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Abstract 

Today’s schools agrees that there are students that are in need of special help in school, but 

how this help best connects to the students can the schools not agree about.   

That’s why I in this essay have chosen to look closer at four different compulsory schools and 

they’re teaching of students requiring special help. I choose to look at two community schools 

and two open schools. 

The aim with this essay is to see if the teaching of students in need of special help is different 

or the same on the four schools. One of the theories that I have used is Haug´s theory about 

segregated and included integration.

In my essay I have used qualitative research interview. I have interviewed one person from 

each school management. 

The result shows that it is not the way the schools teach the students that is important, instead 

the schools see the contacts between families and the school and the personals attitude agents 

the students as the most important factor when they work with this students.

Keywords: Specialpedagogy, students in need of special help, including, excluding, 

segregation, integrating, normalizing, contacts between families and schools, the personals 

attitude agents the students.
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1. Inledning

Dagens samhälle förändras ständigt, men skolan hinner inte riktigt med i denna utveckling.

Dagens samhälle med konstant ökade stress och krav på sina medborgare gör att allt fler 

elever visar tendenser till att inte klara av skolans mål på grund av olika problem och antalet 

elever i behov utav särskilt stöd ökar. Elever som är i behov utav särskilt stöd måste givetvis 

få detta, men man ska kanske titta efter både en och två gånger på vad detta kan få för 

konsekvenser för eleven i framtiden. Målet är en skola för alla, men vad innebär detta.

Vårt samhälle har alltid haft en tendens att vilja skola in människor i gällande normer och 

värderingar och på samma gång avskilja dem som är annorlunda. Vilka metoder och 

förhållningssätt skolarna sedan väljer för att hjälpa dessa elever beror på den ledande 

världsbilden, rådande synen på vetenskapen samt den rådande samhällssynen på 

specialpedagogiken.1

Det har i alla tider funnits elever inom skolan som inte har lyckats nå upp till gällande regler 

och normer och samtidigt inte lyckats att ta tillvara de möjligheter som erbjuds för att bygga 

upp sitt kunskapsförråd. Under olika tidsperioder har det gjorts olika försök att hjälpa de 

elever som riskerar eller redan har fallit utanför ramarna för vad som är godtagbart. Dessa 

godtagbara ramar har alltid satts utifrån ett normalperspektiv.2

Alla elevers dröm är att få känna att de är normala och att de passar in, men vad definieras då 

som normalt. För att få skolan ska få tillgång till de resurser de behöver för elever som är i 

behov utav särskilt stöd så behöver man en diagnos och med det så stämplas ofta eleven som 

avvikande.3

Besparingar inom skolan på 90-talet ändrade förutsättningarna för specialpedagogiken 

avsevärt bland annat så minskade lärartätheten och detta märktes framförallt på 

speciallärarsidan.  När man ska spara inom skolan så sparar man först på undervisnings 

kostnaderna det vill säga speciallärarna. Resultatet av detta är att skolan i dag i allt större 

utsträckning kräver specialpedagogiska kunskaper hos vanliga pedagoger.4

                                                
1 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004 
2 Ibid.
3 Atterström, Hans & Roland S. Persson. Brister eller olikheter? Specialpedagogik på alternativa grundvalar. 
2000.
4 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
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Tidigare var skolan och dess pedagoger mer för den inkluderande pedagogiken och 

verksamheten var mer inriktad mot demokratiskt deltagande. Men talet om att i stället ha mer 

homogena grupper gör att uppdelningen av eleverna i olika kategorier blir allt vanligare, 

risken med detta är att skolan fokuserar mer på elevernas brister än på deras resurser.5

”I ekonomiska åtstramningstider när resurserna krymper är det kanske än mer viktigt att se 

vilka faktorer som påverkar barns möjligheter till utveckling. Är det så att varje tidsålder 

ställer sina diagnoser? Finns det ett behov att anpassa synen på barns svårigheter till 

rådande samhällsförhållanden?”6

Terje Ogden (1991) menar att elever som är i behov utav särskilt stöd behöver flera försök för 

att klara av den vanliga skolan och många olika problem kan dyka upp under integrerings 

arbetet på väg tillbaka till den vanliga skolan. I sin bok Specialpedagogik. Att förstå och 

hjälpa beteendestörda elever. (1991) tar han upp tre dilemman som kan dyka upp när en elev 

med behov utav särskilt stöd ska integreras tillbaka till sin ordinarie klass.

  

Paradoxen med kvalificerad behandling: När en skola eller lärare blir tvungen eller väljer att 

flytta eleven från klassen till en mindre grupp eller en annan skola ser man ofta problemet 

som löst, men om målet är att eleven ska flytta tillbaka till sin ordinarie klass kan det kan vara 

svårt att övertyga och motivera eleven och föräldrarna att få eleven att flytta tillbaka om 

kvalitén på de externa behandlingarna är hög och eleven trivs och fungerar där.

Den dubbelbottnade intentionen: Målsättningen för integreringsarbetet är bl.a. att skapa en 

förståelse för att elever är olika, men samtidigt är de flesta specialinsatser mål för elever med 

behov av särskilt stöd att i så stor utsträckning så möjligt få dessa elever till samma nivå som 

andra elever. 

Tidsparadoxen: När en elev flyttas till en segregerad grupp är målet att hon/han ska kunna 

återvända till sin klass så fort så möjligt. Detta ställs i motsats till att dessa elever är i stort 

behov utav trygga kontakter, vilket de inte får vid en sådan situation.7

                                                
5 Atterström, Hans & Roland S. Persson. Brister eller olikheter? Specialpedagogik på alternativa grundvalar. 
2000.
6 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004:52
7 Ogden, Terje. Specialpedagogik. Att förstå och hjälpa beteendestörda elever. 1991
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I Lpo 94 står det att ”Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”8Det står även 

att ”omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten”9och 

att” undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja för 

elevens fortsatta lärande och kunskapsutveckling.10 Eleverna ska även i ”skolan möta respekt 

för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap 

som ger trygghet och vilja och lust att lära.”11

Eftersom skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårt att nå 

de nationella målen så kan undervisningen och resursfördelningen av förklarliga skäl inte se 

likadan ut för alla elever på alla skolor. Det finns olika sätt att nå målen.12

I Salamancadeklarationen från 1994 står det att alla barn har rätt till undervisning och att

elever i behov utav särskilt stöd ska ha tillgång till den vanliga skolan. Deklarationen

bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och deras standardregler 

om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. Deklarationen riktar 

uppmaning till både regeringar och världssamfundet att underlätta inkluderande undervisning. 

FN organet UNESCO har ansvar för att följa upp om länderna och dess skolor lever upp till 

detta.

I deklarationen står det bland annat”... Att vara en del av samhället och att medverka i det är 

något väsentligt för människans värdighet och för hennes tillgodogörande och utövande av de 

mänskliga rättigheterna.

... Erfarenheterna i många länder visar … (att detta) bäst uppnås inom reguljära skolor som 

betjänar alla barn i ett lokalsamhälle.

... De integrerade (inclusive) skolorna erbjuder alltså gynnsamma förutsättningar för att 

skapa lika chanser och fullständig medverkan, men för att det skall lyckas krävs en 

samordnad insats, icke blott från lärare och skolpersonal utan även från kamrater, familjer 

och frivilliga…”13

Skolan ska ta tillvara elevers olikheter och enligt Salamanca deklarationen är det normalt att 

                                                
8 Lpo 94:5
9 Ibid. 94:5
10 Ibid. 94:6
11 Ibid. 94:9
12 Ibid. 94:6
13 Salamancadeklarationen.1994.
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vara olika. En risk med detta är att elever som verkligen är i behov utav särskilt stöd inte 

tillgodoses med de resurser som de verkligen behöver.

Med det ovan skrivna utdragen från Lpo 94 samt upplevelser jag har haft under mina Vfu 

perioder så har jag valt att undersöka fyra skolors sätt att undervisa elever som inte klarar av 

den normala klassrums situationen d v s elever i behov utav särskilt stöd.

Många gånger kopplas vår definition utav vad som är normalt och vad vi ser som avvikande 

samman med vår bedömning av vilka elever som är i behov utav särskilt stöd. Hur 

definitionen av normalt och avvikande ser ut har att göra med dess kontext.14 Därför tror jag 

att undervisningen för elever i behov utav särskilt stöd kan se väldigt annorlunda ut på olika 

skolor.

1.1 Syfte

Jag vill i denna undersökning titta närmare på hur elever som är i behov utav särskilt stöd 

undervisas i olika skolor, för att se om det finns mer eller mindre gynnsamma 

undervisningsmetoder när det gäller dessa elever. 

Mitt syfte med uppsatsen är att se hur olika skolor undervisar elever i behov utav särskilt stöd, 

vilka undervisningssätt som används och hur dessa skiljer sig åt. 

1.2 Frågeställningar

 Hur väljer olika skolor att undervisa elever som är i behov utav särskilt stöd?

 Vilken ideologi har skolorna när det gäller att ta hand om elever med speciella behov?

 Skiljer de kommunala och friskolorna sig åt i sitt undervisningssätt när det gäller 

elever i behov utav särskilt stöd?

För att besvara dessa frågeställningar har jag valt att titta närmare på fyra skolor och deras 

undervisningsmetoder när det gäller elever i behov utav särskilt stöd. Jag har valt två 

                                                
14 Skolverket. Elever i behov utav särskilt stöd. 1998
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kommunala och två friskolor. En utav friskolorna har dessutom enbart elever i behov utav 

särskilt stöd.

1.3 Definitioner 

Med exkludering menar jag de elever som plockas ut ur sin klass och enbart får undervisning i 

en grupp/klass med elever i behov av särskilt stöd.

Med inkludering menar jag elever som är i behov av särskilt stöd men som ändå går kvar i sin 

vanliga klass, och får sitt stöd där.

När jag skriver barn i behov av särskilt stöd så syftar jag på elever som inte klarar av att 

uppnå de mål i skolan som det är tänkt att de ska uppnå i sin vanliga klass.

Med specialister menar jag människor som har specialutbildningar som tex. kuratorer, 

specialpedagoger, psykologer osv.

Med psykosociala problem menar jag problem som kan ha sitt ursprung i elevens sociala 

förhållanden eller att elevens psykiska problem kan få sociala konsekvenser.

Med psykisk funktionsnedsättning menar jag menar jag funktionsnedsättningar som inte är 

fysiska.

1.4 Uppsatsens disposition

Inledning: I den första delen beskrivs bakgrund, syfte, frågeställningar,

avgränsningar, Salamanca deklarationen och definitioner.

Teori: I teoridelen beskrivs de teorier som jag har utgått ifrån när jag har 

analyserat min undersökning. Här tas även upp för och nackdelar 

med diagnos på elever samt att skolornas resurser inte enbart är en 

fråga om pengar.

Metod & datainsamling: I metoddelen resovisas hur undersökningen genomförts och hur 

jag valde att gå tillväga. 
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Resultat: Här redovisas det empiriska underlaget, som består av intervjuer 

med personal från skolledningen på de respektive skolorna.

Resultatet delas in i olika teman som antingen sammankopplar 

eller skiljer de olika skolorna åt.

Diskussion: I denna del sammanfattas analysdelarna och mina egna reflektioner 

och tankar.

1.5 Tidigare forskning

Tidigare forskning som jämför hur skolor användes sig utav sina resurser för elever i behov 

utav särskilt stöd finns det inte så mycket om, men det finns en hel del forskning och studier 

om vilket arbetssätt som är bäst när det gäller dessa elever.

I Skolverkets rapport, På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder. 

(2006) Kan man läsa att trots att alla som arbetar inom skolan är medvetna om att skolan ska 

vara för alla så visar rapporten att skolan klart brister i att göra sin utbildning tillgänglig för 

alla elever och detta gäller framförallt elever med psykosociala problem. Rapporten visar även 

att skolor har väldigt olika sätt att definiera vad som är ett funktionshinder. Rapporten tar 

även upp hur man ska lyckas göra utbildningen meningsfull för de elever med behov av 

särskilt stöd som aldrig kommer att uppnå målen för grundskolan. De tycker även att 

målsystemet bör granskas eftersom det idag är möjligt för elever att gå nio-tio år i 

grundskolan utan att uppnå målen.15

I dagens samhälle ser man funktionshinder ur ett hälsoperspektiv. Tidigare såg man det ur ett 

hindersperspektiv. Detta innebär att man i dag utgår från individen och dennes omgivning när 

man ser på hur individen mår. Man tittar på hur eleverna upplever sina svårigheter i skolan.16

”Funktionshinder är inget entydigt begrepp men man skulle kunna säga att det individuella 

funktionshindret i kombination med brister i samhället medför svårigheter i den dagliga 

livsföringen.”17

                                                
15 www.skolverket.se. På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder. 2006  
16 Ibid.
17 Ibid:14
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Det är enligt skolverkets rapport inte elevernas psykiska funktionsnedsättning i sig som gör att 

de får svårigheter i skolan, orsaken är istället brister i den sociala, fysiska och psykosociala 

miljön som gör att funktionshinder uppkommer. 

En av skolans viktigaste men samtidigt svåraste uppgifter är att lyckas åstadkomma en 

pedagogisk undervisning som är anpassad till varje elevs speciella förutsättningar.18

Studier visar att bra relationer mellan skolan och hemmet samt den pedagogiska kvalitén är 

avgörande ifall skolan ska lyckas med de elever som är i behov av särskilt stöd. De skolor 

som lyckas allra bäst med detta har även bra överblick över den egna organisationen, skolans 

arbetsmiljö och kompetensen på skolan.19

Under läsåret 95/96 kom oroväckande siffror från många kommuner om att kostnaderna för 

elever i behov utav särskilt stöd konstant steg. Detta i kombination med neddragna resurser 

för specialundervisning gav inget bra resultat. Allt fler barn och ungdomar far illa och det 

finns inga vuxna inom skolan som kan ta hand om dem. Allt detta i kombination gör att 

många skolor i dag tampas med en situation som i långa loppet är ohållbar.20

1.6 Undervisning av elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv

Att sortera in elever utefter deras begåvning och förmåga att passa in har pågått väldigt länge i 

den svenska skolan. Redan i den första skolordningen från 1600 – talet står det skrivet om 

specialklasser för de elever som inte klarade av att tillgodogöra sig den vanliga 

undervisningen.21

I börja utav 1800 – talet betonades det att Sverige skulle arbeta för en mer demokratisk och 

jämlik skola för alla elever och år 1842 beslutades det att vi skulle ha folkskola, men detta var 

långt ifrån en skola för alla. Mycket på grund av att skolan saknade konkreta resurser för att ta 

hand om elever i behov utav särskilt stöd.22

Segregering var vanligt och barn som kom från fattiga familjer gick ofta bara delvis i skolan 

eller inte alls. Det dröjde ända fram till år 1915 innan så gott som alla barn i Sverige gick i 

folkskolan. 

                                                
18 www.skolverket.se. På andras villkor – skolans möte med elever med funktionshinder. 2006  
19 Eliasson, Ragnar. För många klarar inte skolan krav. 2002
20 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
21 Helldin, Rolf. Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. 1997
22 Ibid.
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Så småningom utvecklades skolans skyldigheter och möjligheter att ta hand om elever i behov 

utav särskilt stöd. Dessa elever samt elever med medicinska sjukdomar undervisades enskilt 

eller i mindre grupper och stämplingen som dessa elever fick ledde oftast till social 

uteslutning. 

Kring inledning av 1900-talet började man sortera in elever som klassades som sinnesslöa och 

efterblivna i hjälpklasser och till speciella anstalter. Anledningen till denna utsortering var 

samhällets nyväckta intresse för naturvetenskap och nya möjligheter till olika psykologiska 

tester som ledde till detta rättmätiga handlande. Det infördes även så kallade Svagklasser, 

förespråkarna för detta menade att man genom att dela in eleverna i fyra olika kategorier, de 

psykiskt och fysiskt normala, de lata och tröga, de psykiskt och fysiskt svaga samt de 

efterblivna skulle man kunna ge alla elever den undervisning som de var i behov utav.23

Förespråkarna menade även att genom att urskilja de elever som var annorlunda och 

avvikande så kunde man lättare tillgodo se dem de behov och den hjälp de behövde samtidigt 

som de normala eleverna fick en underlättad undervisning utan dessa elever. Här tyckte man 

att man hade hittat den idealiska lösningen för alla elever.

Denna differentieringsmetod fick ännu större stöd under 20 - och 30 - talet när det svenska 

samhällets intresse för ras- och arvshygien ökade. 

Motståndarna till detta menade i stället att en uppdelning utav eleverna i dessa kategorier 

enbart var till elevernas nackdel.24

Elever med rörelsehinder fick inte allmänskolplikt förrän år 1962 och när den nya läroplanen 

kom samma år så växte specialundervisningen i skolan enormt. Skolan började införa en slags 

integreringsideologi. De elever som skolan tidigare hade sorterat ut i specialklasser och 

mindre grupper skulle nu placeras tillsammans med skolans andra elever i olika 

kombinationer för att integrera dem till att bli som alla andra. 

Men det var inte förrän på 70 – talet som politiker och skolan själv började inse att elevers 

problem i skolan många gånger uppstod i mötet mellan omgivningen och eleven och dennes 

förutsättningar och man började ifrågasätta skolornas miljöanpassning till de elever som 

behövde stöd.25

                                                
23 Ibid. Helldin, Rolf. Specialpedagogisk kunskap som ett socialt problem. En historisk analys av avvikelse och 
segregation. 1997
24 Ibid.
25 Ibid.
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I utredningar och rapporter under 80 – talet kom man fram till att med hjälp utav en ny 

lärarutbildning med mer inslag utav specialpedagogik och fortbildning för redan arbetande 

lärare skulle leda till att behövligheten utav specialundervisning skulle avta.

Decentraliseringen inom skolan fick en snabb utveckling under 90 – talet genom Lpo 94. Lpf 

94 och kommunaliseringen utav skolan. Beslut om vilka elever som är i behov utav särskilt 

stöd, resursfördelningen, läraranställningar osv. är idag upp till varje kommun och ibland upp 

till varje skola att bestämma vilket har lett till att undervisningen för elever i behov utav 

särskilt stöd ser väldigt olika ut från skola till skola.26

2. Teori

De som anser sig vara normala sätter gränserna för vad som är normalt. Olikheter som finns i 

samhället definieras inte enbart som olikheter, utan som något som är oacceptabelt.

Vad som är normalt och vad som ses som onormalt, eller oacceptabelt skiljer sig naturligtvis 

åt beroende på vilken kulturell och social kontext du befinner dig i.27 Brodin & Lindstrand 

(2004) menar att vi alla växer upp i olika livsmiljöer som formar oss och blir en del utav vår 

personlighet. Eleverna kommer ofta från helt skilda levnadsförhållanden som skolan många 

gånger inte känner till och detta kan innebära svårigheter för lärarna att leva sig in i hur olika 

levnadsförhållanden och kulturer formar eleverna.28

Specialpedagogiken förändras ständigt allt efter som lärarrollen och skolans strukturer 

anpassar sig till nya samhällsbehov, kunskaper och nya politiska riktlinjer och alla är vi mer 

eller mindre överens om att det i dagens skolor finns ett stort behov av insatser för elever i 

behov av särskilt stöd, vad man däremot inte är överens om är vilka åtgärder som är bäst för 

dessa elever.29

När skolor arbetar med elever som är i behov utav särskilt stöd använder de sig utav olika 

arbetssätt. Hur man väljer att arbeta kan se väldigt olika ut och de olika arbetssätten har sina 

för och nackdelar.

                                                
26 Skolverket. Elever i behov utav särskilt stöd. 1998
27

Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
28 Ibid
29 Haug, Peder. Pedagogiska dilemman: Specialundervisning. 1998
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Jag valde följande teorier för att de alla tar upp samma sak, men ur lite olika synvinklar.

2.1 Segregerande och inkluderande integrering

Peder Haug (1998) skriver om segregerande och inkluderande integrering. Begreppet 

integrering har många olika betydelser och är ofta väldigt brett, men när det handlar om 

specialpedagogik väljer Haug att använda det som en förklaring till att barn ska ha rätt att bo 

hemma och gå i den lokala skolan även fast de är i behov utav särskilt stöd.

Med segregerande integrering menar Haug att det viktigaste är att man hittar den bästa 

lösningen för en elev i behov av särskilt stöd och dennes undervisning i skolan. Det kan vara 

allt från vissa lektioner i liten grupp till all undervisning i särskolan. Vad som är bäst för 

eleven bestäms utav professionella specialister och tonvikten ligger på maximal ämnes och 

prestations inlärning.

Här vill man att eleven genom kompensatorisk behandling i så stor utsträckning så möjligt ska 

anpassa sig till samhället och skolan. Med kompensatorisk lösning menar Haug att man ger 

eleven extra resurser som stärker dennes svaga sidor. Detta kräver däremot att eleven har en 

diagnos som beskriver dennes svaga respektive starka sidor. Målet är att eleven med hjälp 

utav dessa extra resurser ska komma upp till samma nivå som sina klasskamrater.  I fall 

eleven har rekommenderats av specialisterna att tas ur skolan eller klassen är detta för en 

kortare period och målet är att han/hon ska tillbaka dit så snart så möjligt och kunna delta i 

den vanliga undervisningen.30

Med inkluderande integrering menar Haug att alla elever ska få sin undervisning i samma 

klassrum samtidigt, även de elever som är i behov utav särskilt stöd. Detta kopplar han till 

social rättvisa och att alla har rätt till samma deltagande i undervisningen utifrån kollektiva 

demokratiska värden. Här menar man att det bästa för alla, den enskilde eleven som för 

samhället är att man får delta i samma undervisning och samma gemenskap i skolan. På detta 

sätt lägger man en bra grund för att även elever i behov utav särskilt stöd ska kunna fungera 

tillsammans med resten utav samhället som vuxna individer. 

Vid inkluderande integrering lägger man stor betydelse på gemenskap och social träning och 

man accepterar att eleverna är olika och att dessa olikheter utgör en del utav vardagen. 

                                                
30 Haug, Peder. Pedagogiska dilemman: Specialundervisning. 1998
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Elever i behov utav särskilt stöd ska få den hjälp och det stöd de behöver i sitt vanliga 

klassrum utan att de blir utstötta eller stigmatiserade. På detta sätt framträder alla elever som 

lika i skolan enligt Haug.

Detta arbetssätt är genomförbart ifall alla lärare som arbetar på skolan har tillräckligt med 

kunskaper så att de kan undervisa alla elever och på samma gång suddar man ut linjen mellan 

specialpedagogik och pedagogik som är så tydlig inom den segregerande integreringen.31

2.2 Inkluderande och exkluderande arbetssätt

Jane Brodin & Peg Lindstrand talar istället om inkluderande och exkluderande arbetssätt när 

det gäller elever i behov utav särskilt stöd. Skolor som har ett inkluderande arbetssätt med 

elever som har behov av särskilt stöd utgår enligt dem från Normaliseringsprincipen, detta 

innebär, att barn med funktionshinder i så stor utsträckning som möjligt ska få leva på samma 

villkor som sina jämnåriga kamrater. Ambitionen är att eleverna ska få sin undervisning i sin 

egen klass och ska inte behöva flyttas från klassen. 

Men de menar även att skolor som arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt bör vara 

uppmärksamma på att när elever som har behov utav särskilt stöd placeras i en klass där det 

inte finns andra elever med behov utav särskilt stöd finns det en risk att dessa elever känner 

att de inte passar in i gruppen och på så sätt känner sig utanför.32

Arbetar skolorna istället utifrån ett exkluderande arbetssätt när det gäller elever i behov utav 

särskilt stöd väljer man att plocka ut eleverna ur sina ordinarie klasser för att i stället 

undervisas i mindre grupper eller individuellt.

Problem med att elever känner sig utanför eller annorlunda kan även dyka upp bland elever 

som får exkluderande specialundervisning på grund av att de har en otillräcklig förmåga att 

tillgodogöra sig undervisningen. Om skolans specialundervisning inte är tillräckligt bra 

organiserad och hjälpklasserna i stället blir avstjälpningsklasser kan följderna bli att eleverna 

struntar i att komma till skolan och halkar allt mer efter i undervisningen.33

                                                
31 Haug, Peder. Pedagogiska dilemman: Specialundervisning. 1998
32 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
33 Ibid.
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Asmervik (1993) menar att om skolan har exkluderande undervisning för elever i behov av 

särskilt stöd gäller det att den är bra organiserad och får dessa eleven att känna sig delaktiga 

genom att inte bara fokusera på elevens svagheter utan även lyfta fram möjligheterna. Många 

lärare ser denna undervisnings form som positiv för vissa elever eftersom de vid denna 

undervisningsform inte behöver möta så många lärare och elever, vilket gör att de lättare får 

struktur och ordning på sin skolgång.34  

Även i rapporten Elever i behov av särskilt stöd. från Skolverket (1998), menar skolverket att 

i de situationer där eleverna själva anser att deras problem många gånger ligger i klassens 

höga tempo och att de inte kan koncentrera sig i storgrupp kanske ett exkluderande arbetssätt 

är just vad de behöver.35

2.3 Organisatorisk och pedagogisk differentiering

Bengt Persson (1998) talar om organisatorisk och pedagogisk differentiering. Med 

pedagogisk differentiering menar han att läraren måste anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar. För att lyckas med detta gäller det att man som lärare hela tiden i sin planering 

har i åtanke att eleverna ligger på olika nivåer i en mängd olika aspekter och att alla elevers 

behov måste tillgodoses. Samtidigt ska läraren i sin undervisning hålla sig inom ramen för 

skolans regelverk vilket bl.a. säger att alla elever förväntas nå samma mål inom samma 

tidsram. Med organisatorisk differentiering menar han att skolan delar in och sorterar ut de 

elever som inte klarar av den normala undervisningen i mindre grupper. Den organisatoriska 

differentieringen ställer även mindre krav på lärarnas planering och flexibilitet eftersom 

elever med behov utav särskilt stöd flyttas från den ordinarie klassen36

                                                
34 Amservik, S. T. Ogden & A-L: Rygdvold. (red) Barn med behov av särskilt stöd. 1993
35 Skolverket. Elever i behov utav särskilt stöd. 1998
36 Persson, Bengt. Specialundervisning och differentiering – En studie av grundskolans användning av 
specialpedagogiska resurser. 1998
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2.4 Diagnos – för – eller nackdel?

Att antalet diagnostiseringar ökar har mycket att göra med att många skolor enbart för extra 

resurser till de elever som har en diagnos, men PBU(Psykiska Barn – och 

Ungdomsvårdsmottagningen) menar att många barn befinner sig någonstans mitt i mellan 

neuropsykiatriska och psykosociala problem och är därför svår diagnostiserade. Resultatet kan 

då bli att eleverna blir fel diagnostiserade vilket kan vara förödande för dem i framtiden 

eftersom de får hjälp för fel problem.37

Lennart Danielsson & Ingrid Liljeroth skriver i sin bok Vägval och växande –

specialpedagogiskt perspektiv, att vi allt för ofta litar på att specialisterna som ska ställa 

diagnosen även ska ge oss alla svar på hur eleven kommer att utvecklas och lära sig. Många 

blir besvikna när de upptäcker att så är inte fallet, specialisterna ger oss bara de medicinska 

svaren. Vi är alla olika och elever med diagnos är mer än bara just en diagnos. Det räcker inte 

enbart med att vi har de neurofysiologiska, neurologiska och andra medicinska data för att 

förstå en elev med en diagnos, vi måste även se eleven hur hans/hennes pedagogiska, sociala 

och psykologiska perspektiv för att få en helhet. 

Två elever som har liknande skada och kanske samma diagnos kan ha helt olika behov utav 

särskilt stöd.38

Risken är att de elever som inte får någon diagnos och som skolan inte kan få extra resurser 

för, men som ändå är i behov utav särskilt stöd, samlas ihop i en gemensam klass, en slags 

”slaskklasser”. I dessa klasser har eleverna små möjligheter att få det stöd som de verkligen 

behöver.39

Som jag skriver ovan så har antalet diagnoser i landet bara ökat och mest har diagnosen utav 

så kallade bokstavsbarn ökat. Faran med detta är att eleverna kan få det svårt att göra sig av 

med denna stämpel senare i livet när de vill komma ut på arbetsmarknaden.

Självklart är det så att de elever som är i behov utav särskilt stöd ska få detta, men istället 

kanske man ska se det som en rättighet för alla elever, med eller utan diagnos. Alla kan någon 

gång behöva lite extra stöd för att kunna tillgodogöra sig undervisningen på rätt sätt och på 

samma gång suddar man ut den eventuella stämpel som vissa elever annars riskerar att få.40

                                                
37 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
38 Danielsson, Lennart & Ingrid Liljeroth. Vägval och växande – specialpedagogiskt perspektiv. 1987
39 Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
40 Ibid.



  18

Många i dagen skola och samhälle är skeptiska mot att elever ska diagnostiseras och sedan 

sorteras in i fack där man bara utgår från deras diagnos. Diagnosen gör att dessa elever lätt 

blir stämplade som avvikande.41 Här håller Haug med och menar att undersökningar har visat 

att elever som får en diagnos oftare förstärker sin egen identitet som avvikande och därmed 

lyckas sämre i skolan och resten utav yrkeslivet än vad elever med samma begåvningsnivå 

men utan diagnos gör.42  

2.5 Skolans resurser – inte bara en fråga om pengar

Visst har besparingarna i skolan drabbat eleverna negativt. Antalet lärare per elev har minskat 

kraftigt vilket har lett till större klasser och besparningarna har i första hand drabbat 

specialundervisningen, det vill säga elever i behov utav särskilt stöd.                                                                                                                                                         

Men oftast när det diskuteras om skolans resurser för elever i behov utav särskilt stöd så 

kopplas detta till pengar och personal, visserligen är detta två faktorer som spelar en stor roll 

för att dessa elever ska få en bra kvalité på sin undervisning, men resurser kan vara så mycket 

mer.43

Det viktigaste är att upptäcka, lyfta fram och ta tillvara dessa elevers egna resurser och för att 

lyckas med detta behövs det lärare som besitter den kompetens som krävs för att dessa elever 

ska få en passande undervisning. De viktiga resurserna är alltså inte antalet lärare per elev 

utan att skolan har rätt lärare på rätt plats. Mindre klasser ger inga förändringar på 

undervisningen om inte läraren förändrar sitt pedagogiska upplägg. 

Andra betydelsefulla resurser för dessa elever är att de har stöd från sina kamrater och 

framförallt stöd hemifrån samt en förmånlig skolmiljö. Det är svårt att engagera sig i sitt 

skolarbete om hemmet inte tycker att det är viktigt.44

Haug menar att diskussionen om att mindre pengar till specialundervisningen leder till ökad 

segregation bland eleverna är helt fel. Han menar istället att det är tvärtom. Det är den 

segregerande integreringen för elever i behov av särskilt stöd som kostar pengar och kräver 

fler lärare än vad den inkluderande integreringen gör. Nedskärningarna inom den svenska 

                                                
41 Ogden, Terje. Specialpedagogik. Att förstå och hjälpa beteendestörda elever. 1991
42 Haug, Peder. Pedagogiska dilemman: Specialundervisning. 1998
43 Skolverket. Elever i behov utav särskilt stöd. 1998
44 Ibid.
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skolan väcker en diskussion därför att det leder till att skolan inte kan upprätthålla sina 

institutionaliserade traditioner. 45

2.6 Kräver skolan för mycket av eleverna? 

Alla barn blir mer eller mindre socio- kulturellt och psykologiskt miljöpåverkade. Denna 

påverkan flätas sedan samman med ärvda och grundläggande beteende- och reaktionsmönster.

Barns och ungdomars beteende i skolan förändras över tiden, och de elever som avviker från 

de i samma åldersklass bedöms ofta ha beteendeproblem och är i behov utav särskilt stöd.

En del beteendeproblem dyker bara upp vid särskilda tillfällen och kommer aldrig mer 

tillbaka, till exempel när man får ett syskon eller att man känner sig orättvist behandlad. 

Barn utvecklas, formas och påverkas i interaktion med sin sociala, kulturella och fysiska 

miljö, men de påverkar även sin omgivning.46

Den svenska skolpolitiken och Lpo 94 betonar att skolans arbetssätt ska anpassas till den 

enskilde elevens förutsättningar och att en likvärdig utbildning för alla elever förutsätter att de 

elever som är i behov utav särskilt stöd för att nå skolans mål, har rätt att få detta stöd.

Hur detta stöd ska gestaltas finns det däremot inga klara riktlinje för. 

Dagens skolor lyckas inte ta tillvara variationen utav olikheter hos eleverna i undervisningen 

och många elever får allt för lite eller inget stöd alls. 

Bengt Persson menar att det tyngsta skälet till att elever får stödundervisning har sitt ursprung 

i vad skolan kräver utav eleverna och vad eleverna svarar mot skolans krav. Även han menar 

att problemet inte ligger hos eleverna utan hos skolan som inte klarar av att ta tillvara den 

naturliga omväxlingen av olikheter bland eleverna i sin undervisning, utan att de måste ta till 

specialundervisning.47

                                                
45 Haug, Peder. Pedagogiska dilemman: Specialundervisning. 1998
46 Ogden, Terje. Specialpedagogik. Att förstå och hjälpa beteendestörda elever. 1991
47 Persson, Bengt. Den motsägelsefulla specialpedagogiken, motiveringar, genomförande och konsekvenser. 
1998
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3. Metod och datainsamling

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning med utgångspunkt i intervjuer som jag 

kommer att göra med en person från ledningen på respektive skola.

Mitt val utav skolor grundar sig på att jag vill se om kommunala skolor skiljer sig från 

friskolor när det gäller undervisningen av elever i behov utav särskilt stöd. Jag har valt att 

kalla skolorna A, B, C och D.

Jag tog kontakt med skolorna via telefon och berättade mitt syfte med dessa intervjuer samt 

vad de skulle innehålla. Jag fick samtliga skolors samtycke om att komma och göra dessa 

intervjuer. Det är viktigt innan man gör intervjuer att man har intervjupersonens samtycke, att 

man informerar om undersökningens syfte, och att personen har rätt att dra sig ur när den 

vill.48 Jag var även noga med att poängtera intervjupersonernas och skolans konfidentialitet, 

vilket innebär att ”privat data som identifierar undersökningspersonerna inte kommer att 

redovisas.”49

3.1 Kvalitativ forskningsintervju 

En professionell intervju kan se ut på olika sätt, det kan vara en rättslig utfrågning, en 

anställningsintervju, terapeutisk intervju eller forskningsintervju. Denna undersökning baseras 

på forskningsintervjuer. Forskningsintervjun kännetecknas av en metodologisk medvetenhet 

när det gäller frågeform, fokusering på det aktiva samspelet mellan intervjuare och den som 

intervjuas samt en kritisk uppmärksamhet på det som sägs under intervjun.50

Under intervjuerna var jag hela tiden medveten om att den som jag intervjuade ser på sin 

skola kanske med andra ögon än vad en utomstående skulle göra. Det blir kanske en aning 

färgat när man bara intervjuar en person på varje skola, men på grund utav undersökningens 

tidsram kände jag fyra skolor var vad jag skulle hinna med.

                                                
48 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997
49 Ibid:109
50 Ibid.
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Forskningsintervjuer är inte bara en ny metod som ger kvalitativa texter istället för 

kvantitativa data, det återger även alternativa föreställningar om vad som ska vara föremål för 

samhällsvetenskaplig forskning.51

”Forskningsintervjun är en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett 

tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap 

utvecklas genom dialog.”52 Samtliga intervjuer som jag gjorde utvecklades alla till ett avspänt 

och öppet samtal, något som gjorde att intervjuerna lätt flöt på och kändes mer som ett samtal 

än som en intervju.  

Det är jag som intervjuare som är redskapet och vilket resultat jag får ut av mina intervjuer 

bottnar i min kunskap om ämnet, min känslighet och empati.53

Jag kände att eftersom jag var relativt påläst om detta ämne när jag gjorde intervjuerna så var 

det lättare att föra en öppnare dialog och få en mer övergripande bild om vad de pratade om. 

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är att ”erhålla kvalitativa beskrivningar av den 

intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening.”54

Forskningsintervjun är på förhand planerad med ett visst antal bestämda frågor, men dessa 

kan enkelt ändras eller flyttas om för att underlätta för både den som intervjuar och den som 

intervjuas.55

Som utgångspunkt i intervjuerna användes en del frågor ur Pirjo Lahdenperäs´s Fristående 

skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt stöd. (se bilaga 1), men om intervjun 

flöt på bra så lät jag de som blev intervjuade att prata fritt, eftersom det inte känns så 

uppstyltat och stelt då.

När man ska planera sina intervjuer så bör man börja med att se på hur mycket tid man har till 

sitt förfogande. Själva intervjuerna i sig tar inte speciellt mycket tid, men att transkribera och 

analysera tar desto längre tid.56 Utifrån detta så tyckte jag att fyra stycken skolor var ett bra 

antal för då fick jag med två kommunala och två friskolor.

Jag valde att spela in intervjuerna med en diktafon för att vara säker på att jag får med all 

information. Detta meddelade jag de som skulle intervjuas innan och jag stötte inte på några 

problem angående detta.

                                                
51 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997
52 Ibid:117
53 Ibid.
54 Ibid:117
55 Ibid.
56 Ibid.
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Det finns en mängd viktiga punkter som man måste tänka på när man vill grunda sin 

forskning på intervjuer. Kvalitativa undersökningar har en viss tendens att antingen ha för 

många eller för få intervjuer, antalet intervjuer måste grunda sig på undersökningens syfte.57

Kvale menar att styrkan med intervjusamtal är att det kan fånga en mängd olika personers 

uppfattning om ett ämne och ge en blid av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld.58

Första intervjun var med biträdande rektor på skola A. Skolan är en kommunal F - 9 skola 

som ligger i en förort till Stockholm, insprängd i ett bostadsområde bestående utav stora 

höghus ligger denna skola med sina låga, röda tegelbyggnader. 

Intervjun hölls på biträdande rektorns kontor och hon var väldigt öppen och tillmötesgående 

under hela intervjun och hela situationen kändes bekväm. Intervjun varade i cirka 45 minuter.

Andra intervjun var med biträdande rektor på skola B. Denna skola ligger i ett villa/höghus 

område i en annan förort till Stockholm. Även denna skola är en kommunal F – 9 skola. 

Skolan består utav en lite större huvudbyggnad och några mindre byggnader som är utspridda 

över en asfalterad skolgård. Intervjun hölls på biträdande rektorns kontor som låg inne på 

rektorsexpeditionen, den ända skolan för övrigt av de fyra jag besökte som hade en 

rektorsexpedition. Samtalet flöt på bra, hon pratade ganska fritt och det kändes som att hon 

var öppen och ärlig med sina svar. Intervjun tog cirka 45 minuter.

Tredje intervjun var på en friskola även den placerad i en förort till Stockholm. Skolan är en  

F – 9 skola och ligger belägen i ett skogsparti en liten bit utanför ett bostadsområde. Området 

runt skolan består mestadels utav skog och radhusområden. Skolan har en väldigt öppen och 

ljusa planlösning vilket innebär att flera klasser sitter och arbetar i olika delar men i samma 

lokal. Det finns väldigt få klassrum där klassen stänger in sig. 

Detta blir då skola C. Jag intervjuade en lärare/samordnare som även hon var väldigt öppen 

och lätt att prata med. Intervjun gjorde vi i ett av elevernas grupprum på skolan och den tog 

cirka 40 minuter.

Skolbyggnaderna är en blandning utav nya och gamla byggnader eftersom detta från början 

var en kommunal skola, som sedermera har byggts ut. Skolgården består både utav asfalt, gräs 

och skogspartier.

                                                
57 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. 1997
58 Ibid:14
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Den fjärde och sista intervjun gjorde jag med en lärare/samordnare på en friskola på den 

stockholmska landsbygden. Skola D. Skolan har funnits sedan 1930 – talet, men har sedan 

mitten utav 1990 – talet tillstånd från Skolverket att bedriva fristående grundskola för barn i 

behov utav särskilt stöd, och även fristående särskola, men de flesta eleverna tillhör 

grundskolans senare år. De har även ett tionde år för de elever som behöver ett extra år.

Skolan ligger idylliskt mitt ute på landet och skolområdet är omgivet av ängar, skog och 

betesmarker. Skolbyggnaderna ligger utspridda över ett grönområde och påminner mer om ett 

kollo än om en skola.

Under hela intervjun promenerade vi omkring på skolan och jag fick se de olika lokalerna och 

byggnaderna samtidigt som läraren/samordnaren pratade. Hela intervjun var väldigt 

avslappnad och fast det var första gången som jag träffade den här personen så kändes det 

som om vi redan kände varandra. Hela intervjun blev en öppen dialog. Intervjun varade i cirka 

50 minuter.

Efter intervjuerna har jag transkriberat intervjumaterialet och utifrån detta material har det 

framträtt olika teman som antingen sammanför eller skiljer de fyra skolor åt. Jag har här valt 

att titta närmare på fem teman vilka jag har valt att kalla Indelning av elever i behov utav 

särskilt stöd, Föräldrar/Vårdnadshavare, Specialister, Åtgärdsprogram samt Personalens 

förhållningssätt.

3.2 Avgränsningar

Jag har fått begränsa mig i min undersökning när det gäller barn i behov utav särskit stöd och 

därför inte koncentrerat mig på elever som har syn och hörselskador, funktionshinder eller 

grövre hjärnskador. 
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5. Resultat

Fyra skolor – fyra olika arbetssätt

De fyra skolor som jag har valt att titta närmare på ser väldigt olika ut i sitt arbete med elever 

i behov utav särskilt stöd. Jag har därför valt fem olika teman som på olika sätt återkommer i 

alla intervjuerna. Dessa är: Indelning av elever i behov utav särskilt stöd,

Föräldrar/Vårdnadshavare, Åtgärdsprogram, Specialister och Personalens förhållningssätt.

  

Skola A På denna skola har en stor del utav eleverna utländsk bakgrund. Många elever söker 

hit för att skolan har olika profiler som man kan välja in i sin utbildning tex. fotboll, ishockey 

och kultur.

Indelning av elever i behov utav särskilt stöd  

Biträdande rektorn för högstadiet som jag intervjuar börjar med att påpeka att det finns olika 

former utav särskilt stöd. 

Det finns elever som behöver stöd för att de redan från början har hamnat efter i skolan, detta 

kan vara utav olika anledningar. 

I första hand försöker skolan alltid ha kvar eleven i sin ordinarie klass och läraren får anpassa 

undervisningen till elevens förmåga, men när detta inte går så har skolan en mängd andra 

alternativ.

Bland annat har skolan två kommunövergripande klasser som är till för elever som av någon 

anledning aldrig har funnit sin plats i gruppen och ofta har de varit väldigt missförstådda i 

skolan redan från början. Ofta har dessa elever bytt många lärare, varit missförstådda och 

allmänt haft en väldigt rörig och ostrukturerad skolgång tidigare. 

Dessa två klasser som jag nämnde ovan ser lite olika ut. I den ena klassen går mesta dels barn 

med tex. ADHD och som dessutom har väldigt låga skolkunskaper eller långsam inlärning. 

Här ligger fokus väldigt mycket på social träning, att lära sig lugna ner sig och hitta arbetsro, 

många utav dessa elever har även ett väldigt dåligt självförtroende och man arbetar mycket 

med att bygga upp det igen. Den här klassen bedriver sin undervisning utanför skolans 

område, dels för att eleverna behöver lugn och ro och dels för att de själva skapar sådant kaos 

och oordning för andra i sin närhet så de stör för mycket av annan undervisning om de är på 

skolan. Eleverna i denna grupp har ofta redan kontakt med en social assistent.
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Den andra klassen består utav väldigt stökiga och bråkiga elever som egentligen är väldigt 

skärpta men som inte kan hitta någon studiemotivation. Detta är en klass där man har strikta 

regler, extrem struktur och en vuxen som konstant är närvarande. 

Dessa elever finner sig så småningom i gruppen, kommer ur sin negativa spiral och hittar sin 

studiemotivation igen. Denna grupp bedriver sin undervisning på skolan men har nästan aldrig 

någon kontakt med övriga elever.

Händer det däremot att en elev blir våldsam mot lärare eller andra elever så handlar det inte 

om att genomgå någon process utan då flyttar man på den eleven omedelbart för det är akut 

fara. ”Om den enda lösningen för den här eleven är individuell undervisning så får skolan 

ordna detta på något sätt för det är prioriteringar man bara måste göra.”59 Hon menar att det 

är en skicklighet hos ledningen att hitta resurser och att veta vad skolan har för rättigheter 

respektive skyldigheter mot eleverna. Hon har aldrig förstått sig på skolor som stänger av 

elever.

Föräldrar/Vårdnadshavare

Biträdande rektorn menar att oavsett vilken åtgärd man än väljer när man upptäcker att en 

elev är i behov utav särskilt stöd, så är det alltid enormt viktigt att föräldrarna hela tiden är 

informerade om detta. ”Vi kan ju inte tvinga barnen och föräldrarna, men vi vill ha med dem i 

processen och hoppas att de vill vara med.”60

Här menar biträdande rektorn att det är viktigt när man möter föräldrarna/vårdnadshavaren att 

de förstår att skolan bara vill barnens bästa. Hon placerar inte en elev i någon grupp utanför 

den ordinarie klassen utan att hon innan har väldokumenterade situationer från elevens lärare 

som visar på att han/hon inte fungerar i den vanliga klassen och vad det är som inte fungerar. 

Detta för att hon svart på vitt ska kunna visa för föräldrarna/vårdnadshavaren hur eleven är i 

skolan.

Ofta är dessa föräldrar/vårdnadshavare väldigt bittra på skolan, med all rätt eftersom de säkert 

många gånger har varit helt maktlösa mot skolan och inte haft de rätta verktygen eller vågat 

tala om hur de verkligen upplevt situationen. Därför är det viktigt att inte lägga skulden på 

föräldrarna/vårdnadshavaren, för de känner sig ofta redan misslyckade. Det viktigaste är 

                                                
59 Intervju biträdande rektor, skola A
60 Ibid.
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istället att fundera ut lösningar som i första hand hjälper eleven att komma ur denna negativa 

spiral. 

Lärarna skriker ofta att de vill ha en förändring på en gång, men det måste vara en process där 

man kan visa för föräldrarna att detta är ohållbart och då får man föräldrarnas medgivande.

Föräldrarna måste förstå att deras barn behöver en fast struktur och inga störande moment, när 

de är införstådda med detta så tycker många ofta att man har hittat en bra lösning.

Åtgärdsprogram

Det finns de elever som bara behöver stöd i vissa enstaka ämnen och då är det läraren i det 

ämnets skyldighet att tillsammans med föräldrarna/vårdnadshavare och eleven skapa ett 

åtgärdsprogram där var och ens åtagande framgår tydligt.

Specialister

Skulle lärarna upptäcka att en elev har problem i flera ämnen och känner att detta är mer 

problem än normalt så kopplar man in skolans specialpedagog som får göra en pedagogisk 

bedömning.

Uppstår det problem hos en elev som inte enbart är relaterade till långsam inlärning så 

försöker man motivera eleven och föräldrarna till en utvecklingsbedömning hos en psykolog.

Sedan finns det de eleverna som mår dåligt och har tappat studielusten. Mår man dåligt så är 

skolan och arbetet där helt ointressant. 

Dessa elever kommer alltid först till biträdande rektorn och eftersom hon har otroligt mycket 

kontakt med eleverna och deras föräldrar så gör hon mycket utav kuratorsjobbet själv, men 

hon har även skolpsykolog, skolsköterskan och skolkuratorn till sin hjälp. Behövs det så tar 

skolan även hjälp utifrån och är det så att biträdande rektor upplever att eleven mår så dåligt 

att socialen behöver kopplas in så gör hon alla anmälningar dit. 

Personalens förhållningssätt

Biträdande rektorn ställer ganska höga krav på sin personal när det gäller deras elever och hon 

menar att mycket utav ansvaret när det gäller att upptäcka om en elev är i behov utav särskilt 

stöd ligger på läraren.

Detta innebär att minsta förändring eller problem som dyker upp med en elev och som läraren 

inte kan lösa tar denne upp med biträdande rektorn samt med föräldrarna/vårdnadshavaren.

Många i personalen har ett ganska personligt förhållningssätt med sina elever som kan ha 

både för och nackdelar.
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Skola B. Här har ungefär hälften utav eleverna utländsk bakgrund och detta är en drastisk 

ökning bara under de senaste åren.

Skolan har inga profiler eller liknade för att locka hit elever från andra upptagningsområden, 

men det är något som skolan diskuterar.  

Indelning av elever i behov utav särskilt stöd

Även på den här skolan försöker man i första hand behålla eleverna i sina ordinarie klasser 

med hjälp utav olika insatser men fungerar inte denna lösning kan eleven vid vissa lektioner 

få gå till Studiegården. Studiegården har sina lokaler i skolans huvudbyggnad och här arbetar 

tre stycken speciallärare med elever som har inlärningssvårigheter i vissa ämnen, i första hand 

gäller det kärnämnena men i mån av plats kan det även gälla andra ämnen. Skolan arbetar i 

små grupper och i bland har de även individuell undervisning med vissa elever. Eleven kan få 

vara på Studiegården under kortare eller lägre perioder, men målet är att han/hon ska kunna 

komma ikapp sina klasskamrater och kunna återgå till sin vanliga klass. En elev är aldrig på 

Studiegården på heltid.

Att ha Studiegården i skolans huvudbyggnad gör att eleverna som går dit inte lika lätt känner 

sig åsidosatta och åtskilda. Från början var Studiegården enbart tänkt för elever med 

inlärningssvårigheter, dyslexi eller lättare diagnoser, men de senaste åren har skolan fått stora 

problem med skolk. Eleverna är inte frånvarande från skolan de går bara inte på lektionerna 

utan hänger i korridorerna och på skolgården. Därför har Studiegården även blivit en plats dit 

man skickar dessa elever. 

Eleverna som skolkar är ofta inte svaga elever utan bara elever som har tappat 

studiemotivationen och på Studiegården ska de få hjälp att hitta tillbaka till sina studier och 

kunna återvända till sin klass. En elev som inte utnyttjar sin plats i Studiegården blir avstängd 

därifrån och skolan tillsammans med föräldrarna/vårdnadshavaren och eleven får ha ett möte 

med en social assistent, för här känner skolan att de inte kan göra mer för den här eleven.

Skolan har även två så kallade SO - grupper. Det är två småklasser för elever som av olika 

anledningar inte klarar av att vara i en vanlig klass. Dessa grupper är på mellan 6 – 8 elever. I 

den ena gruppen går de elever som är väldigt inåtvända, tysta och ofta väldigt svaga 

kunskapsmässigt, en del utav dessa elever har en diagnos, men inte alla.
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I den andra gruppen går de elever som är väldigt utåtagerande och de flesta utav dessa elever 

har diagnosen Aspergers syndrom.

I dessa två grupper fokuserar man i första hand på kärnämnena men man har även SO och de 

estetiska ämnarna som musik, bild och idrott.

Tanken är att dessa elever så småningom ska tillbaka till sina ordinarie klasser, men det 

lyckas väldigt sällan. Oftast är socialen inkopplande när det gäller dessa elever. 

Skolan har ett framtids projekt som går ut på att inte ha eleven indelade i fasta klasser utan 

kunna undervisa dem utifrån deras kunskapsnivå och på så sätt även kunna arbeta 

åldersintegrerat. På så sätt kommer man ifrån den segregerade undervisningen för vissa elever 

eftersom de inte behöver plockas ur sin ordinarie klass utan i stället undervisas i den grupp 

som ligger på deras kunskapsnivå. Men än så länge ligger detta på förslagsbordet.

Just nu är problemet att skolan skulle behöva minst en till sådan här liten klass, men det finns 

inga pengar. Elever som inte får plats i en liten grupp fast de kanske är i behov utav det får 

antingen gå kvar i sin gamla klass eller vara på Studiegården vilket inte är den ultimata 

lösningen för dessa elever.

Skulle skolan bli tvungna att skicka en elev till en specialskola för att skolan inte har de 

resurser som den eleven behöver så är det skolan som får stå för dessa kostnader.

Varje år får skolan förfrågningar om att ta emot elever med behov utav särskilt stöd, men 

biträdande rektorn menar att detta är omöjligt, ”vi kan knappt ta hand om de som finns i vårt 

eget upptagningsområde”.61

Biträdande rektorn påpekar gång på gång att de fattas pengar och att undervisningen för dessa 

elever skulle kunna bli så mycket bättre om det bara fanns mer pengar.

Föräldrar/Vårdnadshavare

Det händer att föräldrarna/vårdnadshavaren till elever som behöver flyttas till någon utav de 

mindre grupperna är väldigt skeptiska till att skilja sitt barn från sin vanliga klass, men efter 

ett par veckor brukar de ha ändrat sig och tycker att detta var det bästa för deras barn.

Biträdande rektorn poängterar hur viktigt det är att eleverna aldrig flyttas till en mindre grupp 

utan föräldrarnas/vårdnadshavarens tillåtelse. 

                                                
61 Intervju biträdande rektor, skola B
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Åtgärdsprogram

Biträdande rektorn berättar att om en klasslärare upptäcker att en elev har något slags 

problem, så tar han/hon först upp detta i lärarlaget. Här försöker man med olika insatser hjälpa 

eleven med sina problem så att denne ska kunna gå kvar i sin vanliga klass. 

Man kan tillexempel arbeta fram annat material eller ha en hjälplärare med i klassrummet. 

Man arbetar även fram ett åtgärdsprogram tillsammans med föräldrarna/vårdnadshavaren och 

eleven för att på så sätt lättare komma fram till elevens svårigheter och eventuella lösningar

på dessa.

Specialister

Skolan har inte tillgång till någon stationär skolpsykolog, men genom elevhälsan som finns på 

kommunens utbildningskontor får de hjälp men psykolog, läkare, specialpedagoger samt 

annan specialhjälp som de kan behöva.

När eleverna med behov utav särskilt stöd ska söka till gymnasiet så bjuds de in tillsammans 

med sina föräldrar/vårdnadshavare och sin lärare till ett möte med gymnasiesamordnaren. Där 

får de hjälp att söka till ett gymnasium som passar dem. Skolan har även en del samarbete 

med organisationer och grupper utanför skolan. Familjecentra har tillexempel olika 

föräldrautbildningar som är otroligt uppskattade utav skolans föräldrar.

Personalens förhållningssätt

Som på de flesta andra skolor vilar ett ganska tungt ansvar på lärarna när det gäller att 

upptäcka elevers svårigheter med undervisningen eller om de mår dåligt. På den här skolan 

har lärarna mycket stöd i sitt lärarlag och lärarna försöker alltid i första hand ta fram en 

lösning som gör att eleverna kan vara kvar i sin ordinarie klass trots att de är i behov utav 

särskilt stöd. 

Skola C. Det som utmärker denna skola är att här arbetar de i olika projekt både ålders - och 

ämnesintegrerat samt att de har kommit väldigt långt med sina individuella utvecklingsplaner. 

Skolans kännetecken är olikhet, tydlighet och personlig utveckling. Här har cirka tio procent 

utav eleverna utländsk bakgrund.

De arbetar inte utifrån någon speciell pedagogik utan har plockat lite från flera olika 

pedagogiker. När de arbetar åldersintegrerat så är det så att alla barn som har samma mål 
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inom ett ämne arbetar i en grupp och i ett annat ämne kanske de arbetar med helt andra elever 

för då har de andra mål att arbeta med.

Varje elev har en bok och i den står elevens mål för hela året, deras individuella 

utvecklingsplan. Denna utvecklingsplansplan är uppdelad i tre delar, elevens personliga 

utveckling, kunskap och lärande. 

Dessa mål bryts ner i veckor och i slutet av varje vecka utvärderar lärarna dessa och tittar på 

hur det har gått och om eleverna har nått målen för veckan. Även eleverna själva får utvärdera 

hur de tycker att vecka har gått. 

Indelning av elever i behov utav särskilt stöd

På den här skolan är eleverna väldigt öppna gentemot varandra med sina individuella 

utvecklingsplaner, vilket gör att de vet om ifall det är någon som har en diagnos eller andra 

behov utav särskilt stöd. Detta gör även att de har mer förståelse för dessa elevers beteende.

Varje läsår börjar skolan med något som de kallar träningsläger, detta pågår i fyra veckor. Där 

gör man olika diagnoser på alla elever för att se vad som är deras styrkor och svagheter. Detta 

görs främst i matematik och svenska. Det görs även diagnoser när det gäller elevernas 

självbild och liknande saker. Utifrån dessa diagnoser får lärarna en ganska bra bild vad det är 

eleverna behöver träna på.

De elever som har ett åtgärdsprogram får lite extra tid en gång i vecka att tillsammans med 

läraren arbeta med det som de behöver hjälp med. Ibland arbetar de i mindre grupper och 

ibland måste de arbeta enskilt. Under dessa pass arbetar man bara 20 minuter i taget för att 

eleven ska orka koncentrera sig hela tiden.

Eleverna plockas aldrig från den vanliga undervisningen utan dessa extra pass är schemalagda 

på eftermiddagarna eller på mornarna. 

Läraren/samordnaren som jag intervjuade önskar att det fanns resurser så att skolan kunde 

arbeta mer förebyggande med elever som redan tidigt visar sig ha svårigheter.

Vissa elever med diagnos har en resursperson som arbetar med dem i klassrummet, men 

elever i behov utav särskilt stöd plockad aldrig ut från klassrummet för att arbeta någon 

annanstans. De får istället vara kvar i klassrummet och samtidigt träna på den sociala delen.

Skolan arbetar även mycket med grupper i gruppen vilket innebär att läraren kan ta ut små 

grupper och arbeta separat med dem. Men de plockar ut alla elever inte enbart de som är i 

behov utav särskilt stöd och på så sätt behöver ingen känna att de är annorlunda.
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Skolan kan aldrig bestämma om en elev ska flyttas till annan skola utan det är ett beslut som 

måste tas utav föräldrarna/vårdnadshavaren. 

Skolan har fått indikationer om att de inom en snar framtid kommer få fler elever i behov utav 

särskilt stöd eftersom skolan har en pedagogik som passar dessa elever. ”Hur skolan ska lösa 

detta får vi se.”62  

Föräldrar/Vårdnadshavare

Boken som innehåller elevens utvecklingsplaner, vilken nämndes ovan tas hem till föräldrarna 

en gång i veckan så att de hela tiden kan se vilka mål deras barn har uppnått och vad de 

behöver arbeta mer med. På så sätt har föräldrarna en bra överblick hur det går för deras barn i 

skolan och skolan bygger på samma gång upp en bra relation till föräldrarna.

Åtgärdsprogram

Upptäcker lärarna en elev som inte kommer kunna nå målen så görs det ett åtgärdsprogram 

tillsammans med föräldrarna/vårdnadshavare och eleven.

Åtgärdsprogrammet handlar om vad som är problematiken och vilka åtgärder som ska sättas 

in. Även de elever som har en diagnos har åtgärdsprogram.

Specialister

Tyvärr har skolan ingen specialpedagog för det finns inga pengar till detta eftersom skolan 

inte är fullbelagd, utan istället försöker personalen lösa de problem som dyker upp med hjälp 

utav de kompetenser som finns på skolan. Men förhoppningsvis så kommer skolan 

småningom få en specialpedagog.

Personalens förhållningssätt

Samarbetet mellan personalen på den här skolan är otroligt viktigt. Lärarna ventilerar problem 

som dyker upp och är det en situation som en lärare känner att hon/han behöver hjälp med så 

tar de gärna hjälp utav varandra för att lösa problemet på bästa sätt för eleven.

Läraren/samordnaren pekar på att eleverna måste må bra och vara trygga för att kunna lära 

sig. Skolans personal känner att så länge de kan hantera en elev och denne mår bra så får 

han/hon gå kvar på skolan oavsett behov och diagnos.

Eftersom lärarna inte ser annorlunda på elever i behov utav särskilt stöd och därför inte 

plockar ut dem ur undervisningen så känner inte heller dessa elever sig annorlunda.

                                                
62 Intervju lärare/samordnare, skola C
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Skola D är en skola för elever mellan 7 – 17 år, men de flesta eleverna är mellan 12 – 17 år. 

Största delen utav eleverna här har diagnosen Aspergers syndrom, men det finns även elever 

med ADHD, Touretts syndrom eller elever utan någon diagnos men som inte klarar av att gå i 

en vanlig skola.

För många elever är den här skolan deras sista hopp, de har missförståtts, upplevt 

misslyckande och motgångar och under hela sin skolgång och många har flyttats från skola 

till skola och mår ofta ganska dåligt når de kommer hit. Socialen är även kopplad till så gott 

som alla eleverna.

Undervisningen på den här skolan utgår ifrån den metodik som har utarbetats inom 

waldorfpedagogiken, men i modifierad och individualiserad form. En av grundtankarna inom 

waldorfpedagogiken är att hela människan, inte bara intellektet, skall gå i skolan. Därför 

ägnar man mycket tid av skoldagen till praktiska, hantverksmässiga och konstnärliga ämnen. 

Även ämnen som idrott, eurytmi (eurytmi är när man gestaltar ord med kroppen, en slags 

dans.), folkdans, ridning, med mera får stort utrymme på schemat.

Oftast har eleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare inte valt den här skolan, utan eleverna 

har placerats här utav socialen. Har föräldrarna/vårdnadshavren fått välja så har de oftast inte  

valt den här skolan för att de vill ha en Waldorfpedagogik för sina barn, utan de har valt den 

här skolan för att de vill ha en skola som fungerar för deras barn.

Eleverna kommer oftast från vanliga kommunala skolor och förväntar sig att skolan ska vara 

på ett visst sätt och för att omställningarna inte ska bli allt för stora så använder skolan både 

valiga läromedel och Waldorfläromedel. 

Indelning av elever i behov utav särskilt stöd

Undervisningen sker i mindre grupper (4-10 elever). Små klasser är en förutsättning för att 

eleverna skall kunna ta emot undervisning och finna sig tillrätta i en social gemenskap. Man 

måste titta på varje elev individuellt, undervisningen här är väldigt individanpassad. Vid 

behov ges även enskild undervisning, stödundervisning och speciella terapier. Skolan prövar 

olika metoder innan de i sista hand väljer individuell undervisning. 

Vissa elever klarar inte ens av att ha lektionsundervisning hela dagarna, även fast den är 

individuell, så för dem får man komma på en annan lösning tillexempel att de får vara ute 

mycket och kanske gå med trädgårdsmästaren eller skolan alltiallo och arbeta mycket med 

kroppen.
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Bland det viktigaste för dessa elever är struktur och ordning och därför kan för många 

förändringar på skolan och i deras hemmiljö få förödande konsekvenser som leder till att 

lärarna och skolan får börja om från noll. 

Föräldrar/Vårdnadshavare

Skolan ser kontakten med föräldrar/vårdnadshavare som mycket viktig. En del utav elevernas 

föräldrar/vårdnadshavare är väldigt svaga kunskapsmässigt och vissa utav eleverna är 

egentligen starkare än sina föräldrar. Detta avgör även på vilket sätt skolan kan samarbeta 

med föräldrarna/vårdnadshavaren. Det är oerhört viktigt för eleven att föräldrarna tycker att 

den här placeringen är det bästa för deras barn annars går det inte att samarbeta. Någon gång 

har skolan tagit emot en elev som har varit LVU:ad och det har inte fungerat för då är även 

föräldrarna emot placeringen och ett barn är oftast lojal mot sina föräldrar/sin vårdnadshavare 

så även om de trivs så kommer de hem och säger att skolan är dålig.  

Åtgärdsprogram

Samtliga elever på den här skolan har ett åtgärdsprogram.

Specialister

Utvecklingspsykologisk bedömning är något som görs på de flesta utav eleverna och denna 

visar att många utav eleverna ligger precis i gränszonen mellan att behöva gå i särskolan och 

att klara av att gå på den här skolan. Socialen gör även uppföljningar av eleverna som är 

placerade här minst en gång i halvåret. Ofta behöver eleverna även en BUP/utredning (Barn 

och ungdomspsykiatrin) utredning under tiden på skolan och den görs i hemkommunen. 

De har en skolläkare som även är barnpsykiater samt en sjuksköterska. Varannan vecka 

kommer det en inhyrd psykolog till skolan.

Personalens förhållningssätt

Man ser det som positivt om eleverna gör lite motstånd och säger ifrån för det visar på att de 

har en egen vilja och att de lär sig att ta plats och ha en egen åsikt, sedan har alla människor 

dåliga dagar och det finns dagar när personalen inte alls förstår vad eleverna behöver just i det 

läget och visst stöter personalen på svårigheter. Men när det uppstår sådana situationer så 

utvärderar personalen dem efteråt och ser vad de kan göra bättre nästa gång. Alla som arbetar 



  34

på skolan har en inbyggd flexibilitet i sitt arbetssätt, vilket de måste ha för att få 

undervisningen att fungera. 

Personalen måste varje dag ha en frågande inställning till eleverna, hur mår du och vad 

behöver du i dag? Samtidigt som man alltid ska vara väl förberedd så måste man även vara 

flexibel och kunna ta hand om det som sker i stunden. Väldigt, sälla genomför lärarna precis 

den lektion som de hade tänkt sig. 

Personalen ventilerar även öppet problem som de stöter på i sin undervisning och de hjälps åt 

att komma på en bättre lösning. Något som är otroligt viktigt enligt läraren/skolledaren. 

”Börjar man arbeta här och tror att allt ska vara en såpad bana då är man på fel ställe.”63

Personalen som arbetar på skolan har väldigt olika utbildningar, vissa har en Waldorf 

lärarutbildning, just nu har ingen personalen en vanlig lärarutbildning. Flera är läkepedagoger 

samt flera socionomer. ”Det viktigaste när man arbetar med dessa elever är inte att man har 

en lärarutbildning, utan att man kan bemöta dem och se till var och ens behov.”64  För att 

personalen som arbetar här ska bli bättre på detta skickas de på olika fortbildningskurser. 

De flesta utav skolans klasslärare har arbetat i många år och är väldigt duktiga på att läsa av 

eleverna beteende. Även om de inte kan sortera in eleverna i olika diagnoser så känner de igen 

beteendet och vet vad det innebär.

Skoldagen här innebär struktur och fasta rutiner.

Skoldagen här börjar kl. 8.30 med gemensam samling. Här sjunger man, gör lite eurytmiska 

rörelser för att få igång kroppen eller lyssnar på ett musikstycke. Sedan har alla elever så 

kallad huvudtimme med sin klasslärare i sitt klassrum.

Vissa elever har här individuell undervisning och vissa elever har en elevassistent med sig i 

klassrummet. Under huvud timmen som är cirka1 timme och 15 minuter så arbetar man med 

något teoretiskt ämnen som svenska, religion, historia. 

Som lärare på den här skolan måste man tänka på att hela tiden visa mycket med kroppen, ha 

enkla genomgångar och sedan låta eleverna arbeta med olika övningar under en kortare period 

och sedan byta övning, annars tappar de orken och koncentrationen ganska snabbt.

                                                
63 Intervju lärare/skolledare, skola D
64 Ibid.
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Efter huvudtimmen är det mellanmål i respektive elevhem och rast, alla elever även 

dageleverna är indelade i elevhem som de tillhör på dagarna.

Vissa elever klarar inte av att leka på rasterna för det gör dem alldeles för uppspelta och slutar 

för det mesta med att de börjar slåss så dessa elever har alltid med sig en assistent från 

elevhemmet som går med dem på rasterna.

Sedan följer lektioner till klockan 12 och då är det lunch. Måndagar och fredagar äter de lunch 

i elevhemmen och tisdagar, onsdagar och torsdagar äter alla i matsalen, där varje elevhem har 

speciella bord. Efter maten är det rast fram till klockan14 då de flesta utav eleverna väljer att 

vila lite, läsa en bok, lyssna på musik eller går en promenad.

På eftermiddagarna har eleverna lättare lektioner som tillexempel eurytmi, bild, slöjd. 

Skoldagen avslutas klocka 16.00 med en gemensam samling där alla får chansen att varva ner.

Skolans mål är att den ska vara så funktionell så möjligt för dessa elever, därför ser det lite 

annorlunda ut än många andra skolor, klassrummen är lite mindre och vägarna har olika roliga 

färger. Man vill skapa en miljö som det är lätt att lära sig i. 

6. Slutsats och Diskussion

Om elever i behov av särskilt stöd bäst tillgodo gör sig undervisningen i en inkluderande eller 

exkluderande skolmiljö råder det delade meningar om, men man måste ge dessa elever de 

bästa förutsättningarna. De flesta eleverna som behöver hjälp vill också ha hjälp, men de vill 

inte ryckas bort från den vanliga vardagen. De vill inte gå miste om gemenskapen med de 

andra i klassen och här måste pedagoger och specialister hjälpas åt för att dessa elever ska få 

den bästa möjliga utbildningen.65

Integreringsarbetet för elever i behov utav särskilt stöd är alltid en balansgång mellan 

inkludering och exkludering. Elever med behov utav särskilt stöd som blir utestängda från 

undervisningen hamnar lätt i negativa utvecklingscirklar där deras negativa identitet förstärks 

både utav dem själva och utav omgivningen. Men det finns även elever med behov utav 

                                                
65 Skolverket. Elever i behov utav särskilt stöd. 1998
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särskilt stöd som integreras utan att det finns resurser för det och då blir inte integreringen 

meningsfull.66

Utifrån mitt material har det framträtt olika teman som antingen sammanför eller skiljer de 

fyra skolorna åt. Som jag har redogjort för tidigare är dessa, Indelning av elever i behov utav 

särskilt stöd, Föräldrar/Vårdnadshavare, Specialister, Åtgärdsprogram samt Personalens 

förhållningssätt.

Indelning av elever i behov utav särskilt stöd

Utgår man från Haug kan man säga att skola A och skola B arbetar med segregerande 

integrering. Målet på dessa skolor är att elever som är i behov utav särskilt stöd och som 

plockas ur sina ordinarie klasser i största möjliga mån, så småningom ska klara av att 

återvända till sin klass. Även om det oftast inte blir så. Brodin & Lindstrand kallar detta för 

exkluderande arbetssätt.

Ibland kan det vara så att skolan kanske inte har något annat val än att placera elever i 

avskilda grupper, men att placera vissa elever och deras undervisning utanför skolområdet, 

som på skola A, kan lätt leda till en känsla av utanförskap samt att dessa elever lättare 

stämplas som avvikande utav resten av skolan. Gör man istället som skola B, och placerar 

dessa grupper utav elever i skolans huvudbyggnad leder detta oftast till att utanförskap och 

stämpling inte blir lika uppenbart för dessa elever. De känner fortfarande att de hör till skolan. 

På skola C arbetar man istället med inkluderande integrering. Brodin & Lindstrand kallar det 

för ett inkluderande arbetssätt. Här är det viktigas att eleven känner sig trygg och mår bra, 

annars klarar eleven inte av att ta emot kunskapen som ges till denne. I stället för att plocka ut 

de elever som är i behov utav särskilt stöd så arbetar de med grupper i gruppen och på så sätt 

får alla elever, inte enbart de som är i behov utav särskilt stöd lite extra hjälp från läraren.  

Skola D blir här lite speciell eftersom de enbart undervisar elever i behov utav särskilt stöd. 

Man kanske kan säga att de har valt en blandning mellan de ovanstående eftersom de 

undervisa alla elever i små grupper, och när detta inte fungerar blir de tvungna att ta till andra 

lösningar.

                                                
66 Ogden, Terje. Specialpedagogik. Att förstå och hjälpa beteendestörda elever. 1991
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Föräldrar/Vårdnadshavare

Alla fyra skolorna understryker på olika sätt hur viktigt det är att föräldrarna/vårdnadshavaren 

är medvetna och informerade om hur det går för deras barn i skolan och om de är i behov utav 

särskilt stöd.

Skola A, C och D menar även att bra kontakt och samarbete med föräldrarna/vårdnadshavarna 

är viktigt för att eleverna ska lyckas med sina studier.

Specialister

Tillgången till specialisthjälp skiljer sig väsentligt åt på de olika skolorna. Skola A och D har 

kontinuerlig tillgång till skolpsykolog, kurator, sjuksköterska och skolläkare, skola B kan få 

denna hjälp genom elevhälsan medan skola C har minimal tillgång till specialisthjälp. Att 

skola C inte har tillgång till någon specialpedagog kan medföra risker som att elever i behov 

utav särskilt stöd inte får det stöd som de behöver för att klara av sina studier.

Åtgärdsprogram

I dag är det kommunens och därmed också skolans skyldighet att för elever i behov utav 

särskilt stöd upprätta ett åtgärdsprogram. Genom det arbete som detta kräver av både skolan, 

eleven och dennes föräldrar/vårdnadshavare så skapar man samtidigt en gemensam 

utgångspunkt som blir lättare att följa upp.67

Samtliga utav de skolor som jag har undersökt har åtgärdsprogram för de elever som är i 

behov utav särskilt stöd. Detta är något som de uppför tillsammans med 

föräldrarna/vårdnadshavaren och eleven.

Personalens förhållningssätt

Alla skolorna betonar att personalens förhållningssätt mot elever i behov utav särskilt stöd ska 

vara positivt. Lärarna är villiga att försöka ge dessa elever i största möjligast mån en 

undervisning som passar just dem och som gör att de inte ska behöva lämna sin ordinarie 

klass.  

På skola D är det extra viktigt att lärarna är flexibla och tålmodiga i sitt arbetssätt eftersom 

lektionerna här oftast inte alls blir som de var planerade. På den här skolan framhäver man 

även hur viktigt det är att personalen får ventilera och utvärdera lektionerna med varandra.

                                                
67 Skolverket. Elever i behov utav särskilt stöd. 1998
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Haug menar att om skolans framtida krav är att alla ska ha lika tillträde till skolan och dess 

undervisning så skapar detta en del problem. Bland annat så kommer de elever som tillhör den 

ledande ställningen i skolan att få det lättare medan de elever som är i behov utav särskilt stöd 

kommer att få det mödosamt. Kravet på skolan blir då att kunna se till att alla elever kan ta till 

sig den kunskap som skolan erbjuder, detta i sin tur innebär att skolan måste erbjuda 

undervisning som passar varje enskild elev vilket lägger grunden till ett differentierat 

skolsystem. Något som man ständigt arbetar för att motverka. Det hela blir som en ond 

cirkel.68

Utmaningen ligger vid hur vi ska lyckas göra alla elever även de som är annorlunda delaktiga 

i den svenska skolan. 

Om skolan i framtiden ska kunna bli en skola för alla krävs det att lärare, skolpersonal, 

föräldrar och elever ändrar sin syn till elever med behov utav särskilt stöd. Alla måste vara 

villiga att arbeta för denna förändring för att detta ska bli möjligt.69

Men det krävs även att samhället kommer överens om vad vi menar med en skola för alla. Är 

det en skola där alla elever oavsätt behov utav särskilt stöd eller inte ska undervisas på samma 

villkor, eller är en skola för alla en skola där alla elever har rätt att få en likvärdig utbildning 

och om så behövs, extra stöd på vägen. Det är svårt att sträva efter en skola för alla innan vi 

vet vad detta ska innebära.

6.1 Arbetssättet spelar ingen roll

I min undersökning har det framgått att skolorna väljer olika undervisningsmetoder när det 

gäller elever i behov av särskilt stöd. Alla skolorna har olika syn på vad som är den bästa 

undervisningsformen för dessa elever men det är inte undervisningsmetoden som pekas ut 

som det viktigaste när det gäller dessa elever. För alla är vi olika och eleverna har alla olika 

sätt att ta till sig kunskap och deras respektive skola försöker alla hitta ett sätt som ska passa 

just deras elever som är i behov utav särskilt stöd. 

I stället poängterar samtliga skolor att det två viktigaste punkterna när man arbetar med elever 

i behov utav särskilt stöd är, för det första att skolan har en bra kontakt med 

                                                
68 Haug, Peder. Pedagogiska dilemman: Specialundervisning. 1998
69Brodin, Jane & Lindstrand, Peg. Perspektiv på en skola för alla.2004
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föräldrarna/vårdnadshavarna. Det blir svårare för dessa elever att göra framsteg om de inte har 

hjälp och stöd hemifrån. För det andra ses det som otroligt viktigt att personalen har ett 

positivt förhållningssätt till dessa elever. Att personalen kan lyfte fram och arbeta med 

elevernas starka sidor och resurser.

Detta tror jag personligen är det sättet vi måste arbeta på inom skolan i framtiden för att elever 

i behov utav särskilt stöd ska få en gynnsam undervisning. Vi måste se till varje enskild 

individ och utifrån detta skapa de bästa förutsättningarna, sedan om detta blir en inkluderande 

eller exkluderande arbetssätt tror jag inte spelar någon roll så länge eleven trivs och känner att 

den lyckas med sin skolgång.

6.2 Förslag till fortsatt forskning

Efter att ha gjort denna undersökning så finns det ett antal frågor som skulle vara intressant att 

undersöka vidare krig. Jag undrar exempelvis hur det går för dessa elever när de börjar på 

gymnasiet. Klarar de sig olika bra beroende på vilken undervisning de har fått i grundskolan? 

Det skulle även vara intressant att titta närmare på hur olika gymnasieskolor väljer att 

undervisa elever i behov utav särskilt stöd och vad de ser som viktigast när det gäller att 

lyckas med sin undervisning för dessa elever.
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Bilagor

Bilaga.1

Intervjufrågor som jag hade som utgångspunkt vid mina intervjuer. Frågorna är hämtade ur 

Pirjo Lahdenperäs´s Fristående skolors tal om och hantering av barn i behov av särskilt stöd.

1. Vilka elever har på Er skola behov utav särskilt stöd?

2. Vad kan orsakerna till behoven vara?

3. Vilken typ utav problem har skolan bäst beredskap för?

4. Finns det elever i behov utav särskilt stöd som söker sig just till Er skola?

5. Hur brukar det gå till när Ni upptäcker att en elev är i behov utav särskilt stöd?

6. Gör ni speciella inventeringar utav stödbehovet på skolan?

7. Precisera mer hur Ni arbetar med elevernas särskilda stöd?

8. Får alla elever i behov utav särskilt stöd den hjälp de behöver?

9. Vad är skolans styrka när det gäller att arbeta med elever i behov utav särskilt stöd?
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