande och påverkan i skolan.4 Detta kommer att belysas i uppsatsen då jag kommer att 

tala om vilken betydelse föräldrarna har, som har ett barn i behov av särskilt stöd. Jag 

kommer även att behandla vilka elever som får mest uppmärksamhet i klassrummet. Lpo 94 

menar att det är viktigt att lärarna ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen”5. 

 

2.1.2 Skolverkets krav på åtgärdsprogram 

 

Skolverket har givit ut en skrift om hur skolor kan arbeta med elever i behov av särskilt stöd 

med hjälp av åtgärdsprogram6. I inledningen menar de att alla elever ska få möjligheten att nå 

                                                 
3 Lpo 94 (1998) s. 14 
4 Lpo 94 (1998) s. 6-7 
5 Lpo 94 (1998) s. 15 
6 Skolverket (2001a) 
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de mål som ska nås och att de elever som är i behov av särskilt stöd också ska få den 

möjligheten. Den 1 januari 2001 formulerades kraven på åtgärdsprogram. Detta program 

förutsatte att arbetet med att ge extra stöd till dessa elever systematiserades och utsattes för en 

successiv undersökning för att på bästa sätt utveckla dessa elever.7 Det är viktigt att snabbt 

upptäcka om en elev har svårigheter men det händer många gånger att stödet ofta sätts in 

alldeles för sent8. ”Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes 

vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda åtgärder, 

skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och dennas vårdnadshavare 

skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet”9 

 

2.1.3 Skolverkets åsikter gällande ofullständiga betyg 

 

År 2000 fick Skolverket i uppdrag att ta reda på orsakerna bakom varför några elever får 

ofullständiga betyg. Den första punkten Skolverket kom fram till som hänger samman med 

svårigheterna att klara kunskapsmålen har de kallat Skolans förhållningssätt och attityder till 

elever och föräldrar10. Eleverna känner att lärarna inte är förtroendefulla. Eleverna har känt 

sig ignorerade samt blivit lovande hjälp som lärarna sedan inte kunnat hålla. De elever har 

gått ut utan fullständiga betyg har ofta relationen mellan dem och lärarna varit dålig.11 

 

Den andra punkten Skolverket förklarar ligger bakom ofullständiga betyg är vad de kallar 

Stödinsatsernas omfattning och karaktär12. Lärarna måste se till så tidigt som möjligt att de 

elever som behöver extra stöd får det. Det har hänt att pedagogerna på förskolan tror att allt 

kommer att ordna sig längre fram i deras skolgång. Om hjälp har satts in så har det 

förekommit att det inte har följts upp eller utvärderas för de elever som har gått ut skolan utan 

fullständiga betyg. Denna bristfälliga information mellan de olika pedagogerna vid 

överlämningar måste ske på ett mer organiserat sätt menar Skolverket.13 

 

                                                 
7 Skolverket (2001a) s. 4 
8 Skolverket (2001a) s. 7 
9 Grundskoleförordningen kap 5, Särskilda stödinsatser 
10 Skolverket (2001b) s. 30 
11 Skolverket (2001b) s. 30 
12 Skolverket (2001b) s. 31 
13 Skolverket (2001b) s. 31-32 
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Den tredje punkten gällande ofullständiga betyg kallar Skolverket Tillämpningen av 

arbetssätt anpassade efter elevens förutsättningar och behov14. I Skolverkets 

fallstudiematerial visade de att på många skolor finns fortfarande det traditionella arbetssättet 

kvar och där inget nytt har satts in. Alla elever lär sig och undervisas samma saker, ingenting 

individanpassas.15 

 

Den sista kategorin har Skolverket döpt till Skolans sätt att tydliggöra krav och 

förväntningar16. Detta betyder helt enkelt att de elever som har gått ut skolan utan fullständiga 

betyg inte har känt till vad kunskapsmålen krävde. Informationen om vad som krävts för att 

nå G-gränsen har ofta kommit för sent eller inte kommit fram alls.17 

 

Genom att Skolverket har gjort denna studie har Skolverket hoppas att elever som går ut med 

fullständiga betyg ska öka.  

 

2.2 Teoretisk förankring 

 

Den ryske psykologen Lev Semenoich Vygotskijs18 teori om barns utveckling sker i samband 

med barnets omgivning. Han delar många av Piagets teorier och tankar med till skillnad från 

Piaget betonar Yvgotskij interaktionens viktiga roll. Han talar även om den proximala 

utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är mellanrummet mellan barnens egna 

språkliga nivå och den nivå som är närmast över. Om lärarna/föräldrarna tänker på att alltid 

prata ett snäpp över barnens egna språkliga nivå kommer de att utvecklas snabbare och bättre. 

Här kan vi se en viktig skillnad mellan honom och Piaget. Men det är vikigt att de inte lägger 

ribban alltför högt men inte heller alltför lågt då barnen inte ska stanna i sin utveckling. Det är 

alltså avståndet mellan barnens egna språkliga nivå och den nivå som ligger närmast över där 

utvecklingspotentialen ligger. Vygotskijs teori om hur barn utvecklas bäst är när de vuxna ser 

och interagerar med barnen .19  

 

 

                                                 
14 Skolverket (2001b) s. 32 
15 Skolverket (2001b) s. 32 
16 Skolverket (2001b) s. 33 
17 Skolverket (2001b) s. 33 
18 Håkansson (1998) 
19 Håkansson (1998) s. 17 
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2.3 Tidigare forskning 

 

2.3.1 ”Einstein var en svag elev…” 

 

Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter, FMLS, har skrivit en bok som heter ”Einstein var 

en svag elev” och tar upp frågan om självförtroendets betydelse. I dagens skola finns det 

elever med olika läs- och skrivsvårigheter och de flesta av dem har ett bristande 

självförtroende20. De menar vidare att det viktigaste en lärare kan göra för dessa elever är att 

stärka detta självförtroende och försöka förklara och bevisa att dessa elever inte är dumma, 

vilket många av dem tycker21. Lärarens roll är även att uppmuntra elevens utveckling och 

försöka få eleven att tänka istället för att gissa sig fram. Det är även viktigt att läraren frågar 

eleven/eleverna om de förstår.22 

 

Audrey E McAllen har funderingar och tankar kring hur lärare på bästa sätt ska hjälpa de 

elever som har inlärningssvårigheter.23 Lärarna ställs ständigt inför stora utmaningar då 

barnen idag har fler inlärningssvårigheterna än någonsin tidigare. Det är lätt att se vilka 

svårigheter är men det är svårare att försöka komma på något enkelt sätt att hjälpa dem.24 

McAllen menar att det är viktigt att sätta in åtgärder tidigt om en lärare ser att en elev behöver 

extra stöd. Om en lärare upptäcker att en elev är rastlös och ofta stör i klassrummet eller om 

en elev ständigt hakar upp sig när det talar eller utelämnar ord, kan det finnas en stor risk att 

denna elev behöver extra stöd. Vidare klassrumsobservationer som kan visa vilka elever som 

behöver extra stöd är om en lärare märker att någon elev inte kan bilda de meningar eller hitta 

de ord det söker eller en enkel sak som att skriva hyfsat ordentligt eller hålla pennan på rätt 

sätt. Detta är någonting som lärarna runt om i alla skolor måste hjälpas åt med och vara 

observanta så den/de elever det gäller kan få stöd så tidigt som möjligt.25 

 

2.3.2 En skola för alla 

 

                                                 
20 FMLS (1990) s. 46 
21 FMLS (1990) s. 54 
22 FMLS (1990) s.56 
23 McAllen (1996) 
24 McAllen (1996) s. 9 
25 McAllen (1996) s. 32-33 
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Jane Brodin och Peg Lindstrand vill lyfta upp begreppet en skola för alla. De menar att alla 

elever har rätt till samma skola och utgångspunkt men att elever i behov av särskilt stöd måste 

få det.26 Vi människor ska inte skilja ut det som avviker utan försöka lyfta fram olikheterna 

till något positivt27. Elever som inte nådde upp till målen placerades förr i hjälpklasser eller 

observationsklasser med andra elever som hade likartade svårigheter28. Brodin och Lindstrand 

tycker att de barn som är i behov av särskilt stöd har all rätt till vanlig utbildning och skola för 

att bidra till största möjliga integrering i samhället29. Principen är att ge barnen en skola för 

alla med samma undervisning med extra stöd till de elever som behöver det30. 

 

2.3.3 Att möta barnen 

 

Siv Bergqvist berättar i sin bok ”Att möta barnen”31 att en familj representerar trygghet och 

kärlek. Inom familjen får vi tröst, vi slipper känna oss ensamma och vi får våra känslomässiga 

behov tillfredsställda. Föräldrarna spelar en stor roll i sina barns liv och det är särskilt viktigt 

att barn i behov av särskilt stöd får det från sin närmaste omgivning – vi måste möta våra 

barn.32 Men det är inte bara hemmet som har betydelse i barnens utveckling utan även 

barnomsorgen. Förskolan och fritidshemmet är viktigare nu än någonsin tidigare, särskilt för 

barnen med särskilda svårigheter.33 Oftast underskattar barnomsorgspersonalen sina egna 

förmågor. De tror att endast särskilda specialister kan hantera och stödja de elever med 

särskilda behov. Förskole- fritids- och skolpersonal och självklart föräldrar kan faktiskt hjälpa 

mer än de tror. Men det krävs av dem att de är engagerade, kommunicerar mycket med barnet 

samt  ge det en trygg vardagsmiljö.34 

 

2.3.4 Inkluderande integrering 

 

Peder Haug menar att det finns ett stort behov av insatser men att det är svårt att komma 

överens om vilka åtgärder som är de bästa35. Haug menar att specialundervisningen inte får ta 

                                                 
26 Brodin, Lindstrand (2004) s. 13 
27 Brodin, Lindstrand (2004) s. 16 
28 Brodin, Lindstrand (2004) s. 61 
29 Brodin, Lindstrand (2004) s. 101 
30 Brodin, Lindstrand (2004) s. 109 
31 Siv Bergqvist (2004)  
32 Siv Bergquist (1993) s. 1-4 
33 Siv Bergquist (1993) s. 6-7 
34 Siv Bergquist (1993) s. 8-10 
35 Haug (1998) s. 9 
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över den vanliga undervisningen. Vidare menar han att människor som laborerar med uttryck 

som ”de vanliga eleverna” och ”elever med funktionshinder” stämplar och segregerar de 

eleverna som är i behov av särskilt stöd.36 Vi måste nå en inkluderande integrering. Skolan 

måste satsa på att alla elever ska känna sig fullständigt inkluderade och att alla ska känna sig 

respekterande, oavsett vilken hjälp de får.37 

 

2.3.5 Uppmuntran till läsning 

 

Elever som kan ha oerhört svårt i skolan är de som har läs- och skrivsvårigheter.  Elever är 

inte sämre på att läsa idag än vad de var för 50 år sedan men kravet på läsfärdighet är högre 

idag och själva lässituationen är svårare.38 Som lärare kan man redan när eleverna är 

förskolebarn märka vilka som behöver extra hjälp. Det är viktigt redan på förskolan att 

presentera material som är intressant för dem. Att intressera dem för skriften och innehållet i 

böckerna är viktigt, men inte enbart att läsa högt för dem.39 Det kan vara svårt för elever som i 

grundskolan och på gymnasiet att fortfarande har svåra läs- och skrivsvårigheter. Det är även 

viktigt för lärarna här att skapa glädje i läsandet och skrivandet och att utgå ifrån elevernas 

motivation. Eleverna ska få möjlighet att ibland själva välja vad som ska läsas eller skrivas, 

annars kan de lätt tappa intresset. Det finns många olika sätt att få elever att tappa intresse och 

även självförtroende. När det gäller exempelvis rättning ska man som lärare inte rätta alla fel 

som den svaga eleven har. Lärarna ska inte enbart konfrontera dem med deras svaga sidor och 

att jämföra dem med de starkare eleverna är inte heller ett alternativ utan de ska jämföras med 

sig själva och förhoppningsvis bli bättre genom åren.40 

 

                                                 
36 Haug (1998) s. 29-30 
37 Haug (1998) s. 60-61 
38 Asmervik, Ogden, Rygvold (1993) s. 156 
39 Asmervik, Ogden, Rygvold (1993) s. 153 
40 Asmervik, Ogden, Rygvold (1993) s. 140-141 
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3. Metod – vägen till målet 
 

För att söka svar på mina frågeställningar och funderingar har jag intervjuat olika lärare som 

dagligen har kontakt med elever som är i behov av särskilt stöd. Innan jag började med 

intervjuerna har jag utgått ifrån Steinar Kvales41 bok och ställt mig ett antal frågor. Först var 

jag tvungen att veta hur många personer jag behövde och hur jag kunde undvika att ställa 

ledande frågor. Sedan var jag tvungen att tänka på hur jag skulle rapportera mina intervjuer 

samt om tolkningarna skulle komma att bli subjektiva.42 

 

För att lättare dokumentera det som de olika pedagogerna sade ansåg jag att en 

handbandspelare var det bästa alternativet. Fördelen med att spela in intervjuerna, istället för 

att sitta och anteckna allt som sägs, är att jag som intervjuare kan bättre koncentrera mig på 

vad som sägs och verkligen se till så att allt kommer med. 

 

Kvale betonar att den intervjuade bör få en bakgrund till intervjun innan den startar43. Innan 

jag påbörjade mina intervjuer berättade jag för dem om syftet med min uppsats och lite om 

hur innehållet skulle se ut utan att säga för mycket. Jag försäkrade även mina intervjupersoner 

att deras namn kommer att vara anonyma, de kommer att få numrerade namn. 

 

3.1 Lärarna och skolan 

 

Skolan jag studerat ligger i en kommun i mellersta Sverige. Det är en relativt stor skola med 

både låg-, mellan- och högstadium. Det finns ca 500 elever och nästan 40 lärare på högstadiet. 

Ca 5 % av eleverna har annat ursprung än svenskt. Ca 90 % av eleverna på skolan går ut med 

fullständiga betyg. Totalt har jag intervjuat 5 lärare, av vilka en är speciallärare och en är 

resurslärare. Jag har även valt att intervjua studierektorn på skolan. De olika intervjuerna tog 

från 40 minuter upp till en timme. 

 

Längre fram i uppsatsen nämns studiegården. Där arbetar specialläraren enbart med de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. När dessa elever har kärnämnena, svenska, engelska och 

matematik, får de komma dit och arbeta. Varför jag valde att intervjua specialläraren och även 

                                                 
41 Kvale (1997) 
42 Kvale (1997) s. 19 
43 Kvale (1997) s. 120 
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resursläraren är för att de dagligen arbetar med de svaga eleverna. De tre övriga lärarna valdes 

slumpmässigt, även de arbetar med elever i behov av särskilt stöd men inte på samma sätt. Att 

låta intervjua de elever det handlar om var inte tal om då jag vet att man som elev är ganska 

känslig i denna ålder och eftersom det här är ett känsligt och svårt ämne skulle det nog vara 

svårt att få låta dessa elever öppna sig. 

 

3.2 Bearbetning och analys 

 

Innan jag började analysera mitt material, det vill säga mina sex intervjuer ifrån de olika 

lärarna samt studierektorn, transkriberade jag intervjuerna. Jag valde då att skriva ned allt som 

sades för att få ett sådan korrekt och utförligt svar som möjligt. Kvale medger att det kan vara 

tröttande och stressigt att skriva ut stora mängder intervjumaterial men menar att man oftast 

vinner på det då intervjuaren får med mer exakthet och detaljrikedom44. Efteråt gjorde jag en 

jämförelse av svaren jag fått och ordnade dem under olika rubriker. I resultatdelen kommer 

även andra frågor som jag inte skrev ned i mina frågeställningar att behandlas, nämligen: 

 

• Tycker ni att alla elever får samma uppmärksamhet i klassrummet? 

• Vad kan det största problemet gällande elever i behov av särskilt stöd vara? 

• Vad har skolan/lärarna för ansar gentemot dessa elever? 

• Hur stor roll/ansvar har föräldrarna till dessa barn? 

 

Alla de frågor jag ställde är nämligen väsentliga för mina två undersökningsfrågor, nämligen: 

 

• Vad får dessa elever idag för hjälp i skolan? 

• Hur ska man som lärare hjälpa dessa elever på bästa sätt? 

 

 

 

                                                 
44 Kvale (1997) s. 155 
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4. Resultat 
 

Resultatet av min undersökning kommer att bestå av tre delar: Eleverna i klassrummet, 

Skolans ansvar och slutligen Det bästa sättet. Under dessa huvudrubriker följer underrubriker 

där en sammanfattning av de svaren jag fått av de olika lärarna ges. 

 

4.1 Eleverna i klassrummet   

 

I detta avsnitt kommer jag främst att klargöra vad de olika ämneslärarna, resurs- och 

speciallärarna anser om hur det ser ut i klassrummet för de eleverna i behov av särskilt stöd. 

Frågorna jag ställde gällande denna rubrik var: Tycker ni att alla elever får samma 

uppmärksamhet i klassrummet? Vad får eleverna som är i behov av särskilt stöd för hjälp? 

Vad kan det största problemet gällande elever i behov av särskilt stöd vara? 

 

Lärare 1 

 

Lärare 1 är en ung SO-lärare som anser att alla elever inte får lika stor uppmärksamhet i 

klassrummet. Så som klassrummet ser ut i SO har han inga elever som är i behov av särskilt 

stöd bortplockade. Han har en full klass och menar att dem som skriker högst får mest 

uppmärksamhet. Vidare menar han att det är synd att i första hand får ägna sig åt dem som 

stör i klassrummet och inte åt de andra som behöver mest stöd. Eftersom eleverna inte får 

någon hjälp utifrån i hans ämne handlar det framför allt om att eleverna som är i behov av 

särskilt stöd kan få stöttning med lite anpassat material och kanske får muntliga prov. Lärare 1 

försöker i samband med att de skriver egna arbeten att lägga lite mer fokus på de svaga 

eleverna. Han vill så ofta som möjligt göra specialuppgifter åt dem men ofta räcker tiden inte 

till för det. 

 

Slutligen tycker lärare 1 att det är jobbigt att se hur frustrerade dessa elever är när han ser att 

det blir för svårt för dem. Då blir han frustrerad i sin tur av att dem inte klarar det och skulle 

vilja att det sätts in mer extra stöd. Däremot tror han inte på Obs-klasser eftersom man ofta 

buntar ihop elever som har social dysfunktion med de svaga eleverna som ofta har läs- och 

skrivsvårigheter. Det absolut sämsta för barn med inlärningssårigheter är att hamna i en stökig 
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miljö och det absolut sämsta för elever med sociala problem är att klassas som dumma. 

Däremot tror han på nivågrupperingar inom klasserna. 

 

Lärare 2 

 

Lärare 2 är också en SO-lärare men han menar att Obs-klasser skulle göra gott ibland. Han 

säger själv att han vet vad som är politiskt korrekt men sedan vad som är rätt för eleverna är 

han osäker på. Det är naturligtvis ingen höjdare, menar han, att peka ut någon som är svag 

men på ett sätt gör ju skolan han arbetar i det när de skickar iväg några av de svaga eleverna 

till studiegården när de har kärnämnen. Vidare menar han att vissa av hans kolleger påstår att 

de starka eleverna lyfter upp de svaga eleverna, men han tror inte riktigt på den tanken. Det 

bästa vore att ha någon form av specialklass som de elever som är behov av särskilt stöd får 

gå till och få lugn och ro och där de får bättra på sitt självförtroende. 

 

I hans klassrum vet han att de svaga eleverna ofta glöms bort och att själva grundsynen är att 

alla ska få lika stor uppmärksamhet. Tyvärr menar han att så är inte fallet, de elever som hörs 

och syns mest är de som får större delen utav hans uppmärksamhet. Vidare förklarar han att 

några av hans allra svagaste elever inte vill få någon uppmärksamhet. De skäms och räcker 

sällan upp handen utan sitter tysta och tittar ut genom fönstret. Men däremot om han någon 

gång ställer klassen en enkel fråga och om någon av de svaga eleverna räcker upp handen ger 

han självklart ordet till den personen. Efteråt är det väldigt viktigt att säga till den personen att 

han/hon arbetade bra. Att berömma dessa elever är a och o. 

 

Lärare 2 tycker det är besvärligt när dessa elever bara sitter och tittar på en. Några av dem 

försöker sitta och anteckna så gott det går men inget av vad läraren säger verkar gå in. Han 

förklarar att det ser ibland ut som om de förstår men vid utvärderingar och prov visar det sig 

att de inte alls har förstått. När han gör prov åt dem är själva grundtanken att de ska få samma 

prov som alla andra men man kan ibland modifiera provet. Han brukar göra provet mindre 

och plocka bort de svåraste sakerna. Men att sitta och göra speciella uppgifter till de svaga 

eleverna har han helt enkelt inte tid med. Någonting som han menar verkligen behövs är fler 

resurslärare. Nu i våras var det väldigt många assistenter som fick gå och det märks avsevärt 

att de är borta. Eleverna som är i behov av särskilt stöd är mycket längre efter nu än vad de 

var när det fanns två lärare i klassrummet. Han menar att då kunde man som lärare hålla större 

koll och hjälpa alla eleverna lika mycket, inte bara de svaga. Nu finns en så kallad studiegård 
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på denna skola men alla de svaga eleverna får inte komma dit utan de är bara dem som har de 

grövsta läs- och skrivsvårigheterna och det är bara i kärnämnen de får komma dit. I dagens 

skola behöver de elever som är i behov av särskilt stöd mer stöd. 

 

Lärare 3 

 

Lärare 3, som är en svensklärare, har den fördelen att när hon har lektion går de elever med 

svåra läs- och skrivsvårigheter till studiegården där speciallärare hjälper dem. När hon får en 

ny klass försöker hon märka så tidigt som möjligt vilka av hennes elever som behöver mest 

hjälp. Ett åtgärdsprogram görs och hjälp sätts in så fort som möjligt. Elever som har svåra läs- 

och skrivsvårigheter får hjälp i de olika kärnämnena men ibland kan det vara platsbrist på 

studiegården och i vissa fall vill inte föräldrarna att deras barn ska gå dit. Hon kan tycka att 

det är orättvist att de elever som inte når målen inte får gå dit men menar att när hon har 

lektion lägger hon det största krutet på dessa elever. På ett sätt får de svaga eleverna mycket 

av hennes uppmärksamhet men det är eleverna med social dysfunktion får den största delen 

av hennes uppmärksamhet. 

 

Lärare 3 tycker inte att det är något problem att ha dessa elever i klassrummet eftersom hon är 

emot homogena grupper. Hon menar vidare att hon tycker att det är bra att elever som är i 

behov av särskilt stöd ska få gå på specialundervisning men att det inte ska gå till överdrift 

utan att låta dessa elever vara i sin klass så mycket som möjligt så att de inte blir utanför. 

 

Resursläraren och specialläraren 

 

Både resursläraren och specialläraren anser att skolan behöver fler hjälplärare. De anser att de 

delvis har bra resurser men att det är långt ifrån alla som får den hjälp de behöver. De har bra 

hjälp för dem som kommer ifrån särskolan och även för de elever på skolan som har läs- och 

skrivsvårigheter och de elever som har en diagnos. Men de elever som bara har det svårt att nå 

upp till målen har de inte tillräckligt med resurser till. De menar även att de kan vara svårt för 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter då de bara får hjälp i kärnämnena. Det är ju så att en 

svag elev har oftast svårt i många ämnen och inte bara i ett. 

 

Specialläraren menar att eftersom det heter en skola för alla ska skolan hjälpa alla men hon är 

medveten om att denna skola inte riktigt lyckas med det. De resurser skolan har använder de 
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på ett bra sätt men det ska finnas mer resurser för att barn i behov av särskilt stöd ska få den 

hjälp de behöver så dessa inte ska känna sig utanför och glömda. Något som alla pedagoger på 

denna skola och även på alla skolor, måste tänka på är att se dessa elever och försöka på bästa 

sätt få med dem i undervisningen. 

 

Både resursläraren och specialläraren anser att det är pojkarna som får den största 

uppmärksamheten i klassrummet. Pojkarna syns och hörs mera än vad flickorna gör. Detta är 

någonting som jobbas på i nuläget. Skolan har anställt en genuspedagog som kommer dit och 

pratar om genus och som ska försöka se till att detta mönster bryts. 

 

I resurslärarens och speciallärarens ögon ska det inte finnas någonting som kallas för Obs-

klasser. Skulle skolan göra en observeringsklass för de 1-3 eleverna som det gäller i varje 

klass skulle det bara bidra till att de känner sig mer utanför och odugliga och knappt vilja gå 

till skolan mer. De skulle känna sig dummare än vad de redan gör anser båda och att den bästa 

lösningen vore att anställa ytterligare en speciallärare eller resurslärare som kan koncentrera 

sig lite mer på de elever som är i behov av särskilt stöd. Alla elever ska så mycket som 

möjligt vara med sin klass för att få utvecklas på ett sådant bra och socialt sätt som möjligt. 

Den sociala kompetensen är vikig för eleverna i framtiden. Det som redan är svårt för dessa 

elever som det gäller är att många av dem redan är utanför och då ska inte skolan segregera 

dem ännu mer genom att sätta in dem i observationsklasser. Både resursläraren och 

specialläraren tror på inkluderad integrering. 

 

4.1.2 Sammanfattning 

 

Överlag tror de olika pedagogerna jag har intervjuat på heterogena grupper där var och en får 

utvecklas efter sin förmåga och alla elever som går på denna skola skrivs in i en klass oavsett 

undervisningsform. I flera år ha de exempelvis haft särskoleelever integrerade i ”vanlig” klass 

och det har gett dem ytterligare argument för heterogena grupper. Men alla anser att det måste 

finnas stödfunktioner runt elever i behov av särskilt stöd. De resurser de har på skolan 

förvaltar de på ett klokt och uppfinningsrikt sätt men de skulle behöva ytterligare fler resurser 

för att kunna vara ytterligare flexibla i deras stöd till eleverna vilket skulle förbättra resultaten 

tydligare. Nu får de olika pedagogerna dra ett tungt lass utan adekvat hjälp av 

specialpedagoger. Men de menar att de försöker på bästa sätt få med de svaga eleverna i 

undervisningen.  
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Själva grundtanken är att alla elever ska få lika mycket uppmärksamhet på skolan och de olika 

pedagogerna jag intervjuat vet detta men menar att det går helt enkelt inte att ge alla elever 

lika stor uppmärksamhet. Om det inte är de som hörs mest så är det pojkarna som får den 

största uppmärksamheten. Detta är skolan och pedagogerna medvetna om och menar att det 

kommer att bli en förändring då det nu finns en genuspedagog på skolan som kommer att 

hålla i små föreläsningar för lärarna längre fram.  

 

Vad de olika pedagogerna tycker är det störst problemet gällande dessa elever är bland annat 

att de bara sitter och tittar, de tar inga egna initiativ. Det är även jobbigt för de olika 

pedagogerna när de ser hur dessa elever kämpar och känner frustration över att skolarbetet är 

för svårt. Här menar alla mina intervjupersoner att det är orättvist att inte alla elever får den 

hjälp de behöver. 

 

Nedan följer citat från de olika pedagogerna jag intervjuat gällande detta avsnitt: 
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”Vi måste uppmuntra dessa 

elever så ofta vi kan” ”Det behövs fler resurslärare 

på skolorna”

”Tiden räcker inte till för att 

göra specialuppgifter” ”Vi måste jobba med 

att alla ska få lika 

stor 

uppmärksamhet”

”Alla vi pedagoger måste hjälpas 

åt för att på bästa sätt hjälpa de 

svaga eleverna” 

”Vi måste ta till vara på de 

resurser skolan har” 

”Vi måste satsa på 

en inkluderad 

integrering”

”Elever i behov av särskilt 

stöd får inte känna sig 

glömda”  

 

Eleverna i klassrummet 

”De elever som är i behov av 

särskilt stöd får inte bli utanför” 

”Klassen och klassrummet är 

viktigt för de svaga eleverna”
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4.2 Skolans ansvar 

 

I skollagen står det om de lagar skolorna måste följa. Skolan har ett stort ansvar för sina 

elever och måste på bästa sätt tillfredsställa alla elevers olika behov. I detta avsnitt ville jag ta 

reda på vad skolan och de olika pedagogerna har för ansvar gentemot elever som är i behov av 

särskilt stöd. I denna del frågar jag även hur stor roll och hur stort ansvar föräldrarna till dessa 

barn har.  

 

Studierektorn 

 

Studierektorn menar att enligt Skollagen och Grundskoleförordningen ska särskilt stöd ges till 

elever som har svårigheter i skolarbetet. Det är rektorn som beslutar om detta stöd och ska se 

till att ett åtgärdsprogram upprättas. Elever som de befarar inte kommer att nå de mål som är 

uppsatta vid slutet av årskurs 9 ska också få stöd. Stöd ska enligt studierektorn i första hand 

ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Exakt hur stödet ska se ut finns inte 

formulerat. 

 

Studierektorn anser att skolan har ett stort ansvar gentemot alla elever att stödja dem i deras 

skolgång. Däremot kan de tyvärr inte ge specialundervisning till alla som behöver det. De har 

just nu fokus på deras fortbildning kring dessa frågor där de bland annat försöker att ge 

verktyg till lärarna att hantera ”gråzonsbarnen”, det vill säga de barn som ligger under den 

normala nivån för vad man bör kunna vid en viss ålder men för den skull inte är inskrivna i 

särskolan. De menar att läraren måste anpassa sin undervisning så att alla elever får 

förutsättningar på sin nivå. 

 

Lärare 1 

 

Lärare 1 menar att han måste ge eleverna som är i behov av särskilt stöd de bästa 

förutsättningarna för att försöka nå kunskapsmålen. Ibland finns de situationer när det känns 

att eleverna inte alls kommer att hinna med alla dessa mål som finns. Det blir en kamp mot 

klockan att hinna med att få upp dem över G-gränsen. Vidare förklarar han att det inte får bli 

ett oöverstigligt berg utan att det ska vara någonting som de klarar av. Ibland är det så att 

föräldrarna till dessa barn vill att lärarna ska ta ännu mer ansvar än vad de redan gör, de ställer 
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ibland orimliga krav på skolan. Det finns många föräldrar som sticker huvudet i sanden och 

vill inte veta av det verkliga problemet deras barn har. Föräldrarna spelar en ytterst viktig roll 

i dessa barns liv. Generellt menar han att man kan säga att om föräldrar har en bra syn på 

skolverksamheten och på sin egen roll, desto bättre går det för eleverna. Slutligen menar han 

att de svaga eleverna som gör ett stort uppsving är de som har stor backning hemifrån. 

 

Lärare 2 

 

Lärare 2 berättade att det hade varit en föreläsare på skolan för några veckor sedan som hade 

fastslagit att det är en mänsklig rättighet att få godkänt i alla ämnen. Om detta är sant så 

menar lärare 2 att han brister i sitt ansvar, dagligen. Det blir så ibland att vissa elever orkar 

han till slut inte anstränga sig för. De gör omprov 4-5 gånger och lämnar in fullständigt 

undermåliga arbeten.  

 

Ett ansvar han anser att viktigt är att i början av varje ny termin se vilka elever som är i behov 

av extra stöd. Då ska han så fort som möjligt ta kontakt med elevens föräldrar för att diskutera 

vilka åtgärder som skall sättas in. Alla föräldrar är tyvärr inte lika engagerade som han tycker 

de borde vara. Vissa kommer till skolan och sitter med armarna i kors eftersom de själva 

tyckte att deras egen skolgång var knagglig och då är deras barns skola automatiskt lika dålig. 

Vidare förklara han att det absolut inte är roligt och bra för elever som verkligen behöver stöd 

och hjälp hemifrån men inte får det. Däremot berättade han om en svag elev som han hade 

haft som nådde G-gränsen i alla betyg i slutet av 9 som tidigare hade varit ett hopplöst fall. 

Denna kille hade fått mycket hjälp och stöd hemifrån, vilket resulterade i bättre betyg. Skolan 

och de olika pedagogerna har ett stort ansvar gentemot dessa elever men det är även 

föräldrarnas uppgift att vara engagerade i sina barns uppväxt och utbildning. 

 

Lärare 3 

 

Hennes största ansvar är att försöka få så många av hennes elever att nå kunskapsmålen. För 

att försöka uppnå detta kvävs en ansträngning och engagemang från hennes sida när hon 

undervisar. Det går inte att ha en lektion utan engagemang eller inlevelse, eleverna ledsnar 

snabbt och tappar fokus. Lärarna har som ansvar att försöka på bästa sätt lära ut och göra 

undervisningen rolig och lärorik. Lärare 3 menar att det sämsta en lärare kan göra är att 

komma oförberedd till en lektion. Eleverna märker detta på en gång och undervisningen blir 
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oftast tråkig. Hon menar även att hennes ansvar gällande eleverna som är i behov av särskilt 

stöd är att ibland individanpassa sin undervisning. I hennes ämne går inte de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter men det går fortfarande de elever som har svårt med att nå målen. 

Hon menar att hon inte kan ge ut vilka uppgifter som helst till dessa elever utan ibland måste 

tänka på individanpassning. Vidare menar hon att skolan har ett stort ansvar gällande elever i 

behov av särskilt stöd och att det borde på något sätt finnas mer tid att ägna sig åt dessa.  

 

Även föräldrarna till dessa barn tycker hon måste vara med och påverka. Tycker föräldrarna 

att deras barn verkligen måste ha hjälp är det hennes ansvar att se till att ett åtgärdsprogram 

görs och att hjälp sätts in. Men det finns även de föräldrar som inte vill eller inte tycker deras 

barn behöver extra hjälp. Det är vid dessa tillfällen lärare 3 tycker att föräldrarnas ansvar 

brister.  

 

Resursläraren och specialläraren 

 

Resursläraren har framför allt två elever hon har ett stort ansvar för. Den ena har DAMP och 

går i sjuan och den andra har ADD och går i nian. Dessa pojkar har mycket svårt att fokusera, 

de kan inte arbeta själva i klassrummet utan måste ha någon som säger exakt vad de ska göra. 

De elever som har diagnos på denna skola har automatiskt fått hjälplärare/resurslärare. 

Resursläraren försöker vara med på de flesta av dessa elevers lektioner.  

 

Resursläraren menar att hon inte har något pedagogiskt ansvar, det har lärarna, men hon följer 

den planering som lärarna arbetar med. Det ansvar hon har är att kunna se och kunna läsa 

dessa två elever på bästa sätt så hon vet när de behöver hjälp. Hon har även ansvaret att 

justera lite i ämnen för att göra det mer lättförståeligt för dem. 

 

Specialläraren har ett stort ansvar för eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Speciallärarens 

ansvar är att försöka göra ämnena svenska, engelska och matematik så intressanta som 

möjligt. Även hon måste, som resurslärare, försöka göra uppgifter som eleverna förstår. Både 

resursläraren och specialläraren anser att de har god kontakt med deras elevers föräldrar. Hade 

de inte haft det tror de inte att deras undervisning skulle fungera lika bra. De menar vidare att 

deras ansvar är att ha en god kontakt med dessa föräldrar för att på bästa sätt hjälpa deras 

barn. 
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4.2.1 Sammanfattning 

 

Alla de olika pedagogerna jag intervjuat menar att både skolan och lärarna har ett oerhört stort 

ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd. Det finns en Skollag och en 

Grundskoleförordning där det står att stöd ska ges till de elever som har svårigheter i skolan. 

Men det finns ingen exakt formulering för hur stödet ska se ut utan det är de olika 

pedagogernas ansvar att se till och hitta på ett bra arbetssätt som fungerar för alla elever. 

 

De olika pedagogerna menar även att föräldrarna till dessa elever har även dem ett stort 

ansvar. Generellt är det så om barnen har stor backning hemifrån är det lättare för dem att nå 

de olika kunskapsmålen. Har en svag elev dålig backning hemifrån är det svårare för den 

eleven att göra något större uppsving. Lärarna har då ett ansvar att se till att de har en hyfsad 

god relation till dessa föräldrar. 

 

Vidare diskuterar de olika pedagogerna sitt ansvar gällande sin undervisning. Det går inte att 

komma oförberedd till sina lektioner utan som lärare har man ett ansvar att anstränga sig och 

känna att man är engagerad i sina lektioner. 

 

Citat nedan sammanfattar detta avsnitt: 
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”Vi måste se och tro på eleverna 

som är i behov av särskilt stöd” ”Mitt ansvar är att  se 

till att mina lektioner 

är lärorika och även 

underhållande”

 
”Det går inte att ha en 

lektion utan engagemang 

eller inlevelse, eleverna 

ledsnar snabbt och tappar 

fokus” 

”Vi måste ge de svaga eleverna 

de bästa förutsättningarna för att 

nå målen” 

”Enligt skollagen och 

grundskoleförordningen ska 

särskilt stöd ges till elever som 

har det svårt” 

”Det största misstaget som en lärare kan 

göra är att blunda för de svaga eleverna. 

Det går inte att tänka att det kommer lösa 

sig”

”Mitt ansvar gällande eleverna 

som är i behov av särskilt stöd är 

att ibland individanpassa min 

undervisning” 

”Mitt ansvar som lärare är 

att se på en gång vilka elever 

som behöver extra stöd” 

”Vi på skolan måste ha 

en god kontakt med 

elevernas föräldrar”  

Skolan ansvar 
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4.3 Bästa sättet 

 

Idag pågår en ständig utveckling av skolan och det finns en hel del litteratur om elever som är 

i behov av särskilt stöd. Jag ville med min studie få ett bättre grepp om just detta ämne som 

jag får användning av i vår när jag börjar min arbetskarriär som lärare. I teorin kan jag läsa 

mig till i olika böcker om hur man som lärare på bästa sätt ska arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd. Däremot vill jag veta hur det ligger till i praktiken. Pedagogerna jag intervjuat 

menar att man inte kan läsa sig till allt utan måste hitta sina egna arbetssätt och knep för att på 

bästa sätt tillfredsställa de svaga eleverna. Hur och vad de olika pedagogerna tänker och gör 

idag för att på bästa sätt få med dessa elever i sin undervisning och vad de anser en perfekt 

klass vore för dem följer nedan. 

 

Studierektorn 

 

Studierektorn menar att det handlar till största delen om inställning, om man som lärare tror 

på elevens inneboende förmågor eller om man som lärare bara ser problemen. De lärare som 

ser eleven på detta sätt lyckas också möta den på en nivå som är förståelig för eleven och 

anpassar undervisningen därefter. Att ge eleven förutsättningar för sitt lärande men också 

utmaning på lagom nivå är den bästa hjälp en elev kan få i klassrummet anser studierektorn. 

Studierektorn påstår inte att detta är lätt men menar om viljan finns så är mycket vunnet. 

 

Lärare 1 

 

Lärare 1 anser att det är viktigt att det finns bra samarbete mellan lärarna på skolan så de har 

tillgång till konstant feedback. Att som lärare köra sitt eget race fungerar inte utan man måste 

få ventilera sig hos andra och även dela med sig och få tips och råd. Något som han har märkt 

hos eleverna som är i behov av särskilt stöd är att de lägger av när det blir för svårt. När han 

ser att de börjar titta ut genom fönstret eller bara sitter och tittar handlar det om att han har 

lagt uppgiften på fel nivå för dem. Om han har tid modifierar han uppgiften tills nästa lektion 

och då brukar han märka på en gång att de tycker det är roligare att arbeta. Man måste som 

lärare kunna vara flexibel och försöka hitta på ett arbetssätt/undervisningssätt som fungerar 

till alla eleverna. De arbetssätt han använt sig utav som inte har fungerat är när eleverna har 

fått sitta själva och plöjt igenom någon historiebok. Han menar att de efter en stund tappar 
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koncentrationen. Ska ett viktigt avsnitt ur någon bok läras går han gärna igenom det först med 

eleverna. 

 

En perfekt klass för lärare 1 är en klass där alla har en ambition. Det behöver inte betyda att 

alla ligger på samma nivå. Han menar att det inte är lika stimulerande för honom. Men en 

klass där det finns en ambition och en lust att lära sig saker och framför allt en klass som 

respekterar varandra och självklart läraren är en perfekt klass för honom. Det är detta han 

försöker att uppnå i sina klasser. 

 

Lärare 2 

 

Det är svårt som lärare att tillgodose alla elevers behov men lärare 2 menar att det är en 

lärares jobb att försöka göra detta och att på bästa sätt försöka få med alla i sin undervisning. 

När lärare 2 frågade de eleverna i sin klass som har läs- och skrivsvårigheter och de elever 

som har svårt att nå målen var det bästa undervisningssättet var svarade alla att de tyckte bäst 

om när läraren berättade någonting. Många av de svaga eleverna har otroligt svårt för att 

skriva ned de saker som läraren skriver på tavlan. Men att berätta historier och berättelser för 

dem är det allra bästa enligt lärare 2. Därför väljer han att ofta föreläsa en lektion när det är 

någonting nytt han ska lära dem. Många av dem kan memorera det han säger och några kan 

ordagrant återkoppla saker. Vidare menar han att det finns stunder när dessa elever tycker det 

är ointressant och väljer att stänga av och sitta och rita istället. Det är under dessa stunder man 

som lärare måste hitta på något för att fånga deras intressen. Man måste hitta förmågan att 

berätta med rätt typ av inlevelse och gärna trycka in någon rolig anekdot i berättelsen. Lärare 

2 menar att han märker på proven hur mycket eleverna som är i behov av särskilt stöd har 

lyssnat och blir stolt när han märker att de flesta utav dem faktiskt har hängt med. Som lärare 

måste man vara ett med sitt ämne, det är då man fångar de flesta eleverna anser han. Lärarna 

ska absolut inte stå där framme och mala på utan tala lugnt och sansat och kanske till och med 

repetera saker. Han menar att detta är viktigt att tänka på när man undervisar en klass där han 

vet att det finns ca 1-3 svaga elever i den. 

 

För hans skull gör det ingenting att det finns ca 1-3 svaga elever i hans klass. Den perfekta 

klassen för honom är ingen MVG-klass. För några år sedan hade han sen sådan klass och det 

blev nästan tråkigt menade han då det nästan var som en komvux-klass. Det var i och för sig 

roligt på det sättet att hans elever ville lära sig någonting men han ville har mer dynamik och 
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olika kunskapsnivåer eftersom det är då han får hjälpa till och känna sig som en riktig lärare. 

Han berättade att han hade en kille som gick i sjuan som knappt kunde någonting, han var 

väldigt svag, men någonting hände i nian då han tillslut nådde alla målen. En sådan utveckling 

får man inte se om man har en MVG-klass.  

 

Lärare 3 

 

I början av lärare 3: s arbetskarriär visste hon inte riktigt hur hon skulle komma fram/nå ut till 

de tysta, svaga eleverna. Först trodde hon att de bara var lite tysta av sig men sen när 

provresultaten kom var det de tysta eleverna som inte hade förstått någonting. Lärare 3 förstod 

genast att hon måste ändra på sitt arbetssätt. Idag försöker hon få med så många sinnen som 

möjligt. Att skriva mycket på tavlan och att prata mycket anser hon vara det bästa för dessa 

elever och även för de övriga eleverna. Att låta eleverna sitta tysta och läsa i de olika 

skolböckerna tycker hon är ett dåligt undervisningssätt då eleverna ofta tappar fokus efter ett 

tag.  

 

Lärare 3 tror även det är lärorikt när eleverna får skriva mycket. Eleverna får oftast skriva av 

hennes anteckningar på tavlan. Då har de först fått lyssna om vad som står och sedan fått ta 

till sig det en gång till när de skriver av. Hon märker att eleverna tar till sig informationen då 

provresultaten kommer och hon ser att de flesta har förstått. Lärare 3 anser som lärare 1 att det 

är viktigt att de olika pedagogerna på skolan samarbetar och kommer med tips och råd om bra 

undervisningssätt. Att de olika pedagogerna på skolan samarbetar överhuvudtaget är bra då 

eleverna märker att det finns en god sammanhållning mellan lärarna. Hon menar att eleverna 

kan ibland märka om motsättningar finns och det kan uppstå skvaller.  

 

Resurslärare och specialläraren 

 

Resursläraren och specialläraren anser att det absolut viktigaste för alla lärare att tänka på är 

att vara lyhörd. När det gäller de elever i klassen som har diagnos gäller det att arbeta väldigt 

långsiktigt med dem. Då skapas en relation vilket är väldigt viktigt. Vad som gäller med 

eleverna som har läs- och skrivsvårigheter eller de elever som inte när målen är att inte mala 

på utan att ta det lugnt. De menar att vissa lärare har en tendens att allting ska gå så snabbt, att 

de ska hinna med så mycket på så lite tid. Här måste lärarna tänka på att alla inte hinner med. 

Det största misstaget en lärare kan göra är att inte se till var och ens individuella behov.  
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Vidare menar både resursläraren och specialläraren att det viktigaste är att man som lärare har 

roligt och trivs med sitt arbete och försöker på bästa sätt få sina elever att vilja lära sig. Om 

man som lärare tycker att ens arbete är tråkigt märker eleverna detta och tappar motivationen i 

det ämnet de har denna lärare. Om en lärare däremot brinner för sitt ämne/arbete får den lärare 

oftast med de flesta av eleverna i sin undervisning. Det är även viktigt att trivas med sina 

arbetskamrater. Det är ofta lättare att göra ett bättre jobb om man som lärare trivs och kommer 

överens med sina kollegor. 

 

De anser även att det är viktigt att ofta ge eleverna en klapp på axeln och antingen ger beröm 

för någonting eller bara frågar hur det är. Då känner sig dessa elever att de syns och 

förhoppningsvis kan de stärka upp sitt självförtroende. Det absolut sämsta man kan göra som 

lärare är att glömma bort vissa elever.  

 

4.3.1 Sammanfattning 

 

Alla pedagogerna jag intervjuat menar att man måste hitta sina egna arbetssätt som fungerar 

för alla eleverna. Det går inte att läsa sig till hur vad man som lärare bör göra vid olika svåra 

situationer eftersom alla elever är olika. Däremot är det viktigt att lärarna har ett bra 

samarbete och kommunicerar med varandra och ge varandra tips om olika arbetssätt som har 

fungerat för med i sin undervisning där de har elever som är i behov av särskilt stöd. Att de 

olika pedagogerna på skolan har ett bra samarbete gynnar även eleverna. Stämningen på 

skolan blir bättre och man som lärare gör oftast ett bättre jobb om de trivs och det är sådant 

som eleverna märker. 

 

Visst kan det ibland finnas en tidsbrist som hindrar att göra extrauppgifter till de svaga 

eleverna. De olika pedagogerna menar dock att om tiden finns är det oerhört viktigt att lägga 

ner en stund på att utforma olika specialuppgifter till de svaga eleverna. Ibland kan det gälla 

att bara modifiera om uppgiften/provet lite så att de elever som är i behov av särskilt stöd 

känner att det är något de klarar av. Lärarna förstår att dessa elever ofta känner en viss 

frustration och för att få bort denna frustration måste de göra det lite mer lättförståeligt för 

dem. Däremot måste det finnas en utmaning på lagom nivå för att det inte ska bli alltför lätt.  
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En annan sak som man som lärare måste tänka på för att på bästa sätt få med dessa elever i sin 

undervisning är att få med alla sinnen. Det räcker inte bara att stå framme vid katedern och 

mala på utan en lärare måste även skriva ned saker tydligt på tavlan. Lärarna menar att ett av 

de bästa arbetssätten är att berätta någonting för dem, berätta vad som hände vid det årtalet 

eller berätta vad som sades under det kriget men att det måste ske i lugnt tempo. Att repetera 

är bara bra då eleverna som exempelvis har läs- och skrivsvårigheter lätt tar till sig 

berättelserna då läraren berättar den med inlevelse och engagemang. Även att skriva en kort 

sammanfattning på tavlan om vad som har sagts och låta eleverna skriva av är nyttigt för 

eleverna då de ytterligare en gång får repetera.  

 

Ett undervisningssätt som några av de olika pedagogerna jag har intervjuat menar inte 

fungerar är när man som lärare ger dem en varsin bok/varsitt kapitel som de tyst ska läsa 

igenom. Eleverna kan på sin höjd läsa tyst i ca 10 minuter innan de tappar koncentrationen 

och börjar ledsna. Läraren måste först gå igenom boken/kapitlet med eleverna så de får en bra 

bakgrund av innehållet.  

 

Avslutningsvis menar de flesta av pedagogerna att det bästa man som lärare kan ge de elever 

som är i behov av särskilt stöd är uppmuntran. De måste få kännas att de finns och syns och 

att deras lärare stöttar dem.  

 

Citaten nedan sammanfattar detta avsnitt: 
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”Elever som är i behov av 

särskilt stöd tycker om när 

lärarna berättar historier” 

”Det måste finnas en god 

sammanhållning på skolan då man 

som lärare arbetar bäst när man 

trivs” 

 

”Som lärare måste 

man vara ett med 

sitt ämne” 
”Som lärare är det viktigt att få 

feedback från de andra lärarna”

”Vi lärare måste ständigt 

tänka på att uppmuntra 

elever som är i behov av 

särskilt stöd” 

 

”När de svaga eleverna lägger av 

vet man att uppgifterna man delat 

ut är för svåra” 

”Vi måste vara lyhörda” 

”..det är även viktigt att 

skriva mycket på tavlan 

och låta eleverna skriva 

av” 

”Innan eleverna ska läsa 

något är det viktigt att gå 

igenom det först” 

Bästa sättet 

”Vi fångar elevernas intresse om vi 

är engagerade och gör våra 

lektioner lärorika och roliga” 
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5. Resultatdiskussion 

 
Genom mina intervjuer har jag fått en hel del nya kunskaper om hur man som lärare ska på 

bästa sätt hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Först och främst måste en lärare tro 

elevens inneboende förmågor och inte vända dem ryggen till. Lärarna menar även att man 

måste hitta sitt eget arbetssätt som måste gynna alla sina elever. Det betyder ibland att man 

som lärare måste lägga med lite längre tid med de svaga eleverna. Att utforma olika 

specialuppgifter och modifiera om prov är viktigt då eleverna som är i behov av särskilt måste 

känna att det är något de klarar av. Vad som är viktigt här är att lärarna måste vara lyhörda. 

När lärarna gör dessa olika specialuppgifter tänker de även på att det ska fortfarande finnas en 

utmaning i uppgifterna, fast på lagom nivå.    

 

De olika pedagogerna jag gjort min studie på förklarar även att det är viktigt att ge varandra 

tips och idéer. Samarbetet är betydelsefullt då det gynnar pedagogerna på skolan men även 

eleverna. Vidare berättar pedagogerna att är viktigt att hålla ett lugnt tempo på sina lektioner 

och att använda alla sina sinnen. Det går inte bara att stå och prata utan man måste även skriva 

ner saker på tavlan. Att skriva ner saker på tavlan har visat sig vara mycket givande för de 

svaga eleverna. För att nå ut till de elever som har läs- och skrivsvårigheter ska man som 

lärare berätta saker. Att berätta med inlevelse och engagemang kan fånga de flesta elever.Till 

sist får man som lärare aldrig glömma att ge de elever som är i behov av särskilt stöd 

uppmuntran och uppmärksamhet.  

 

Lpo 94 menar att det är viktigt att lärarna ska ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort 

inflytande över och utrymme i undervisningen”45. Samtliga  mina intervjupersoner menar att 

de brister i sitt ansvar gällande detta. De vet att det är speciellt pojkarna, de som hörs, som får 

den största uppmärksamheten och detta är någonting som de olika pedagogerna vet att de 

måste jobba vidare på för att se till att alla ska få lika stor uppmärksamhet. Jag anser att man 

som lärare måste redan från första början upprätta arbetsregler som eleverna får skriva på och 

följa. Eleven vinner i längden på att lära sig att följa arbetsregler och ta hänsyn och respektera 

andra. Om man inte tränas i att följa vissa sociala regler för att kunna fungera i skolan och i 

samhället, riskerar man att bli en outsider som inte klara de enklaste vardagliga situationer på 
                                                 
45 Lpo 94 (1998) s. 15 
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arbetsplatser och i andra sociala sammanhang. Föräldrar och pedagoger måste få börja ställa 

krav och säga ifrån när barnen brister i uppförande och respekt för andra människor. Hela 

samhället vinner på att man följer självklara sociala regler och det gör tillvaron enklare för 

alla.  

 

”Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”46. Detta tycker 

samtliga pedagoger är ett oerhört viktigt ansvar. Enligt Skollagen och 

Grundskoleförordningen ska skolan ge stöd åt de elever som har svårigheter i skolan. Skolan 

och lärarna har ett stort ansvar gällande de elever som är i behov av särskilt stöd och det är 

viktigt att en god relation skapas så fort som möjligt med föräldrarna till dessa barn så att 

den/de elever det gäller kan få bättre förutsättningar att nå kunskapsmålen. Jag anser att det 

bästa sättet att skapa en god relation med elevernas föräldrar är genom olika föräldramöten 

och utvecklingssamtal. Där kan läraren försöka vinna föräldrarnas respekt och få en större 

inblick i elevens vardag.  

 

Det är även viktigt att snabbt upptäcka om en elev behöver extra stöd. I 

Grundskoleförordningen står det om just detta:”Om det genom uppgifter från skolans 

personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har framkommit att eleven 

behöver särskilda åtgärder, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och 

dennas vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet” 47. 

Rektorn på skolan där jag gjort min studie ser till att åtgärdsprogram upprättas för de elever 

som behöver det extra stödet, de så kallade ”gråzonbarnen”, men de kan tyvärr inte ge alla 

elever den hjälp de behöver.  Här måste lärarna hitta ett sätt att anpassa sin undervisning så att 

alla elever har samma förutsättningar för att nå målen.  

 

Överlag har de olika pedagogerna jag intervjuat indirekt förstått den ryske psykologen 

Vygotsijs teori om den proximala utvecklingszonen. Teorin handlar om att man som 

lärare/förälder alltid ska prata på den nivå som ligger närmast över elevens/barnets språkliga 

nivå, detta gör man för att eleven ska utvecklas på bästa sätt. Pedagogerna jag intervjuat 

förklarar att man som lärare måste ge eleverna utmaningar på en lagom nivå. Det går inte att 

                                                 
46 Lpo 94 (1998) s. 14 
47 Grundskoleförordningen kap 5, Särskilda stödinsatser 
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ge eleverna som är i behov av särskilt stöd alltför enkla uppgifter då de inte ska stanna i sin 

utveckling.  

 

Vygotsijs viktigaste teori som han anser är nyckeln till barns utveckling är interaktionism, att 

se och interagera med barnen är a och o.48 De olika pedagogerna på skolan jag gjort min 

studie på tycks omedvetet arbeta kring Vygotsijs tankar.  

                                                 
48 Håkansson (1998) s. 17 
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6. Slutsats 
 

För att eleverna som är i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver gör pedagogerna, 

på skolan jag gjort min studie på, sitt allra bästa. De jobbar medvetet med att låta alla elever 

ha lika stort inflytande och utrymme i undervisningen. De försöker även se till att så ofta som 

det går utforma specialuppgifter och modifiera om prov åt de svaga eleverna. Pedagogerna vet 

om sitt ansvar på skolan och försöker i den mån det går att ge den extra hjälp som finns på 

skolan till de elever som verkligen behöver den. De försöker även hålla en god kontakt med 

elevernas föräldrar så ett bra samarbete sker.  

 

Sist men inte minst verkar pedagogerna jag intervjuat ha sina egna arbetssätt som passar dem 

och sina elever bäst. De gör sitt allra bästa men på något sätt lyckas de ändå inte fullt ut. Det 

är trots allt ca 10 % elever av dem som min studie handlar om som går ut med ofullständiga 

betyg. Detta är enligt mig inte ett acceptabelt resultat, vilket borde förbättras. Däremot om 

detta resultat jämförs med samtliga åk 9 elever i Sverige (2004/05)49 där resultatet var 24,5% 

är detta ett bra resultat.  

 

6.1 Vidare forskning 

 

Om jag skulle vidareutveckla denna studie skulle jag nog utgå från elevernas perspektiv. Det 

är trots allt eleverna det handlar om. Som jag nämnde innan kan det vara känsligt för dessa 

elever att öppna sig, därför måste man först försöka vinna deras respekt och förtroende. Det är 

nog minst lika viktigt att intervjua elevernas föräldrar. Då kan jag få lite större inblick hur de 

arbetar hemma och vilka arbetssätt som föräldrarna anser är lämpligast. Avslutningsvis kan 

jag intervjua de övriga eleverna i klassen/klasserna och se vad de anser är bäst för sina 

klasskompisar som behöver lite mer stöd.  

 

                                                 
49 Skolverket (2006) s. 19 
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