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Abstract 

 
Title: Thoughts and experience of children in need of special support –Three voices out of 

school world 

 

The purpose with this essay is to illustrate what divides and unites three educationalists 

approach on “children in need of special support” within the first years of school. Three 

educationalists with significant positions within the school system have been chosen for 

interviews. On basis of the results of the interviews three themes has been selected and 

divided into the conceptions; “children in need of special support”, “resource” and “a school 

for everyone”. The approach has then been compared with a selection of documents with 

guidelines, the curriculum and the Swedish law regarding school. Further on the aim with the 

essay also is to get an insight in the educational program to prepare and try to understand what 

is demanded of an educationalist. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

Lärarutbildningen syftar till att ge lärarstudenterna verktygen att möta verkligheten inom 

skolverksamheten. En verklighet där nyblivna lärare och annan skolpersonal behöver vara 

redo att möta olika barn oavsett om de är arga, envisa, glada, öppna och även barn som kan 

vara i behov av särskilt stöd. Dessa barn kan uppleva svårigheter i skolan och inom dess 

miljö. En del kan ha olika former av funktionshinder, vara diagnostiserade med exempelvis 

ADHD (Attention- Deficit/ Hyperactivity Disorder) eller på grund av andra anledningar helt 

enkelt inte passa in i den stora skolan.  

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning, arbetet inom skolan samt under min utbildning 

har intresset för ”barn i behov av särskilt stöd” ökat. Genom att jag har fått chansen att vara 

nära dessa barn som kan ha svårt med läsinlärning eller ett barn med någon form av diagnos 

som ADHD, har jag insett vikten av bemötandet gentemot barnen från oss blivande 

pedagoger. Dessa barn kommer att befinna sig i de flesta klassrummen där vår framtida 

yrkesroll kommer att ha en stor inverkan på deras mående och framtid. Kunskapen som vi har 

erhållit under utbildningen kommer att ifrågasättas utav oss själva och om vi verkligen är 

förberedda med kunskap och erfarenhet kring detta ämne. 

 

I styrdokumenten (läroplanen och skollagen) poängteras vikten av att skolan ska vara en skola 

för alla. Barn med olika funktionshinder ska integreras i skolan och alla elever ska bli sedda 

och bemötta utifrån barnens enskilda behov. Även utbildningsdepartementets utvecklingsplan 

(1997) talar om en skola för alla, en sådan skola ska ge en likvärdig utbildning till alla barn 

och ungdomar. Barn påbörjar skolan med olika sociala och kulturella förutsättningar vilket de 

menar ska leda till undervisning anpassad till barnens individuella behov 

(Utbildningsdepartementet 1996/97:112:21).  

 

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, 

framgår det att alla som arbetar i skolan ska sträva efter att hjälpa elever som är i behov av 

särskilt stöd samt att läraren ska utgå från varje elevs behov. Det är även rektors ansvar att se 

till så att alla elever ges möjlighet att nå upp till målen och att undervisningen utformas efter 

deras behov (Lpo94).  
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I denna uppsats har jag valt att göra en kvalitativ undersökning där jag speglar olika 

pedagogers perspektiv om definitationen av begreppen ”barn i behov av särskilt stöd”, 

”resurs” och ”en skola för alla”1. Med detta vill jag nå ut till pedagoger som läser min uppsats 

för att de ska få en inblick i hur olika pedagoger ser på begreppen och en inblick i vad 

styrdokumenten talar för.  

 

1.2 Syfte 

I undersökningen har jag valt att ta reda på hur de utvalda pedagogerna definierar olika 

begrepp som ”barn i behov av särskilt stöd”, ”resurs” samt ”en skola för alla”. Dessa 

definitioner vill jag jämföra med styrdokumenten samt insamlad och adekvat litteratur. 

Mötena med pedagogerna har gett stor beredskap samt ett annat perspektiv för den framtida 

yrkesrollen. Något som även intresserar mig är att se om det finns skillnader i pedagogernas 

synsätt utifrån deras olika yrkesroller inom skolan, en klasslärare, en rektor och en 

specialpedagog. Då alla tre pedagoger har olika yrkesroller inom skolan finnes det intressant 

att se jämförelsen mellan dem, eftersom det blir tre skilda synsätt utifrån olika perspektiv. 

 

Syftet med denna undersökning är att ta del av tankar och erfarenheter kring begreppen, ”barn 

i behov av särskilt stöd”, ”resurs” samt ”en skola för alla” utifrån tre utvalda pedagogers 

perspektiv med olika yrkesroller inom skolväsendet. Deras tankar och erfarenheter kring 

begreppen kommer att jämföras med varandra för att sedan kunna undersöka om de 

överensstämmer med styrdokumenten samt den utvalda litteraturen.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur definierar de tre utvalda pedagogerna begreppen: ”barn i behov av särskilt stöd”, ”resurs” 

samt ”en skola för alla” inom skolan mot de yngre åldrarna? 

 

Vilka likheter eller skillnader går att utläsa av de tre utvalda pedagogernas definition av 

ovanstående begrepp? 

 

                                                 
1 Min tanke till en början var att undersöka kring hur viktiga resurstimmarna för barn i behov av särskilt stöd är. Men då jag kände att ämnet 

blev för brett och efter jag hade samlat in mina intervjuresultat fick jag en annan syn och tanke kring ämnet barn i behov av särskilt stöd. 

Därför kan intervjuguiden se annorlunda ut gentemot slutresultatet. 
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Vilka likheter eller skillnader går att utläsa av de tre utvalda pedagogernas definition av 

ovanstående begrepp i jämförelse med styrdokumenten? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 

I det inledande första kapitlet ingår en bakgrund, syfte och tre frågeställningar. Därefter 

presenteras en kunskapsbakgrund med historik kring specialpedagogiken. Vidare presenteras 

en teoretisk utgångspunkt i form av teorier, relevant litteratur, styrdokument och tidigare 

forskning. Efter det kommer metoddelen med förklaring till undersökningens gång. Resultat 

och analysen presenteras sedan i en gemensam del vilket sedan leder till uppsatsen slut, som 

är en avslutande diskussion över uppsatsens syfte med förslag på vidareforskning samt 

lärdomar av uppsatsen. 

 

2. Kunskapsbakgrund 
 

2.1 Specialpedagogiken – ur ett historiskt perspektiv 

Vernersson (2000) beskriver att de samhällsproblem som idag är vanliga har en inverkan på 

elever men även skolans arbete. Förberedelsen för att möta problem och svårigheter som kan 

uppstå har skiftat och man har tidigare hanterat det som varit onormalt på olika vis. För de 

elever som inte klarade av den normala skoltakten inom skolan var kvarsittning en metod, för 

dem som var handikappade fanns specialklasser samt skolmognadsklasser för de som vara 

svaga i skolan. Således fanns det alltså många olika varianter för de elever som inte föll inom 

normalbegreppet, man önskar och prioriterar högt för en inkluderande skola. De elever som 

förr avvek från normen och därmed separerades från klassen och undervisningen fick ske 

utanför klassrummet där de fick öva upp sina svagheter (Vernersson, 2002:12-13). 

 

Under 1950-talet uppstod ett ”inlärningspsykologiskt perspektiv” där forskare satte större 

fokus på pedagogiken istället för barnet. Pedagogiska hjälpmedel konstruerades efter att en 

brist på pedagoger samt läromedel upptäcktes. Några år senare startades en utbildning inom 

specialpedagogiken med inriktningar mot grund- och särskola, hörsel- och talpedagoger samt 

mot särskolans förskola och träningsklasser. Detta efter att kraven på pedagoger som arbetade 

med specialundervisning ökat och att behovet kring kunskap om diagnoser på barn samt kring 

barn med handikapp behövde ökas.  
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1970 såg man till barnets miljö vilket kallades för ett ”ekologiskt synsätt”. Läroplan för 

grundskolan 1969 ansåg att en gemensam klassundervisning för alla elever skulle ske, dock 

var många pedagoger misstänksamma till att alla elever skulle klara av en sådan undervisning 

oavsett behov (Vernersson, 2002:13-15). Tio år senare, 1980, började specialklasserna 

försvinna helt och en specialpedagogisk utbildning vid namn ”en skola för alla” växte fram 

men genomslaget blev inte som man hade tänkt sig (Vernersson, 2002:19–20).  

 

1988 upphördes speciallärarutbildningen och övertogs av specialpedagogutbildningen som 

startade 1990. Tanken var att alla utbildade lärare skulle ha 10 poäng specialpedagogik vid 

examen men på grund av ekonomiska skäl drogs resurser in i klasserna och lärarna fick inte 

den hjälp som förändringen syftade att ge. Däremot fick klasslärarna handledning utav 

specialpedagogerna men allt annat fick de sköta själva inom klassen. Den nya 

lärarutbildningen startades 2001 och som möjlighet fick de blivande studenterna välja att 

fördjupa sig i en specialpedagogisk kompetens när de första lärarna tog en examen -2005 

(Vernersson, 2002:20-21). 

 

3. Teoretisk utgångspunkt  

Inom detta kapitel kommer jag att förklara de teorier som jag utgått från i min undersökning 

och den litteratur som är relevant för att behandla ämnet kring studien samt utdrag från 

styrdokumenten. Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en inblick till de centrala begreppen och 

dess betydelse för undersökningen. Undersökningen bygger på tre pedagoger med olika 

yrkesroller inom skolan, där deras tankar och erfarenheter kring barn i behov av särskilt stöd 

undersöks. Utvecklingspsykologen Bronfenbrenners teori behandlar miljöns påverkan, 

”miljön påverkas av de inre samt yttre faktorerna som i sin tur kan påverka barnet” 

(Andersson, 1986:14). Då dessa likheter kan jämföras finner jag denna teori relevant för 

undersökningens syfte eftersom det är de olika faktorerna runt omkring oss som bestämmer 

hur ett barn påverkas.  

 

3.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologi 

Den moderna utvecklingspsykologen Bronfenbrenner utvecklade ett sätt att tänka om 

utvecklingspsykologin som kallas för utvecklingsekologin. Där beskriver han samspelet 

mellan individen och miljön.  
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Det viktigaste för barnets utveckling är enligt Bronfenbrenners teori att barnet får tillfälle att 

möta omvärlden i olika slags miljöer samt att de erbjuder stimulerande aktiviteter, roller och 

sociala relationer. Han talar om att redan vid födseln är närmiljön viktig eftersom hemmet 

samt familjen spelar stor roll, barnet börjar redan här samspela med sin familj. Ett system 

bildas med familjen och en utvecklingsprocess startar som fortgår genom hela livet. 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori visar hur olika faktorer i olika system påverkar 

varandra, detta är något som kan jämföras med när barnen befinner sig i skolan. Miljön 

påverkas av de inre samt yttre faktorerna som i sin tur kan påverka barnet (Andersson, 

1986:14).  

 

Enligt Bronfenbrenner är miljön en rad bestämda strukturer som ryms inuti varandra, längst in 

finns barnet och dess närmiljö. Bronfenbrenner börjar sin modell inifrån och går ut och den 

har utgångsläge från en individ som befinner sig i utveckling. Tyngdpunkten ligger på vad 

barnet uppfattar, önskar, lär in eller tänker och hur detta sedan förändras i förhållanden till de 

miljöer som barnet ingår i eller kommer i kontakt med. Exempel på närmiljöer kan vara 

familjen, förskolan, skolan och så vidare. Bronfenbrenner menar även att ett barn aldrig hör 

hemma i endast en miljö utan det är flera olika som påverkar. Relationerna som uppstår 

mellan barnet, familjemedlemmar och andra fysiska objekt utvecklar ett så kallat nätverk av 

relationer som i sin tur bildar ett system. Detta system kallas för mikrosystem vilket påverkar 

det färdigutvecklade barnet. De viktigaste elementen i detta system är de olika rollerna, 

aktiviteterna samt de sociala relationerna. Ju äldre barnet blir desto fler mikrosystem ingår 

barnet i. Ett mikrosystem kan vara arbetsplatser, vänner, föreningar och så vidare. Barnet 

ingår då i olika mikrosystem som det utvecklas relationer inom. Efter det utvecklas relationer 

mellan de olika mikrosystemen som blir beroende av varandra. De olika mikrosystemen bildar 

tillsammans ett större system som kallas mesosystem, som till exempel kan vara när barnet tar 

med sig sina erfarenheter från hemmet till skolans miljö samt tvärtom (Andersson, 1986:20-

29). 

 

Mesosystemet i sin tur utvecklar exosystemet som handlar om olika omständigheter i barnets 

indirekta omgivning, som omger barnets närmiljöer som exempel kan vara en förälders 

arbetsplats.  
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De tre olika system bildar en delkultur som påverkas av andra kulturer i samhället som kan 

handla om allt ifrån lagar, sociala organisationer, politiska värderingar till traditioner. 

Politiska beslut som rör skola kan i sin tur påverka barnet och dessa kulturer bildar 

makrosystemet som finns runt omkring barnet, vilket även kort kan sammanfattas som 

samhället (Andersson, 1986:28-29).  

 

Mikrosystem 

Mesosystem 

Exoystem 

Makrosystem 

 

 

Figur enligt Bronfenbrenners ekologiska miljömodell (Andersson, 1986). 

 

3.2 Perspektiv på specialpedagogik 

I Nilholms (2003) avhandling ”Perspektiv på specialpedagogik” beskriver han tre olika 

perspektiv på specialpedagogiken: ett kompensatoriskt, ett kritiskt samt ett 

dilemmaperspektiv. Det kompensatoriska perspektivet innebär att se problemen hos individen 

i form av tvivelaktiga förmågor eller egenskaper. Det är upp till specialpedagogiken att 

kompensera individen utifrån dess förmågor samt egenskaper som anses tvivelaktiga. 

Grunden för detta perspektiv finner man inom medicinsk/ psykologisk tradition och menar att 

diagnostisering av elever är mycket vanligt i och med detta samt att tyngdpunkten inom detta 

ligger i det sociala. 

 

Inom det kritiska perspektivet uppmärksammas att barn har olika förutsättningar där fokus 

läggs på samhället och vad de kan göra med dessa olikheter. Kunskapen här ses inte som 

objektiv utan den är väldigt beroende av de olika gruppers intressen både socialt och kulturellt 

sett. Detta perspektiv skiljer även mellan vad som är normalt samt onormalt. Kritik mot 

specialpedagogiken finns inom detta perspektiv.  

 

Det slutgiltiga perspektivet, dilemmaperspektivet vilket är huvudperspektiv i undersökningen 

framhålls av valsituationer där inget entydigt svar finns inom utbildningssystemet på hur man 

bör agera. Skolan ska ge alla elever kunskap samt erfarenheter inom likartade områden, som 

samtidigt ska anpassas till elevernas individuella behov vilket kan sätta skolan i ett dilemma. 
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Inom detta perspektiv är barnens olikheter ett grundläggande faktum och som det pedagogiska 

arbetet måste anpassas till.  

Specialpedagogiken måste kopplas in för att anpassa undervisningen till elevernas olika 

förutsättningar så att de känner sig delaktiga i undervisningen (Nilholm, 2003:8-12). 

 

3.3. Litteratur kring de tre huvudbegreppen 

För att knyta an till litteratur kring begreppen jag tar upp i frågeställningarna har jag valt att 

göra en litteraturgenomgång. I denna del tar jag upp olika författares definitioner av 

begreppen samt övrig fakta och kunskap kring dem. 

 

3.3.1 Barn i behov av särskilt stöd 

Teveborg (2001) diskuterar begreppet ”behov av särskilt stöd”. Han menar att skälen till 

behov av stöd är enskilda barns funktionshinder som exempelvis syn, hörsel, rörelsehinder 

samt även inlärningssvårigheter, eller som språksvårigheter vilket grundas på inflyttning från 

ett annat land. Teveborg menar att elever med behov av särskilt stöd ska ges stödundervisning 

när man kan se att dessa inte uppnår målen i skolan. Det är viktigt att utgå från varje elevs 

enskilda behov och någon segregering av eleverna får absolut inte förekomma. 

Förhållningssätten och åtgärderna måste vara väl genomtänkta i förhållande till 

undervisningen samt skolsituationen och individuella åtgärdsprogram måste författas 

(Teveborg, 2001:23-24). Enligt skollagen och som Teveborg (2001) tar upp skall särskilt stöd 

endast ges till elever i behov av specialpedagogiska insatser, i första hand ges i den klass eller 

grupp eleven tillhör. ”Vid särskilda skäl kan detta stöd ges i en särskild undervisningsgrupp 

då beslutet tas i samråd med elev samt elevens vårdnadshavare” (Teveborg, 2001:24).  

 

Olsson (1998) diskuterar också barn och ungdomars behov av särskilt stöd men hävdar till 

skillnad mot Teveborg att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är de som behöver extra 

hjälp och uppmärksamhet av vuxna under en längre tid eller endast tillfälligt. Vidare beskriver 

Olsson även att alla människor någon gång under sin livstid kommer vara i behov av särskilt 

stöd på ett eller annat vis. Vissa barn behöver endast extra stöd i skolan av en vuxen för att 

fungera, medan andra är i behov av mer varaktigt stöd och det är oftast barn med olika 

funktionshinder. Barn är födda med olika förutsättningar och växer upp i skilda miljöer vilket 

även kan påverka barnens behov (Olsson, 1998:15-16). Olsson talar om barn med osynliga 

funktionshinder. ”För dessa barn är det viktigt att få rätt diagnos, så att de får tillgång till de 

pedagogiska och medicinska resurser som är nödvändiga för deras utveckling” (Olsson, 
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1998:16). Han nämner även att barnneuropsykiatri är en gren inom barnpsykiatrin. Det är just 

dessa osynliga funktionshinder där barn med behov av särskilt stöd, barn med MBD/DAMP, 

dyslexi, autistiska störningar samt Tourettes syndrom har rätt till en behandling inom denna 

gren (Olsson, 1998:16).  

 

3.3.2 Resurs 

Vernersson (2002) skiljer på mätbara och icke mätbara resurser. Mätbara resurser är 

finansiella resurser, tillgångar som räknas i pengar. Finns det en god ekonomi så har man en 

möjlighet till exempelvis extra hjälp i klassen utav en extra pedagog, mindre barngrupper, 

stödundervisning samt annan typ av lokaler vilka är anpassade till elevernas behov. I samband 

med neddragningarna som skedde under 1990-talet inom skolverksamheten, till följd av den 

svenska lågkonjunkturen, blev de mätbara resurserna hårt drabbade. Barn i behov av särskilt 

stöd fick inte det stöd de hade rätt till. De icke mätbara resurserna avser lärarens 

yrkeskompetens som exempelvis ämneskunskaper, metoder för att lära barn läsa och skriva, 

tidigare erfarenheter samt social kompetens för att kunna bemöta elever, kollegor och 

föräldrar med tålamod, uthållighet samt nyfikenhet (Vernersson, 2002:36-38). 

. 

Skolmiljön är väldigt viktig för alla elever och för elever med olika funktionshinder är det en 

livsnödvändighet att skolans miljö är anpassad så att de utan problem kan delta i 

undervisningen och för möjligheten att fungera socialt (Teveborg, 2001:14). Kommunen har 

ansvaret att se till så att eleverna får en fullgod utbildning och anpassa miljön efter elevers 

behov. Särskilda läromedel, speciella hjälpmedel samt assistenter är några av de åtgärder som 

kommunen ska ses vid (Teveborg, 2001:17).  

 

Teveborg beskriver att även insatser som talpedagog, speciallärare, logoped, skolpsykolog, 

kurator samt sjukgymnast är exempel på specialister som kan behövas sättas in som stöd för 

elever med funktionshinder (Teveborg, 2001:17). Kraven på skolans arbetsmiljö har samma 

regler och föreskrifter som vilka andra offentliga lokaler och arbetsplatser som helst. I 

arbetsmiljölagen anges det till exempel: ”Arbetsförhållandena skall anpassas till människans 

förutsättningar i fysiskt och pysiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så, att 

arbetstagare själv kan påverka sin arbetssituation” (Teveborg 2001:13).  
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3.3.3 En skola för alla 

”Alla elever har rätt till bästa möjliga utveckling utifrån sina förutsättningar, behov och 

intressen” (Teveborg, 2001:3). Med detta utvalda citat inleder Teveborg (2001) sin bok och 

hänvisar till skollagens 1 kapitel, andra paragrafen där de menar att utbildningen oavsett 

geografisk hemvist skall vara lika för alla. Det ska vara en sammanhållen skola som ger rätt 

till en likadan utbildning. Skolan skall anpassa undervisningen så att de tillfredsställer allas 

behov och ta hänsyn till de sociala och kulturella förutsättningarna (Skrivelse 1996/97:112, 

utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning kvalitet och likvärdighet – kap 4.1 en 

skola för alla, riksdagen, regeringen). Persson (2007) påpekar att det är uppenbart att ”en 

skola för alla” ställer väldigt höga krav på pedagogerna för att kunna anpassa innehåll samt 

undervisningsmetoder till elevernas olikheter. Det kan bli svårt att genomföra och uppnå detta 

då klasserna är stora. Målsättningen med en skola för alla är att alla ska få en möjlighet till att 

känna sig delaktiga och vara med i en gemenskap i en inkluderande miljö (Persson, 2007:23).  

 

Vidare utvecklar Fröjelin och Wennebo (1990) vad stadsrådet framhåller om en skola för alla. 

De menar att skolan ska ge alla barn goda möjligheter till utveckling. Skolan måste vara 

beredd att se skolsvårigheter som en utmaning. Hela utbildningsmiljön måste förändras så att 

alla elever får de stöd som krävs genom olika arbetssätt och värderingar. Alla elevers 

förutsättningar ska tas till vara och vidareutvecklas. De talar vidare om skolans personal och 

deras uppgifter för målen om en skola för alla. Personalens värderingar, skolklimatet, 

människosyn, bemötande av barn från olika sociala grupper och kunskapssynen är några av 

punkter som ska beaktas (Fröjelin & Wennebo, 1990:167). Fröjelin och Wennebo anser att 

begreppet ”en skola för alla” kan vara en form av skola där personalen är redo att arbeta med 

att utveckla undervisningsformerna. Detta genom olika arbetssätt och arbetsformer så att alla 

elever får möjlighet till bästa möjliga utveckling. Personalen ska se till de olika barnens 

utgångspunkter och de menar att det är skolledarens roll att ta ansvaret för ”en skola för alla” 

genom att leda skolan (Fröjelin & Wennebo, 1990:168).  

 

I en skola för alla undervisas elever med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där 

alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga 

både att anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändring av detta samhälle. 

 Om målet om en integrerad, likvärdig och sammanhållen skola skall kunna nås måste skolan 

kunna anpassa sin organisation och sin undervisning, så att alla barns förutsättningar tas till 

vara” (Teveborg, 2001:15). 
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3.3.3.1 Inkludering/ exkludering 

Vernersson menar att svensk skola har kommit en bra bit på vägen när det gäller en 

inkluderande intervisning. Detta begrepp avser ”att delta i en helhet”: 

 

Undervisning ska ske inom ramen för den ordinarie klassen; den sociala gemenskapen och 

samvaron prioriteras högt. Skillnaden mellan barn accepteras och respekteras. I detta perspektiv 

blir skillnaderna mellan specialundervisning och vanlig undervisning liten och i princip krävs att 

all lärarpersonal har tillräckliga kunskaper för att undervisa alla barn (Skolverket, 1998:21, se 

Vernersson, 2002:23). 

 

Vernersson talar om att lärarens roll har en stor betydelse i ett inkluderande perspektiv. Detta 

för förhållningssätten inom klassrummet men inkluderingen påverkas även av skolans 

organisation samt bestämmelser. Vidare menar Vernersson att attityden till barn i behov av 

särskilt stöd hos läraren är avgörande för om en elev är inkluderad eller exkluderad i skolan 

(Vernersson, 2002:23). Schuman nämner att om läraren har tillräckligt med resurser i form av 

verktyg, kunskap och olika metoder för en bra undervisning avgör det om barnet blir i behov 

av särskilt stöd eller inte (Vernersson, 2002:23). Om individen blir accepterad i en grupp och 

får vara med i deltagandet kan en god lärandemiljö skapas och individen blir inkluderad i 

gruppen. Den sociala utvecklingen kan ge ett bättre självförtroende genom en god social miljö 

samt en möjlighet till personlig utveckling. Tyvärr kan det motsatta även ske då en 

exkludering skapas, individens självuppfattning ändras till det negativa. Känner eleven av en 

segregerad miljö hämmas dennas ”kunskapsinhämtning” enligt Vernersson (Vernersson, 

2002:23-24). 

 
3.4 Styrdokument 

Styrdokumenten är grundläggande för lärarna där skolans verksamhet ska utgå från skollagen 

och läroplanen. Målen för utbildning anges i skollagen och även riktlinjerna för skolans 

verksamhet och hur den skall vara konstruerad. Även inom läroplanen anges 

skolverksamhetens uppdrag, mål och riktlinjer. Styrdokumenten säger att eleverna ska vara 

tillsammans samt att mångfald och variation ska stödjas.  
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Det ska vara en likvärdig utbildning som ska anpassas till de olika individuella 

förutsättningarna.  

 

Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet för barn 

och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i 

landet (Kap 1, 2 § Skollagen, 1985). 
 

Skollagen menar även att utbildningen ska ge elever kunskap och se till så att deras utveckling 

sker till att de blir ansvarskännande samhällsmedlemmar. Elever i behov av särskilt stöd skall 

även inom utbildningen ta hänsyn till (Kap 1, 2 § skollagen, 1985). 
 

I Lpo94 framhålls att skolans uppgift är att se till så att undervisningen formas efter varje 

barns individuella behov. Den ska anpassas till barnens förutsättningar och med utgångspunkt 

i elevernas bakgrund, språk, kunskaper och tidigare erfarenheter främja elevernas lärande och 

kunskapsutveckling. Hänsyn till de olika elevernas förutsättningar och behov ska tas och det 

är skolans uppgift att se till så att de uppnår målen. Utifrån det kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla (Lpo94:4). 

 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo94:7). 

 

Lpo94 beskriver tydligt skolans ansvar för att uppmärksamma och identifiera de elever med 

svårigheter inom skolarbetet. Det som kan anses vara intressant är att paragraferna ändras 

med tiden. Så sent som år 2000 ändrades ”elever med särskilda behov” till ”barn i behov av 

särskilt stöd”. Detta var för att istället lägga problemen till enbart eleven så ville man se 

elevernas möjligheter till en utveckling så att det pedagogiska arbetet kunde anpassas 

elevernas förutsättningar. Det är upp till skolan att möta elevernas svårigheter med 

pedagogiska och miljörelaterade åtgärder så att svårigheterna minskas (Persson, 2001:20).  
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Inom lagtexten görs ingen närmare definition av vilka elever som skolan ska ge särskilt stöd 

till utan det som anges är i grundskollagen 4 kap, 1 § andra stycket: Särskilt stöd ska ges till 

elever som har svårigheter i skolarbetet. 

 

Förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen skall utgå från varje barns behov. Barn som av 

fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall ges den omsorg 

som deras speciella behov kräver. (SFS, 1985: Lag, 1997:1212. 2a, kap. Förskoleverksamhet 

och skolbarnsomsorg 3 §).  

 

Utbildningen i förskoleklassen skall stimulera varje barns utveckling och lärande. Den skall 

ligga till grund för fortsatt skolgång. Särskilt stöd skall ges till barn som behöver det. (SFS, 

1985: Lag, 1997:1212. 2b, kap. Förskoleklassen 1 §). 

 

I grundskoleförordningens 5 kap. 5 § anges vilka olika slags stödåtgärder som ska vidtas. Det 

framhålls att när en elev behöver stöd skall skolan kunna erbjuda detta, samt att det främst ska 

ske inom ordinarie klass eller grupp som eleven tillhör. Det särskilda stödet ska ges till de 

elever med behov av specialpedagogiska instanser och stöd kan även ges i en särskild 

undervisningsgrupp i samråd med elev samt vårdnadshavare (SFS 2000:1108). 

 

Lpo94 beskriver vilket ansvar skolan har för de barn i behov av särskilt stöd.  

 

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 (lpo94:12). 

 

Läraren skall: 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

• stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  

• ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter, 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen och 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga, – upplever att kunskap är meningsfull och att 

den egna kunskapsutvecklingen går framåt, får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling 

(Lpo94:12). 
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För att återgå till tidigare läroplaner anger de inte att rektorn har det största ansvaret. I Lpo94 

anger de att rektorn har ansvar för skolan och dess resultat, rektorn har ansvar för skolans 

miljö så att den utformas så att eleverna får tillgång till olika sorters stöd som handledning, 

läromedel av olika slag för att vidare på egen hand kunna utveckla sina kunskaper med hjälp 

av datorer och andra hjälpmedel. Rektorn har ansvar för att undervisningen ska utformas så att 

eleverna får det särskilda stödet de är i behov av (Lpo94:16-17). Även kommunen har ett 

ansvar för arbetsmiljön då det i 1994 års läroplan uppger vissa krav på miljön i skolan. Skolan 

ska sträva efter att vara en social gemenskap med trygghet och en lust och vilja till att lära. 

Skolan ska försöka skapa det bästa för elevernas utbildning och utveckling och de ska 

tillfredsställas för att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo94:7).  

 

Regeringen presenterade 1997 en utvecklingsplan för riksdagen där de beskrev innebörden av 

begreppet ”en skola för alla”: 

 

En skola för alla betyder en skola där alla elevers erfarenheter får utrymme och får alla elever 

får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever 

med olika bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, 

färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna 

samhället och att delta i förändring av detta samhälle.  Om målet om en integrerad, likvärdig 

och sammanhållen skola skall kunna nås måste skolan kunna anpassa sin organisation och sin 

undervisning, så att alla barns förutsättningar tas till vara (Teveborg, 2001:15). 

 

Skolans verksamhet bygger på de styrdokument som finns det vill säga skollagen, 

skolförordningen och läroplanen som alla ställer stora krav på en hög demokratisk 

medvetenhet. I Lpo94 framhålls 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 (Lpo94:14). 

 

3.5 Tidigare forskning 

I följande kapitel görs en presentation av tidigare forskning. Då forskning inom mitt exakta 

ämne är begränsade har jag valt ut det som anses mest relevant för undersökningen. Inför 

denna uppsats har jag läst rapporter, avhandlingar och andra studier om lärares syn på barn i 

behov av särskilt stöd. Där har jag bland annat hittat följande. 
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Elisabet Frithiof (2002) har genomfört en studie som handlar om mötet mellan två olika 

skolformer. Studien baseras på uppfattningar från grundskolelärare om grundsärskolan samt 

barn i behov av särskilt stöd. De termer hon väljer att använda sig utav är 

normalitet/avvikelse, integration/segregation samt människosyn. Fritiof använder sig utav en 

kvalitativ undersökning som riktas till 44 grundskolelärare årskurs sex till nio. Resultaten 

tyder på att lärarna har lite eller ingen erfarenhet av grundskolesärskola. Lärarna ser gärna en 

förväntad ökad kunskap kring ämnet samt nämner särskolan nedsättande utifrån resultatet i 

studien. Majoriteten av lärarna anser att två olika skolformer är bestående och att det inom 

särskolan kommer att ökas med inskrivningar allt eftersom. De anser att barn i behov av 

särskilt stöd definieras utifrån sina individuella svårigheter och att denna grupp orsakar 

mycket ansträngning för lärarna. Lärarna menar att gränsen mellan grundskoleelever samt 

särskoleelever är svårdefinierad, det är svårt att avgöra vad som är normalt samt avvikande. 

Att en elev inte uppnår grundskolans krav är ett exempel de tar upp om att ett barn är i behov 

av särskilt stöd. Uppnår de inte alla mål och avviker sig från mängden anser de att 

grundsärskolan är ett alternativ. En lärare nämner att de båda skolformerna bör samarbeta, de 

ska kunna stödja varandra och eleverna i skolan ska få den hjälp de är i behov av i och med 

denna ökade möjlighet då skolformerna samarbetar. 

 

Ytterligare en studie som är relevant i det här sammanhanget är den som Brithell & Lundberg 

(2007) utfört. De använder sig av en liknande metod som i mitt arbete där de undersöker hur 

lärare ser på begreppet barn i behov av särskilt stöd och hur skolans resurser möter dem. 

Deras studie bygger på Foucaults teori om makt samt Bronfenbrenners ekologiska modell 

som används för att undersöka hur miljön kring barnen påverkar dem som är i behov av stöd. 

De lärare som intervjuas berättar om sina egna uppfattningar kring barn i behov av särskilt 

stöd samt hur resurser kan tas tillvara på. Författarna tar upp skillnaden mellan de olika 

pedagogerna och de mindre yrkeserfarna lärarna, samt hur de upplever begreppet barn i behov 

av särskilt stöd. Där visas att de mindre erfarna lärarna uppfattade begreppet ”barn i behov av 

särskilt stöd” extra känsloladdat, författarna antar att det förmodligen är för att inte såra någon 

berörd person genom att trampa i klaveret och uttrycka sig på fel sätt. Ämnet tolkas på olika 

sätt och som lärare med mindre yrkeserfarenhet anger de att som nyexaminerad kan det vara 

en risk att tala på fel sätt om begreppen.  
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Pedagogerna talar om anledningar till varför ett barn är i behov av särskilt stöd och nämner de 

elever som behövde något extra stöd där läraren inte räckte till. Skillnaden mellan de 

yrkeserfarna lärarna och de mindre yrkeserfarna var att de yrkeserfarna direkt berättade om 

vilka de ansåg vara i behov av stöd. De menade att alla barn är i behov av stöd på olika sätt, 

antingen tidigt utredda med en diagnos eller att det uppstod under skoltiden. Generellt 

uppfattar de olika lärarna att barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de har rätt till. 

Undersökningen är uppbyggd på fyra lärare som är verksamma inom årskurs ett till tre i 

kommunala skolor. 

 
Även skolverket redovisar olika rapporter som behandlar ”barn i behov av särskilt stöd”. En 

av dem heter Elever i behov av särskilt stöd -en temabild utgiven av Skolverket  (1998). Den 

behandlar skolverkets kunskap om situationen kring barn i behov av särskilt stöd samt byggs 

på erfarenheter och resultat från skolverkets olika uppföljningar, utvärderingar samt 

tillsynsverksamhet. De tar upp historiken där skolans särskiljande av barnen skedde genom 

medicinska samt sociala bakgrunder i samarbete mellan läkare, skolledare och lärare. Även 

specialundervisningen och dess betydelse tas upp och hur resurserna ökade. Att alla barn är 

lika värde samt har rätt till en likvärdig utbildning nämns även här. Är ett barn i behov av stöd 

har denna rätt till det enligt lagstiftningen helst inom klassen men även undervisningsgrupper 

får förekomma. De uttrycker att det inte finns någon närmare definition av begreppet ”barn i 

behov av särskilt stöd” men i skollagen talar de om ”barn som behöver särskilt stöd” och 

definitionen kring det.  

 

De två första forskningarna behandlar i liknelse med min undersökning uppfattningar kring 

”barn i behov av särskilt stöd”. De jämför och knyter an till andra begrepp som även kan 

finnas inom min undersökning. Skolverkets rapport tar upp om skolverkets kunskap kring 

barn i behov av särskilt stöd, fast där är det situationen kring dem som behandlas. Alla tre har 

en koppling till att undersöka begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” utifrån olika formers 

perspektiv. 

 

4. Undersökningen och dess metod 
Nedan redovisas metodvalen vilket i detta fall är en kvalitativ metod som innebär att försöka 

nå en förståelse i det undersökta materialet (Larsen, 2009:26). Uppsatsen är en empirisk 

undersökning vilken är byggd på djupintervjuer där jag försöker få svar på mina 

frågeställningar.  
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I en kvalitativ undersökning träffar man som forskare informanterna personligen ansikte mot 

ansikte vilket är en fördel för att reda ut eventuella missuppfattningar eftersom de har 

möjlighet att ställa motfrågor (Larsen, 2009:26-27). Jag har därför valt intervjuer som metod 

och undersökningen bygger på tre pedagoger inom grundskolan. 

 

4.1 Val av metod 

Eftersom jag valt att skriva denna uppsats ur tre olika pedagogers perspektiv för att få fram 

deras tankar och erfarenheter kring ”barn i behov av särskilt stöd”, föll det sig naturligt att 

använda en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder används när forskaren vill gå mer på djupet 

än på bredden i sitt arbete, vilket i denna uppsats tillämpas genom djupintervjuer för att få en 

djupare kunskap från intervjupersonerna och dess tolkning (Svenning, 1999:150).  

 

Ett hermeneutiskt perspektiv har tillämpats genom att intervjutexterna lästs igenom och 

tolkats för att få en övergripande förståelse av materialet. Därefter har olika teman i texten 

betraktats närmare. Tolkningen av helheten och dess delar har sedan jämförts och diskuterats 

för att kunna behandla uppsatsens syfte och frågeställningar. Det hermeneutiska synsättet har 

också använts för att den har en öppen, subjektiv och engagerad syn på forskarrollen 

(Thomassen, 2006:101). 

 

4.2 En kvalitativ studie  

Syftet med en kvalitativ forskningsintervju är i allmänhet att beskriva och tolka företeelser i 

intervjupersonens liv, vilket innebär att beskrivning och tolkning samspelar under hela 

intervjuarbetets gång, det är med andra ord inte enbart i analysdelen som tolkning sker. Vissa 

problem kan uppstå i en kvalitativ metod eftersom det är en tolkande analys som jag gör 

utifrån intervjumaterialet. Det jag försöker göra är att tolka budskapet till innebörden av 

påståendena. Hur uppriktiga är dem egentligen och hade endast tre klasslärare bidragit till min 

undersökning hade deras resultat varit mätbart. Det blir stor skillnad när jämförelsen är mellan 

tre pedagoger med olika yrkesroller då detta inte är mätbart i samma utsträckning eftersom de 

har olika yrkesroller inom skolan. 

 

Något som kan påverka validiteten är huruvida intervjupersonerna berättar ärligt om sina 

erfarenheter eller inte. Av olika anledningar kan en person vilja dölja eller försköna, så för att 

minimera denna risk har intervjupersonerna varit anonyma.  
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Det kan trots allt vara svårt att bedöma tillförlitligheten i det som sägs, samt att veta om 

personerna är ärliga överhuvudtaget. Vidare kan uppsatsens validitet sänkas om 

intervjupersonerna i intervjuerna misstolkat frågorna och på så sätt inte besvarat det som 

författarna var ute efter att få besvarat. Då intervjuerna har gjorts personligt av författaren har 

detta kunnat undvikas då det vid intervjutillfällena funnits möjlighet att förklara frågorna mer 

utförligt om det misstänkts att intervjupersonerna missuppfattat frågan. Frågorna har 

dessutom formulerats för att försöka att undvika misstolkningar så långt det har gått. Det bör 

trots det hållas i åtanke att författarna kan ha missuppfattat intervjupersonernas svar på 

frågorna och därigenom dragit ner validiteten i uppsatsen. Författarna har därför, efter svar 

som har varit oklara, verifierat svaret för att sedan få godkänt från intervjupersonen för att 

säkerställa att svaret inte missuppfattas (Larsen, 2009:27-28). 

 

4.3 Intervjuernas utformning 

Under intervjuerna utgick jag från frågor som representerade de områden jag ville beröra 

under intervjun, frågorna blev därmed av mer öppen karaktär, främst för att skapa en 

avslappnad situation där intervjuerna mer liknande samtal. Intervjun inleddes med specifika 

frågor rörande intervjupersonernas bakgrund, därefter ställdes större frågor. Anledningen till 

detta tillvägagångssätt var att det skulle skapas en trygghet mellan parterna genom att de 

inledande frågorna var lätta att besvara. Vid utformandet av frågorna undveks långa och 

ledande frågor och språket var lättförståeligt. Av vikt var också att frågorna var utformade på 

så vis att missuppfattning av dem skulle minimeras.  

Intervjuerna var till en viss grad strukturerade i och med att en intervjuguide utformades men 

som inte följdes slaviskt men liknade mer en samtalsintervju. Vissa frågor stod endast med 

som stöd ifall jag skulle behöva komplettera med frågor. Frågorna, ordningsföljden och 

eventuella följdfrågor ändrades något beroende på intervjupersonernas svar. Vidare var 

frågorna öppna, utan svarsalternativ, så att intervjupersonerna fick svara fritt med sina egna 

ord .  

Frågorna kombinerades även vid behov med sonderande frågor för att få fram ytterligare 

information, till exempel: ”kan du ge fler exempel?”, ”kan du utveckla detta svar?”. Inledande 

och uppföljande frågor användes för att få ut mer information från intervjupersonerna, till 

exempel med frågor som: ”vad hände då?”, frågor om det som intervjupersonen har pratat om 

eller svarat med ett nickande eller ett ”mmm…”,  detta för att få intervjupersonen att fortsätta 

att berätta (Larsen, 2007:83-88).  
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Innan jag utförde intervjuerna hade jag en tanke om att försöka få det insamlade materialet 

under intervjuerna som ett samtal mellan de tre olika pedagogerna. Mina frågor samt 

följdfrågor utformade jag så att vi tillsammans förde ett samtal och att det inte kändes som en 

vanlig intervju där jag ställer frågorna och min intervjuperson svarar. Detta ville leda till att i 

slutändan få resultatdelen att se ut som ett samtal mellan pedagogerna.  

 

4.4 Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes med de tre utvalda intervjupersonerna med olika yrkesroller inom 

skolan. Dessa utfördes vid tre åtskilda tillfällen inne på samtligas stängda kontor där intervjun 

kunde ske ostört. Jag upplevde det som att intervjupersonerna och jag var fokuserade på 

intervjun och jag är nöjd med resultatet. Under samtliga intervjuer användes en diktafon, på 

detta vis får samtalen ett bättre flyt och jag som intervjuare kunde lägga koncentrationen på 

samtalet istället. Genom detta kunde jag få med så mycket som möjligt av vad 

intervjupersonen ville och kunde förmedla. (Larsen, 2007:85). 

 
Då samtliga intervjupersoner accepterade möjligheten att använda diktafon resulterades det i 

att intervjuinformationen blev tydlig och att jag slapp anteckna och kunde koncentrera mig 

enbart på intervjupersonen samt frågorna. Själva genomförandet såg annars i det stora hela 

likadant ut, jag satt ensam med pedagogen och försökte att på ett så naturligt och avslappnat 

sätt som möjligt att utföra en samtalsliknande intervju. Varje intervju tog runt en timme och 

avslutades med att intervjupersonerna fick ställa frågor om de hade några funderingar kring 

ämnet eller annat rörande undersökningen. Vidare ville jag även få de tre intervjuerna att likna 

ett samtal mellan pedagogerna i resultatdelen.  

 

4.5 Utskrift av intervjuerna 

Intervjuerna skrevs ner nästan direkt efter intervjutillfället för att fortfarande ha allt färskt i 

minnet ifall det skulle vara svårt att höra inspelningen eller liknande.  

En enklare transkribering utfördes och endast det som var relevant för min undersökning togs 

med. Därefter kunde ett tema urskiljas utifrån intervjupersonernas svar som kunde användas 

för att koppla till uppsatsens syfte samt frågeställningar. Jag valde ut begreppen ”barn i behov 

av särskilt stöd”, ”resurs” samt ”en skola för alla”. Dessa har tagits fram efter noggrann 

genomläsning av intervjutexterna där det har gått att urskilja ett mönster bland 

intervjupersonernas svar. Intervjutexterna har sorterats upp, när två eller tre intervjupersoner 

svarat likartat på frågorna har de sedan kategoriserats in under samma tema.  
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På samma sätt har intervjutexterna bearbetas vidare till det slutligen gick att urskilja de tre 

olika temana som begreppen ”barn i behov av särskilt stöd”, ”resurs” och ”en skola för alla”.  

 

4.6 Etiska principer 

Uppsatsen utgår från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som lyfter fram fyra 

allmänna huvudkrav inom forskning vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid intervjuförfrågan skickades e-post ut där jag 

informerade om att deltagandet var frivilligt samt att respondenten hade rätt att avbryta sin 

medverkan när som helst. Jag informerade även mitt syfte med studien och att mitt insamlade 

material inte kommer att användas till något annat syfte än till min undersökning samt att jag 

är den enda som kommer att ta del av det insamlade materialet (informationskravet).  

Information kring hur länge intervjun skulle pågå meddelades samt att de fick ha synpunkter 

kring detta då de är upp till dem som medverkar att bestämma hur länge och på vilka villkor 

de skall delta. De får även avbryta sin medverkan utan att det påverkar dem negativt. Jag gör 

även en förfrågan angående inspelning (samtyckeskravet). 

 

Ämnet jag valt att forska kring kan vara känsligt för en del personer, därför har jag valt att 

meddela om min tystnadsplikt kring det insamlade materialet och lovar respondenterna 

möjligheten att vara anonym. Jag väljer att avidentifiera intervjupersonerna så att deras 

identitet ej kan röjas. Varken namn, kommun eller skola nämns vid ordinarie namn och jag 

förvarar mitt material svåråtkomligt där jag har avidentifierar materialet.  

I vissa enstaka fall kan deras identitet upptäckas om andra får tillgång till min uppsats då den 

är offentlig. Detta genom att kollegor på skolan är informerade om att jag ska använda dessa 

som intervjupersoner och läser uppsatsen där de ser mitt namn (konfidentialitetskravet). Jag 

informerar även om att allt material endast skulle vara till för min studie och inte kommer att 

användas eller utlånas för annat bruk. Jag gjorde även en förfrågan om jag fick spela in 

intervjuerna samt att jag var den enda som skulle ha tillgång till allt samlat material 

(nyttjandekravet).  

 
4.7 Urval 

Urvalet av intervjupersoner har gjorts enligt ett strategiskt urval utifrån studiens syfte av roller 

i skolan (Larsen, 2009:38). Eftersom detta är en kvalitativ studie där syftet är att ta reda på hur 

pedagoger resonerar kring olika begrepp inom skolverksamheten vill jag hitta ett urval av 

intervjupersoner som kan bidra med så stor variation som möjligt kring ämnet.  
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Trost förklarar tillvägagångssättet för det i boken Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap. Han anger att man först ska välja ut ett antal intressanta personer som 

man tror har betydelse för hur de svarar, som exempelvis kön, ålder och utbildning. Denna 

undersökningsgrupp är inte generaliserbar, syftet är dock att skönja mönster, variationer och 

uppfattningar vilket är svårt att uppnå genom en generaliserbar studie (Stukát 2005: 31).  

 

Intervjupersonerna valdes ut genom tidigare kontakter och jag valde ut tre pedagoger med 

skilda yrkesroller då syftet med undersökningen är att belysa tre skilda synsätt. De tre 

pedagogerna som valts ut är en rektor som skolledare, en specialpedagog samt en klasslärare. 

Jag har valt mina tre intervjupersoner utifrån flera krav. Först och främst arbetar de alla inom 

skolvärlden och de är alla öppna personer då jag har haft kontakt och känner till dem sedan 

tidigare. Detta underlättar för mig vid intervjukonversationen. Alla tre har en lång 

arbetslivserfarenhet inom skolan vilket är över 30 år där de har både praktisk erfarenhet samt 

teori kring begreppen jag valt att behandla. De tre olika yrkesrollerna har valts ut för att 

spegla de likheter eller olikheter som finns emellan dem. Jag valde att göra undersökningen 

utifrån tre olika pedagogers perspektiv för att lyfta fram olika tankar och erfarenheter från 

olika håll inom skolan. Intervjupersonerna tillfrågades om intervju via e-post där jag 

förklarade min uppgift och syftet med undersökningen.  

 

Alla tre svarade med ett positivt besked och det var lättare än vad jag hade förväntat mig att få 

tag i tre pedagoger med olika roller inom skolan. Att jag som metod valt att utföra ett fåtal 

intervjuer innebär att detta material inte kan användas för att dra generella slutsatser (Kvale, 

1997:98). Syftet är istället att få personliga beskrivningar av de tre utvalda begrepp och jag 

anser att mitt urval är det som ger bäst förutsättningar för att få fram ett så bra material som 

möjligt.  

 

4.8 Presentation av intervjupersoner 

Tre intervjupersoner med olika betydande roller inom skolan har valts ut för att jag ska få svar 

på mina frågeställningar och syfte för att kunna utföra min undersökning. Jag har valt ut dessa 

inom samma kommun och respondenterna har deltagit under förutsättning att de får vara 

anonyma. Deras skilda yrkesroller inom skolan har stor betydelse eftersom en del av min 

poäng i undersökningen är att få fram ett resultat för att se likheter och skillnader kring 

begreppen. Tre skilda roller utifrån tre olika perspektiv gör det intressant för jämförelsen 

mellan dem.  
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”Specialpedagogen” 

55 år gammal, examinerades julen -77 som förskolelärare. Specialpedagogexamen -01. 

Arbetar idag som specialpedagog med övergripande ansvar inom kommunen med barn i 

behov av särskilt stöd på resurscentrum i X-kommun. Ger handledning till pedagoger i arbete 

med barn i behov av särskilt stöd. Har tidigare arbetat som förskolelärare samt som 

förskolechef. 

 

”Skolledaren” 

60 år gammal, examinerades -71 som grundskolelärare. Enstaka kurser genom skolan under 

åren. Arbetar idag som rektor på en grundskola i X-kommun. Har huvudansvaret för skolan 

och ansvar kring bestämmelser av arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

 

”Klassläraren” 

60 år gammal, examinerades -65 som grundskolelärare. 

Arbetar idag som grundskolelärare på en avdelning med inriktning mot barn i behov av 

särskilt stöd. Arbetar direkt/tillsammans med barn i behov av särskilt stöd inom klassens 

ramar. Arbetade tidigare som klasslärare inom grundskolan. 

 

5. Resultat och analys  
Resultatet presenteras i olika kategorier och utgår ifrån frågeställningarna och jämförs därefter 

med styrdokumenten samt litteratur. De svarar mot studiens syfte vilket är att ta del av tankar 

och erfarenheter kring barn i behov av särskilt stöd utifrån pedagogers perspektiv samt att se 

hur de stämmer överrens med styrdokumenten. Undersökningen bygger på intervjuer av tre 

pedagoger med olika inriktningar mot de yngre åldrarna. De tre olika temana redovisas ur 

intervjuerna var och en för sig och jag använder mig endast av det mest relevanta ur resultatet 

för undersökningen. Vidare utförs en jämförelse mellan de tre pedagogerna för att upptäcka 

likheter och skillnader.  

 

5.1 ”Barn i behov av särskilt stöd” 

Specialpedagogen anser att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” är väldigt brett. Hon 

menar att enligt skollagen kan ett barn i behov av särskilt stöd ha någon form av 

funktionshinder.  
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Detta är något som även Klassläraren stämmer in i då hon talar om olika funktionshinder men 

Klassläraren utvecklar begreppet något och beskriver att det kan vara allt ifrån diabetes, 

nedsatt syn till förlamning av någon kroppsförlamning. Skolledaren däremot talar om barn 

med inlärningssvårigheter, de som har problem att knäcka läskoden eller matematiken då 

inlärningshastigheten är långsammare. Gemensamt för dessa tre pedagoger är att de även 

pekar på att olika diagnoser som ADHD, Asperger med flera är en vanlig association när det 

talas om barn i behov av särskilt stöd. Vidare poängterar de tre pedagogerna att detta ingår i 

begreppet men att det är så mycket annat som även kan räknas in. Det kan talas om många 

olika behov från att inte uppnå målen som exempelvis rörelsehinder, utvecklingsstörning samt 

autismspektrum. Alla dessa olika definitioner av begreppet kan kopplas till Teveborg (2001). 

Han menar att skälen till behov av särskilt stöd är enskilda barns olika funktionshinder som 

exempelvis syn, hörsel rörelsehinder men även inlärningssvårigheter. 

 

Olsson (1998) skriver att barn och ungdomar i behov av särskilt stöd är dem med behov av 

extra hjälp och uppmärksamhet av vuxna under en längre tid eller endast tillfälligt. Detta kan 

kopplas samman med det klassläraren tar upp. Hon menar att det är de barn som behöver den 

hjälp ordinarie klasslärare inte kan erbjuda, det vill säga att lärarens kunskaper inte räcker till. 

Även barn som har svårt att ta instruktioner och behöver extra stöd i form av olika hjälpmedel 

eller en extra person som är med för att stötta eleven och se till deras behov. 

Specialpedagogen utvecklar detta genom att ta upp om att det kan vara ett barn som behöver 

något extra och inte går raka vägen i sin utveckling. De kan behöva extra hjälp för att utmanas 

mer inom undervisningen. 

 

Klassläraren poängterar att det är vikten av situationen som avgör om en elev blir i behov av 

särskilt stöd eller inte. Finns det inte tillräckligt med hjälpmedel eller kunskap från pedagogen 

kan det leda till att eleven sätts i behov av stöd. Hon ger ett exempel på en elev med 

koncentrationssvårigheter som har svårt att fokusera vid hög ljudnivå. Pedagogen kan ge 

eleven ett par heltäckande hörlurar (som blir allt vanligare i skolan enligt Klassläraren) så att 

eleven kan koppla bort allt annat ljud som stör för att koncentrera sig på sin uppgift. Hon 

menar även att alla barn är i behov av stöd på sitt sätt. Det är i beroende av omgivningen runt 

omkring som avgör om extra stöd behöver sättas in, som exempelvis olika hjälpmedel eller en 

extra person som är med för att stötta eleven och hjälpa till. Detta är något som även 

Specialpedagogen nämner. Hon menar att man inte blir ett barn i behov av särskilt stöd ifall 

miljön kan tillrättaläggas. Det beror helt på pedagogen.  
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I en viss grupp kan ett barn vara i behov av särskilt stöd medan i en annan grupp inte alls i 

behov av dessa stöd. Det kan handla om att ett barn inte har speciellt svåra behov att 

tillfredsställa. Bronfenbrenner menar utifrån sin utvecklingsekologi att barnet påverkas av 

olika faktorer (Andersson, 1986), precis som pedagogerna nämner är det beroende av 

omgivningen runt omkring som avgör ifall extra stöd behöver sättas in. De tre pedagogerna 

anger att barnet alltid ska vara i fokus och att man ska se till barnets bästa. Det kan även 

handla om att med rätt pedagog som sitter på just dessa kunskaper för att tillrättalägga barnets 

behov vid, behöver barnet inget extra stöd.  

 

Enligt skollagen (1997) skall skolverksamheten utgå från varje barns behov vilka de menar är 

barn med fysiska, psykiska eller andra skäl till särskilt behov i sin utveckling. Undervisningen 

ska även anpassas till varje elevs förutsättningar och till dess behov och man skall utgå ifrån 

elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk samt kunskap för att barnen ska fortsätta sitt 

lärande samt utvecklas (Lpo94). Skolledaren talar om barn med fysiska samt psykiska behov 

där deras utveckling hämmas genom att föräldrarna till barnen kanske ligger i skilsmässa 

vilket kan ta hårt på barnet. Aggressivitet kan vara en orsak som han talar om i just detta fall 

då detta barn kan behöva sitta i mindre grupper för att klara av undervisningen och inte bli 

störda av de andra i klassen. Barnet kan behöva hitta sitt inre lugn och till och med i behov av 

att sitta ensam tillsammans med en extra pedagog som koncentrerar sig just på elevens behov.  

Något som varken nämns av Specialpedagogen eller Skolledaren men som Klassläraren tar 

upp, är att man som pedagog har en uppfattning om vad en elev ska kunna i årskurserna i de 

olika åldrarna. Finns det någon elev som inte uppfyller dessa mål får man sig en tankeställare 

och undrar vad detta beror på. Hon menar att de som inte når dessa mål är i behov av stöd på 

något vis för att kunna uppfylla målen. Hon menar även att det är viktigt att som pedagog 

kunna läsa av signaler för att se vilket stöd som behövs just här i för denna elev. Tar det 

längre tid för en elev med en uppgift i jämförelse med övriga klassen kan detta vara en signal 

som pedagogen måste uppmärksamma. I likhet med detta tar Skolledaren upp om att ett barn 

har svårt att ta in information som pedagogen ger så är detta barn i behov av särskilt stöd. Han 

menar att det kan vara språkmässigt då en elev har ett annat modersmål än svenska och är 

nyinflyttad från ett annat land. Här blir eleven i behov av stöd vilket pedagogen måste tänka 

på när denna informerar om vissa saker. Skolledaren tipsar om att visa med bilder och 

kroppsspråk vad läraren menar för att få eleven att förstå.  

 



 27

De tre pedagogernas uppfattningar liknar ofta varandra. De diskuterar kring att begreppet är 

väldigt brett med olika definitioner som olika diagnoser eller funktionshinder av olika slag. 

där. Klassläraren utmärker sig ifrån de andra då hon även pekar på att de barn som inte 

uppfyller målen är barn i behov av stöd. Alla tre pedagoger instämmer i vad styrdokumenten 

säger men utvecklar det mer genom att ge exempel på just vilka barn som är i behov av 

särskilt stöd som exempelvis barn med ADHD, asperger och funktionshinder. Inga större 

olikheter skiljer dem eller styrdokumenten åt även fast de inte alltid tar upp och pratar om 

samma saker. 

 

5.2 ”Resurs”  

Enligt Bronfenbrenners teori förklarar han sin ekologiska modell, som tyder på att vi alltid ska 

ta hänsyn till olika förhållanden samtidigt. Barn ska få tillfälle att möta världen i dess olika 

miljöer som ska erbjuda olika stimulerande aktiviteter, roller samt sociala relationer. 

Bronfenbrenners teori kan kopplas till samtliga intervjuers resultat utifrån deras 

intervjumaterial. Specialpedagogen menar att, ”miljön kan vara en resurs, hur man möblerar, 

extra hjälpmedel i form av datorer med olika program som i vissa kommuner kan lånas på ett 

skoldatatek” (Specialpedagogen). Hon berättar att på skoldatateket vänder de sig främst till 

skolpersonal som undervisar elever i behov av särskilt stöd, men främst med fokus på 

koncentrations-, skriv och lässvårigheter. De erbjuds prova alternativa verktyg och 

pedagogisk programvara för inköp.  

Skolpersonalen ges en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-

baserade verktyg kan stimulera lärandesituationer för elever i behov av särskilt stöd. 

Specialpedagogen talar vidare om resurs i form av hjälpmedel, hon tar även upp de olika 

verktygen som även går att låna på skoldatateket som exempelvis överstrykningspenna, 

smartboard, program för dyslektiker samt mycket mer. När en pedagog får tillgång till dessa 

verktyg samt utbildning underlättar det för undervisning för barn i behov av särskilt stöd. 

Undervisningen underlättas för dessa barn och de kan klara av lektioner självständigt eller 

med stöd av pedagogen menar specialpedagogen. Specialpedagogen menar att det är de olika 

faktorerna som påverkar och hjälper barnen för att de inte ska bli i behov av stöd. Enligt 

Bronfenbrenners teori kan en lärare som ingår i närmiljön ha stor betydelse för att miljön ska 

komma till rätt användning. Behöver barnet ett visst stöd, är de genom närmiljön som detta 

kan påverkas.  
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Något som skiljer sig jämfört med de andra pedagogernas diskussion kring resurs är 

Klassläraren som pratar om föräldrar som resurs. De precis som pedagogerna är med och 

stödjer barnens inlärningar och är där för att stötta dem både inom skolan samt hemmet. 

Tillsammans skapar föräldrar och pedagoger en relation till barnet för att kunna utvecklas som 

individ. Vidare lyfter Klassläraren fram att detta inte är något som varken skollagen eller 

läroplanen tar upp. Som jag tidigare nämnt är de närmiljön som påverkar barnen och dess 

utveckling enligt Bronfenbrenners teori. Även föräldrar ingår i närmiljön vilka är med redan 

från födseln, utan dem är det svårt för ett barn med behov av särskilt stöd att gå vidare i 

utvecklingen. Bronfenbrenner menar att genom de olika relationerna barnen utvecklar bildas 

ett nätverk som i sin tur bildar ett system, ett så kallat mikrosystem (Andersson, 1986:20-29). 

Tillsammans kan de (föräldrar och pedagoger),  tillfredsställa barnets behov och se till deras 

utveckling.   

 

Specialpedagogen lyfter fram handledning för pedagoger i arbete med barn i behov av särskilt 

stöd Hon tar upp handledningen som en resurs vilket skiljer sig från de andra pedagogerna. 

Hon anser detta vara en väldigt viktig resurs för att kunna guida eleven på ett så bra sätt som 

möjligt i sin utveckling. Sitter pedagogerna med frågor samt funderingar för hur de ska arbeta 

framåt rekommenderas en handledning som specialpedagogen menar kan variera under olika 

perioder från en gång till flera gånger i månaden. Sammanfattningsvis är det 

specialpedagogen som har den största kunskapen och erfarenheten kring resurs. Hon utvecklar 

begreppet och pekar på olika hjälpmedel som tillgång för att tillfredsställa barnens behov.  

Att se föräldrar som en resurs är något Klassläraren nämner, vilket ingen av styrdokumenten 

nämner men som kan kopplas till Bronfenbrenners utvecklingsekologi. Begreppet ”resurs” 

vidareutvecklas av pedagogerna i form av undergrupper, där både miljön och ekonomins roll 

spelar stor roll. ”Utan en god ekonomi blir det svårt att tillfredsställa barnens behov” 

(Skolledaren).  

 

5.2.1 Miljön 

Bronfenbrenner visar utifrån sin utvecklingsekologiska teori hur olika faktorer inom olika 

system påverkas utav varandra. Miljön påverkas av de inre men även de yttre faktorerna som i 

sin tur kan påverka barnet. Familjen samt skolan är exempel på närmiljöer för barnet, 

relationerna som uppstår mellan dem utvecklas till ännu ett system där de påverkas ännu mer 

genom olika faktorer, ett så kallat mikrosystem uppstår. Ju äldre barnet blir desto fler faktorer 

spelar roll och blir beroende av varandra.  
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Slutligen påverkas alla faktorer av varandra och barnet ingår i flera mikrosystem vilket 

tillsammans bildar ett större system, ett mesosytem (Andersson, 1986:20-29). Skolledaren 

menar att begreppet ”resurs” har olika definitioner och att det är många faktorer som spelar 

roll enligt Bronfenbrenners teori. Skolledaren anser att resurs kan vara i form av en extra 

person som anställs av skolan, som till exempel en specialpedagog. Detta är även något 

Klassläraren och Specialpedagogen lyfter fram. De talar om en assistent som resurs eller en 

extra person som sätts in i barngruppen för att tillfredsställa behoven. De menar att detta kan 

vara allt ifrån att hjälpa till med koncentrationen för att få eleven att sitta still till att vara med 

för att hjälpa till med påklädning vid raster eller bära brickan vid lunchen ifall det handlar om 

olika funktionshinder. Alla ”resurser” är beroende av varandra för att kunna gå vidare i arbetet 

med dessa barn enligt pedagogerna. Även Teveborg (2001) talar om insatser som exempelvis 

en talpedagog, speciallärare, logoped, skolpsykolog, sjukgymnast med flera som exempel på 

specialister som kan sättas in som stöd för olika elever.  

 

Gemensamt för de tre pedagogerna är att de ser miljön som en resurs men ur olika perspektiv. 

Som jag tidigare tagit upp beskriver Specialpedagogen att möblering av klassrummen kan 

vara en viktig del och även Skolledaren påpekar att miljön är en viktig resurs för att barnen 

ska trivas. Han menar att det kan vara allt ifrån färgen på väggarna eller till att ett barn 

behöver sitta längst ner i klassrummet med ryggen vänd ifrån de andra eleverna. Vidare 

nämner han att detta kan se konstigt ut för en person som kommer utifrån men inom skolan 

vet alla att detta är det bästa för just denna elev. Eleven kan koncentrera sig i sitt lilla ”krypin” 

och fokusera på sitt arbete. Klassläraren påpekar att en omorganisation inom klassrummet kan 

vara en fördel.  

Färre barn i grupperna där man tar hjälp utav fritidspersonalen som har andra halva gruppen. 

Barnen får här större utrymme och som pedagog blir det lättare att uppmärksamma alla 

barnen och se till deras behov.  

 

Klassläraren påpekar att det är viktigt att miljön är anpassad efter barnens behov och att det 

kan kopplas till 1994 års läroplan. Den ger krav på miljön i skolan där de ska sträva efter att 

vara en social gemenskap, trygghet och att eleverna ska få en lust till att vilja lära. Skolan ska 

alltså se till det bästa för eleverna och tillfredsställa dess behov inom utbildning (Lpo94). 

Klassläraren tar även upp att vare sig en elev har fysiska eller psykiska hinder skall deras 

behov tas hänsyn till inom miljön i skolan.  
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Teveborg (2001) nämner även detta i sitt utdrag ur arbetsmiljölagen där de säger att 

”arbetsförhållandena skall anpassas till människans förutsättningar i fysiskt och psykiskt 

avseende (Ur arbetsmiljölagen i Teveborg 2001:13). Lpo94 tar även upp att alla som arbetar i 

skolan skall samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande (Lpo94). 

Detta kräver en god ekonomi inom skolan för att uppnå alla dessa krav. 

 

Alla tre pedagoger nämner miljön som en viktig resurs. De talar även om att en dålig miljö 

kan vara ett hinder för att uppfylla elevens behov tillräckligt. Finns inte tillgång till att 

anpassa klassrummets miljö utefter behoven blir det en negativ effekt. Lpo94 ger krav på att 

skolans miljö ska anpassas till elevernas behov och tillfredsställas. Klarar inte den arbetande 

personalen på skolan att samverka för en god miljö, uppfylls inte målen inom läroplanen.  

 

5.2.2. Ekonomi 

Gemensamt för de tre pedagogerna är att de tar upp skolpengen som en förutsättning för andra 

resurser. Har skolan en god ekonomi är det lättare att tillfredsställa barnens behov i form extra 

personal, utbildning för pedagoger inom det specialpedagogiska ämnet, inköp av verktyg, 

anpassa miljön för en tryggare skola. Specialpedagogen påpekar även att det är många som 

tänker på pengar när begreppet ”resurs” kommer på tal. Skolledaren som arbetar som rektor 

menar att allt är kopplat till en prioritering och att det är upp till skolan att välja utifrån 

ekonomin angående resurs. Han berättar om en satsning på hans skola där de köpte in en kurs 

till alla lågstadielärare som fick gå en 7.5 hp andraspråksinlärningskurs. Denna satsning 

kostade givetvis pengar och annat fick stå tillbaka under året då skolans ekonomi prioriterade 

denna kurs. Utifrån denna nya kunskap fick alla lågstadielärare ny kunskap om 

andraspråksinlärning och kunde anpassa sin undervisning till de elever som är 

andraspråksinlärare. Skolledarens skolan uppnår då med sin undervisning vad Lpo94 säger: 

 

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

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo94:4). 

 

Klassläraren talar om resurs i form av pengar, finns det en god ekonomi har de möjlighet till 

att minska barngruppernas storlekar, anställa fler lärare och köpa in olika hjälpmedel till de 

barn som är i behov av det. Samma sak talar Teveborg (2002) om i form av de mätbara samt 

icke mätbara resurserna.  
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De mätbara resurserna menar han kan vara i form av pengar och har skolan en god ekonomi 

så finns det möjlighet till extra hjälp i klassen. Detta i form av en extra pedagog så att 

stödundervisning kan ske eller mindre barngrupper precis som klassläraren tog upp.   

 

Lpo94 menar att undervisningen inom skolan skall anpassas till varje elevs behov och ta 

hänsyn till många olika faktorer, för att uppnå detta krävs pengar vilket även de tre 

pedagogerna gemensamt tar upp som en resurs. De menar att för en god resurs ska 

tillhandahållas behövs en god ekonomi inom skolan. Teveborg (2002) påpekar även detta i 

form av de mätbara resurserna.  

 

5.3 ”En skola för alla” 

Alla tre pedagoger nämner att en skola för alla är något de självklart vill sträva efter. De 

menar att även om de kanske inte säger ut det i ord varje dag ska det alltid finnas i åtanken. 

De vill se att det är en skola där alla barns behov blir sedda. Att alla elever får hjälp och stöd 

efter sina behov. Att barnet alltid är i fokus och för att se till deras bästa behov. Skolledaren 

menar att om en enskild elev behöver arbeta i mindre grupper ska den få denna möjlighet. I en 

sådan skola tar man reda på vad som behövs för den enskilda eleven, detta anger även Fröjelin 

och Wennebo som anser att ”en skola för alla” är en form av skola där personal tar till vara 

och utvecklar undervisningsformerna (Fröjelin & Wennebo, 1990:168). Det vill säga att 

personalen utvecklar undervisningen utefter barnens behov. Skolledaren säger att det vore 

fantastiskt att kunna arbeta utefter detta tänkande om en skola för alla. Klassläraren vill att 

man ska se till barnets utveckling samt språk för att uppnå alla mål men poängterar att 

ekonomin alltid är en viktig del i det hela för en bra resurs samt verksamhet.  

 

Perssons tankar om ”en skola för alla” handlar om att det är mycket upp till pedagogerna att 

skapa denna skola. Vidare talar han om att det kan bli svårt att genomföra eftersom klasserna 

är stora då det blir svårt att se till så att alla elever får känna sig delaktiga (Persson, 2007:23). 

Till skillnad från de andra pedagogerna men i likhet med Persson talar Klassläraren om att det 

vore en bra idé att dela upp skolan i två delar. En med en ”normal” undervisning som sker i 

den ena delen. I den andra delen sker undervisningen med extra insatta resurser som 

specialpedagog, extra verktyg för att uppfylla behoven samt en annan miljöanpassning för de 

barn i behov av särskilt stöd.  Fröjelin och Wennebo menar utifrån vad stadsrådet framhåller 

att hela utbildningsmiljön måste förändras för att de elever med behov av stöd ska bli 

tillfredsställda (Fröjelin & Wennebo, 1990:167).  
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Klassläraren menar att det kan bli svårt att sätta in alla barn och dess behov under samma tak i 

samma klassrum för att uppfylla de krav skollagen ställer genom att vara en skola för alla. De 

anger att alla barn och ungdomar ska oberoende av sina sociala och ekonomiska förhållanden, 

kön och geografisk hemvist ha samma tillgång till utbildning inom det offentliga skolväsendet 

för barn och ungdomar. Utbildningen ska vara likvärdig oberoende vart i landet den än 

utformas (Skollagen, 1985, 5 Kap 1, 2 §). Vidare tar Lpo94 upp om en likvärdig utbildning 

vilket visar att det med fördel kan vara positivt till det klassläraren framhåller om en uppdelad 

skola. 

 

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 

eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar 

och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

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

undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Lpo94:4) 

 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. (Lpo94:7). 

  

Klasslärarens tankar kring en uppdelad skola kan även jämföras med Nilhoms (2003) 

dilemmaperspektiv. Som man kan höra på namnet så finns det något dilemma här mellan 

skola och dess undervisning. Skolans uppgift är att ge elever en utbildning där de får 

kunskaper samt erfarenheter, samtidigt ska de även anpassas till elevernas individuella behov 

(Nilholm, 2003). Skolan sätts här i ett dilemma för att uppfylla dessa mål. Att dela upp skolan 

kan ge eleverna både utbildning inom liknande ämnen samt inkoppling av specialpedagogiken 

för att anpassa undervisningen till elevernas olika behov.  

Skolledaren ser att det vore optimalt med en skola för alla. Han menar att det vore utmärkt att 

man går i samma skola och lär sig förstå varandra genom olika språk, handikapp samt annat 

därtill för att vara medveten om de olika behoven som finns och uppfylla dem.  

Specialpedagogen anser för att uppfylla dessa begrepp är det viktigt med tidiga insatser, ju 

tidigare man kan möta ett barn och dess behov desto bättre blir det. Barnen känner sig mindre 

misslyckade när de kommer upp i äldre åldrar och inte alls fått någon hjälp.   
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Alla tre pedagogerna är överens och tror på en skola för alla. Än så länge finns det endast i 

”tänket” som Klassläraren uttryckte sig. Mycket står i vägen för en sådan skola då det handlar 

om dålig ekonomi vilket leder till bristande resurser. Vidare kommer begreppen inkludering 

och exkludering in. En skola för alla handlar om att eleverna ska ha rätt till en likvärdig 

utbildning men enligt Lpo94 behöver inte undervisningen se likadan ut för alla.  

 

5.3.1 Inkludering/exkludering 

Inom skolpolitiken talas det om att skolan ska arbeta för en inkluderande verksamhet där alla 

elever ska ha möjlighet till att vara med i en gemenskap. Specialpedagogen pekar här på att 

inkludering kan vara bra om man funderar lite extra på hur man ska stötta barnet i 

verksamheten och beroende på vilket stöd eller handikapp barnet har. Det kan vara svårt för 

vissa barn att vistas i stora grupper som är det ”normala” inom en klass. Hon menar att även 

”om en elev är inkluderad i en klass kan den ändå känna sig väldigt ensam i klassen. Eleven 

blir exkluderad samtidigt som inkluderad” (Specialpedagog). Det hon vill säga är att en elev 

kan gå i en helt vanlig klass men utmärka sig ifrån mängden. Detta kan leda till att eleven 

kanske inte har speciellt många vänner inom klassen eller behov av extra stöd i form av att 

sitta framför datorn hela tiden och inte vara med de övriga i vad de gör. Utifrån ser det ut som 

att eleven är inkluderad och får vara med i gemenskapen eftersom den är inom samma 

klassrum som resten av klassen. Lyfter man istället ut eleven till en liten undervisningsgrupp 

kan även detta ses som att eleven blir inkluderad eftersom eleven får ingå i en grupp. Eleven 

får ta del av samma uppgifter och har i detta fall svårt att vistas i en större grupp. Ser man 

denna situation i ett större perspektiv kan man tala om att eleven är exkluderad, eleven är inte 

med inne i klassrummet och får samhörighet med de andra i klassen. Detta kan liknas med 

lagstiftningen:  

 

Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. 

Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om elevens 

placering i en särskild undervisningsgrupp. (grundskoleförordningen, GrF, 5 kap. 5 §). 

 

Specialpedagogen anser att begreppet resurs är väldigt svårt att definiera och att man ska se 

till de individuella bedömningarna hela tiden. Vad blir bäst för barnet? Vilken känsla har 

barnet och inkluderad men till vilket pris? Vad händer med eleven om den känner sig udda 

och utanför?  
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Specialpedagogen anser att man ska sträva efter en normalisering, det vill säga göra det så 

normalt som möjligt för eleven men även sträva efter individuella bedömningar. 

 

Skolledarens syn på inkludering kan även tolkas från en annan vinkel. Han menar först och 

främst att inkludering är något väldigt bra och talar främst om särskolebarn. Han utvecklar det 

genom att särskolebarnen ska ha rätt till sin egen klass och finnas med på klasslistan men det 

kan variera hur många timmar i veckan det handlar om att denna elev ska ingå i klassens 

undervisning. Han talar om att ett autistiskt barn kanske endast klarar av att tillbringa 30 

minuter i ordinarie klass och ibland upp till flera lektioner, detta är helt beroende på elev. Han 

berättar utifrån sin roll som rektor, att generellt är alla barn inskrivna i en klass men att detta 

inte betyder att all undervisning sker inom klassen. En liknelse utifrån Skolledaren är 

grundskoleförordningen som anger att eleverna ska ha rätt till sin egen klass: 

 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. (grundskoleförordningen, 

GrF, 5 kap. 5 §). 

 

Något som Skolledaren anser bra med en inkludering är att de som har särskolekompisar inom 

klassen lär sig att ta hänsyn till andra så att även de får något ut av det. De ”normala” barnen 

som han väljer att kalla dem får här se att det finns andra elever med särskilda behov, de får se 

och leva i en helt vanlig värld och tillsammans få äta mellanmål, de går ut på raster 

tillsammans, av och på med jackor men att en del barn får hjälp med detta i form av något 

stöd. Skolledaren pekar ändå på att man ska se till barnens behov och att vissa inte klarar av 

att vara i en större grupp. De ska få tillgång till mindre grupper och enligt honom exkluderas 

ifrån klassen för att tillfredsställa sina behov. Detta är en skillnad jämfört med 

Specialpedagogen som använder begreppen inkludering/exkludering på andra sätt. Hon menar 

att om man som elev tas ut till en mindre arbetsgrupp för exempelvis stödundervisning, kan 

detta även ses som en inkludering. Skolledaren menar att exkludering enligt honom ibland är 

nödvändigt men att det är de sista man tar till. Vilket även Klassläraren är ense om då hon 

anser att man ska se till en inkluderande verksamhet tills det inte fungerar längre. Se till att 

det finns tillräckligt med resurser inom klassrummet så att eleverna kan följa med inom 

klassrummets undervisning och försök skapa en social trygg miljö. 
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Ett exempel som Skolledaren tar upp handlar om att man som skola kan välja att låta några av 

sina elever flyttas till en annan skola för att kunna uppfylla deras behov. Den ordinarie skolan 

har kanske inte alla resurser som kan tänkas hjälpa till. För att uppfylla dessa behov 

bestämmer man att flytta eleven till en skola som har dessa resurser och tillgångar. När en 

elev flyttas får varje skola betala fem stycken ”elevpengar” vilket han menar är mycket 

pengar. Väljer man att istället behålla detta barn menar han att man sparar in pengar och kan 

försöka uppfylla behoven genom att anställa en extra pedagog på halvtid eller köpa in olika 

hjälpmedel för elevens behov. Vernersson (2002) talar om de mätbara resurserna vilka är 

finansiella resurser, alltså tillgångar som kan räknas i pengar. Finns det en god ekonomi, så 

finns det möjlighet till extra resurser i form av exempelvis extralärare eller inköp av 

hjälpmedel (Vernersson, 2002:36-38) Vidare nämner Skolledaren skolflytten som ”en het 

potatis” eftersom det drar mycket pengar och att det blir svårt att se vad som blir det bästa för 

både skola samt elev. Han menar att man absolut ska se till barnens bästa men att det oftast 

går att lösa genom att fixa och trixa inom den ordinarie skolan. Det som de två pedagogerna 

tar upp kring begreppet resurs stämmer väl överrens med Läroplanen där det talas om att 

undervisningen skall anpassas till elevernas behov: 

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

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

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. (Lpo94:4). 

 

Både det Specialpedagogen, Klassläraren och Skolledaren talar om kan liknas med 

Vernersson (2002). Vernersson menar att inkludering avser ”att delta i en helhet”. Det är den 

sociala gemenskapen som kan bidra till en inkludering eller en exkludering. Även lärarens roll 

är avgörande.  

Finns inte tillräckligt med stöd för eleven inom klassrummet får oftast dessa elever i behov av 

stöd gå utanför klassrummet till ett grupprum eller liknande. Precis som de båda säger 

exkluderas eleven när den tas ut från klassrummet. Specialpedagogen talar även om att en 

inkludering kan ske då, eleven följer med i undervisningen och tillhör klassen även fast det 

sker utom klassrummens väggar.  

 

Skolledaren och Specialpedagogen tar mest plats inom begreppen inkludering och 

exkludering. Skolledaren diskuterar begreppen utifrån att en inkludering sker med ordinarie 

klass och exkludering utanför klassen ramar.  
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Specialpedagogen har en annan syn kring detta då hon menar att inkludering även kan ske 

utanför klassen ramar och att exkludering kan ske inom klassen. Det hon vill få fram är att det 

handlar om elevens behov och känslor. En elev kan vara exkluderad inom klassen som 

exempelvis ifall vid en undervisning där läsning står på schemat. Har eleven dyslexi men inga 

hjälpmedel kan eleven känns sig utanför och inte känna av tryggheten inom klassen då eleven 

hamnar efter. Tillsammans anser de att inkludering avser att delta i en enhet som Vernersson 

(2002) uttrycker det. 

 

6. Avslutande diskussion 
Målet med denna undersökning är att se olika pedagogers syn på begreppen ”barn i behov av 

särskilt stöd”, ”resurs” samt ”en skola för alla”. Syftet med denna undersökning är att ta del 

av tankar och erfarenheter kring begreppen utifrån tre utvalda pedagogers perspektiv med 

olika yrkesroller inom skolväsendet. Deras tankar och erfarenheter kring begreppen jämförs 

med varandra för att sedan kunna undersöka om de överensstämmer med styrdokumenten. 

Även utvald litteratur jämförs och undersöks. För att i min undersökning få en bredare syn 

kring de tre utvalda begreppen valde jag ut tre pedagoger inom skolan med olika yrkesroller.  

En rektor som har huvudansvaret för skolan och med ett ansvar kring bestämmelser av arbetet 

med barn i behov av särskilt stöd, en specialpedagog med övergripande ansvar inom 

kommunen för att handleda skolor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Sedan även en 

klasslärare som arbetar direkt mot barnen med en nära undervisning inom klassrummet. Alla 

tre har sin yrkesroller på olika ställen inom skolan och utifrån dessa tre pedagogers perspektiv 

kan en jämförelse göras mellan dem för att få fram en intressant diskussion. Ett av mina egna 

mål utanför undersökningen var även att upptäcka nya definitioner kring begreppen. Även för 

att se vad undersökningen kan ge för beredskap samt inblick kring ämnet för en kommande 

yrkesroll.  

 

6.1 Barn i behov av särskilt stöd 

I min studie kan jag se att samtliga tre pedagoger har relativt liknande syn på barn i behov av 

särskilt stöd samt att det stämmer bra överens med vad styrdokumenten och vad den utvalda 

litteraturen säger. Även fast de sitter på olika roller kring skolan stämmer deras tankar och 

erfarenheter till stor del överens, vilket känns tryggt för mig. Dels eftersom jag själv snart står 

ute inom skolverksamheten och även för att barn inom skolan ska få gå i en skola där 

personalen sitter på kunskap kring detta ämne som är väldigt viktigt.  
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Kunskapen de har hoppas jag generellt stämmer överens med övriga pedagoger inom 

skolverksamheten. Det jag även kan utläsa i studien är att pedagogerna anser att begreppet 

barn i behov av särskilt stöd är väldigt brett med många olika definitioner. Likaså anser jag 

begreppet vara brett då det kan handla om allt från skilsmässa, mobbning, funktionshinder, 

syn samt hörsel och många andra faktorer runt omkring som kan påverka.  

 

Av allmänheten uppfattas oftast begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” väldigt tunt och lätt 

i jämförelse med hur det egentligen är i det verkliga skollivet. Efter egna erfarenheter och 

utifrån det resultat jag fått fram så inser jag att det är mycket bredare precis som pedagogerna 

talar om, det talas om individuella behov med olika omfattningar. Jag skulle vilja att 

allmänheten ser detta begrepp i ett bredare perspektiv och inte endast fokuserar på dem med 

diagnoser som så många gör.  

 

”Barn i behov av särskilt stöd” kan handla om så mycket mer än olika diagnoser, även 

funktionshinder, inlärningssvårigheter med mera. I själva verket kan det vara du som läsare 

eller någon väns barn som går igenom föräldrarnas skilsmässa. Ett barn kan komma att må 

dåligt utifrån detta och för stunden vara i behov av stöd. Koncentrationssvårigheter kan vara 

en bidragande orsak i just detta fall enligt mina erfarenheter. Barnet kan ha svårt att hänga 

med i undervisningen då tankarna förmodligen är någon helt annanstans. Som blivande 

pedagog ser jag hur viktigt det är att ha kunskap kring detta ämne och dess orsaker. Ett barn i 

behov av särskilt stöd kan på grund av många olika bidragande faktorer sättas i facket som 

behov av särskilt stöd vilket även Bronfenbrenners teori tar upp om samspelet mellan de olika 

faktorernas betydelse av varandra.  

 

Då styrdokumenten inte specificerar sig exakt på vilka barn som är i behov av särskilt stöd har 

det varit svårt att göra en jämförelse mellan dem och pedagogerna. Pedagogerna däremot gör 

en bra förklaring och är ganska överens om vilka barn som är i behov av särskilt stöd. Även 

Teveborg (2002) förklarar begreppet utifrån sin syn där det kan handla om allt från 

funktionshinder till nedsatt syn. Även Olsson (1998) gör en definition av begreppet där han 

utvecklar det genom att tala om barn som är i behov av extra hjälp exempelvis.  
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6.2 Resurs 

Ett barn kan komma i behov av särskilt stöd ifall miljön eller situationen har brister som inte 

tillämpar barnets behov. Till exempel en klasslärare som inte har kunskap kring 

andraspråksinlärning. Är en elev i klassen andraspråksinlärare och läraren inte har kunskapen 

kring det sätts begränsningar för eleven att kunna delta i undervisningen som de andra 

klasskamraterna. Lika väl kan det vara miljön/situationens brister som hämmar individens 

begränsningar och skapar de särskilda behoven.  

 

Klassläraren talade om att även föräldrar kan vara en resurs och att de tillsammans med 

pedagogerna skapar en relation för barnets utveckling. Precis som enligt Bronfenbrenners 

teori (Andersson, 1986) skapas det ett nätverk mellan barnets olika relationer vilket i detta fall 

är föräldrar och pedagoger. För att en pedagog ska kunna hjälpa en elev i behov av särskilt 

stöd är det extra viktigt att få hjälp och positiv feedback från föräldern för att kunna gå vidare. 

Även hemma kan barnet vara i behov av stöd och det är då viktigt att föräldrarna 

tillfredsställer dessa behov om det exempelvis skulle vara i form av att göra en läxa. Har 

barnet svårigheter med läsinlärningen är det viktigt att föräldern är där för att stötta och hjälpa 

till. Klassläraren är ändå den som har störst makt när det gäller för undervisningen här och nu. 

Hon har viss makt att avgöra ifall eleverna får tillgång till de olika resurserna inom 

klassrummet som de olika verktygen. Behöver en elev använda sig av hörselkåpor är det upp 

till läraren att föreslå inköp eller välja ut vilka elever som ska få använda dem. 

 

Specialpedagogen sitter på stor kunskap kring begreppet ”resurs” då hon själv främst är en 

slags resurs. Att hon handleder pedagoger i arbete med barn i behov av särskilt stöd är en stor 

tillgång när de behöver tips och idéer kring arbetet. Utan Specialpedagogens hjälp blir det 

svårt för exempelvis en klasslärare att arbeta vidare med de barn i behov av stöd inom 

klassen. Att barn i behov av särskilt stöd inte endast handlar om barnet markeras väl i denna 

undersökning. Svårigheterna handlar inte enbart om barnet utan snarare i det sammanhang 

barnet befinner sig i. Bronfenbrenners teori har gett en större inblick i just detta då hans 

utvecklingsekologiska teori baseras på att det är faktorerna runt omkring som påverkar. Även 

att skolmiljön kunde ha en negativ påverkan på barn i behov av särskilt stöd var något som 

pedagogerna tog upp men inte sa rent ut i ord. Det som jag kan tycka man ska tänka på är att 

göra en jämförelse med hur vuxna skulle kunna ha det på en arbetsplats.  



 39

Skulle vi tolerera att flertal kollegor sprang runt omkring, förde oväsen och fick vistas i en 

miljö endast anpassad för vissa personer. Hur skulle vi trivas då? Förmodligen inge vidare. 

Tyvärr idag är det många barn som får stå ut och klara av en otrivsam miljö, en del klarar av 

det medans andra inte. För att undvika detta är det viktigt att vi som pedagoger försöker skapa 

en trygg och lugn miljö som är lätthanterlig. Allas behov kan bli svårt att anpassas till men 

detta kan vara en tanke som är bra att ha med sig som pedagog i arbete med barn. 

 
6.3 En skola för alla 

I styrdokumenten (Lp94) står det att skolan ska vara ”en skola för alla”. Det betyder att skolan 

ska se till alla elevers behov och se till så att de blir bemötta efter sina behov. Har en elev ett 

funktionshinder eller någon annan form i behov av stöd är det upp till skolan att tillfredsställa 

dessa behov. Det kan vara allt ifrån hjälpmedel så som exempelvis speciella dataprogram till 

elever med dyslexi eller möblering i klassrummet för att en trygghet i klassrummet ska 

skapas. Det kan även handla om en klasslärare med intresse samt kunskap inom 

specialpedagogiken. En pedagog som kan möta behoven utifrån eleverna eller en extraperson 

i klassrummet som stöd till elever med svårigheter. 

 

Specialpedagogen talade om att fast man går efter begreppet ”en skola för alla” så blir det 

ändå någon elev som känner sig utanför. Detta blir svårt att undvika eftersom alla inte blir 

inkluderade. Innan denna intervju utfördes hade jag inte alls satt ord på de tankar om att en 

elev kan bli exkluderad även fast det utifrån ser ut som en inkludering. Jag anser det väldigt 

viktigt att ha med denna tanke i bagaget då jag en dag står som lärare med min egen 

barngrupp för att försöka se till allas behov. Särskilt i ”en skola för alla” där det enligt 

klassläraren kan vara svårt att uppfylla dessa krav för att få en så bra skola som möjligt och 

tillfredsställa alla elevers behov. Klassläraren menar att det vore en bra idé att dela upp skolan 

i två delar, en för de ”normala” barnen och en för de med olika behov vilket skilde sig något 

från vad de andra pedagogerna tog upp kring detta begrepp.  

 

Jag tror även det kan vara svårt att skapa en skola för alla. Det är ett långsiktigt projekt där 

skolans verksamhet behöver förändras i viss mån. Återigen handlar detta om pengar, finns det 

en god ekonomi på skolan kan skolan lättare anpassas för alla med olika resurser så som 

skolmiljön, verktyg och extraanställda lärare. Jag anser att inte förrän det skapas en skolmiljö 

med en trygghet, gemenskap och lust till att lära kan vi börja tala om en skola för alla.  
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Sammanfattningsvis stämmer pedagogernas tankar överens med vad styrdokumenten säger 

om ”en skola för alla” och de är även överens om att det är något de vill sträva efter. De vill 

att alla elever ska bli sedda och vara i fokus. Klassläraren talar även om att dela upp skola i 

två delar, en för de ”normala” barnen och en för de i behov av stöd där eleverna får rätt till att 

utvecklas inom skolan enligt Lpo94. 

 

6.4 Inkludering/exkludering 

Något som är intressant i diskussionen kring begreppet ”resurs” är att klassläraren som arbetar 

inom klassen med eleverna inte nämner begreppen inkludering eller exkludering lika mycket 

som specialpedagogen och skolledaren. En tanke är att hon som klasslärare inte ser detta lika 

väl som de andra två pedagogerna som har yrkesroller vilka befinner sig utanför klassens 

ramar. Det kan även vara så att hon har allt detta tänk i huvudet. Hade jag haft en annan 

frågeställning då jag endast frågat om hur de definierade begreppen, så hade svaren möjligtvis 

sett annorlunda ut. Nu frågade jag hur de såg på en inkluderande verksamhet, vilket inte blev 

en lika öppen fråga som med de andra begreppen. Tanken var inte att få detta begrepp 

definierat på samma sätt som de huvudbegreppen i min undersökning. Men det är ändå 

intressant att diskutera hur de tre pedagogerna tänker olika. Klassläraren gentemot 

specialpedagogen och skolledaren kan vara så insnöad i undervisningen för eleverna och 

tänker till största del inom klassrummets ramar.   

 

Specialpedagogen skiljer sig lite från de andra pedagogerna då hon ser begreppen 

”inkludering/exkludering” utifrån två olika perspektiv. De andra två pedagogerna ser det 

endast genom ett perspektiv som jag anser är ett vanligt tänk inom skolverksamheten när man 

talar om dessa begrepp. Det handlar om inkludering inom klassens ramar och exkludering 

utanför klassens ramar.  

 

Sammanfattningsvis kring de tre begreppen anser jag att det är specialpedagogen som sitter på 

mest kunskaper kring ämnet vilket inte är speciellt konstigt enligt mig. Specialpedagogen har 

gått sin specialpedagogikutbildning och har som arbetsuppgift att arbeta med dessa barn i 

behov av stöd, vilket gör det mer förståeligt att hon sitter på stor kunskap. Specialpedagogens 

arbetsätt gynnar ut mot arbete där hon handleder pedagoger som arbetar med barn i behov av 

särskilt stöd. Detta är en del av hennes arbetsuppgifter vilket leder till ännu mer kunskap kring 

ämnet utifrån allt hon får erfara. Klassläraren arbetar dagligen med elever med olika behov.  
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Även fast kanske inte alla behöver stora resurser som exempelvis hjälplärare, dataprogram 

eller liknande kommer hon ändå i kontakt med dessa barn ”då alla är i behov av stöd någon 

gång under sin livstid” (Olsson, 1998). 

 

Att jag utfört denna undersökning har bidragit till mina pedagogiska lärdomar som kommer 

ge mig en bra grund för kommande yrkesroll inom skolan. Att få möta dessa tre pedagoger 

samt att jag har fått läsa igenom litteratur som artiklar, publikationer, avhandlingar kring 

ämnet samt styrdokumenten så har kunskapen kring specialpedagogiken gett en ökad kunskap 

kring ämnet vilket jag ser som en positiv effekt. Jag vill även lyfta fram att det har varit 

relativt lätt att finna litteratur kring ämnet vilket jag antar handlar om att specialpedagogiken 

är ett ämne som ständigt är aktuellt. 

 

 Utifrån denna undersökning hoppas jag bidragit till en ökad kunskap men även funderingar 

kring barn i behov av särskilt stöd. Som blivande pedagog har detta varit väldigt givande och 

jag tror även att andra studenter, pedagoger men även människor överhuvudtaget kan ta 

lärdom utifrån detta examensarbete. Även de tre pedagogerna som har fått vara med i min 

undersökning hoppas jag har tänkt till kring barn i behov av särskilt stöd ännu mer efter att jag 

har tagit upp det med dem. De kanske har fått nya tankar kring ämnet och fått en lust till att 

upptäcka ännu mer och ta in ny kunskap. Det har varit med glädje men även motgångar som 

jag utfört denna undersökning och jag ser nu fram emot att komma ut i det verkliga arbetslivet 

för att tillämpa dessa kunskaper inom min yrkesroll. Som avslutande ord vill jag poängtera 

hur viktigt det är att alla pedagoger inser vikten av vår roll för barnets skull. Vår uppgift är att 

alltid sätta eleven i fokus och se till deras bästa behov oavsett tidigare förhållanden och 

förutsättningar.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

Under uppsatsens gång kom det fram angränsande ämnen som skulle vara intressanta för 

vidare studier. Pengafrågan skulle kunna vara intressant att se på och hur det skulle kunna 

göra en skillnad för barn i behov av särskilt stöd. Skulle dessa barn få en bättre framtid och 

hur skulle skolsituationen se ut? Vad är det som gör att pengafrågan är ett så stort problem, 

skulle det vara möjligt att dra in från andra håll för att lägga mer pengar kring att utöka resurs 

inom skolan.  
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Forskning som studerar samhällets diskussion kring normalitet skulle även vara intressant att 

genomföra, främst för att undersöka begreppet avvikelse och varför begreppet ser ut som det 

gör i samhället. Vilka ledande faktorer avgör att vissa personer uppfattas som avvikande och 

exkluderas från samhället, hur kommer sig detta?          

 

Till en början var min tanke att undersöka hur viktiga resurstimmarna egentligen är för de 

barnen i behov av särskilt stöd. Då varken tid eller plats i arbetet räckte till valde jag att forma 

om mitt syfte och frågeställningar för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt eftersom 

detta är mitt första examensarbete då vi varken skrivit A eller B-uppsats under utbildningen. 

Ämnet specialpedagogik är väldigt brett och mycket forskning inom det finns att söka kring. 

Får jag möjligheten vid vidare studier ser jag det som en utmaning att ta mig an denna uppgift 

att fullfölja min första tanke och undersöka kring resurstimmarna och dess betydelse. 

 

Under undersökningens gång har det kommit upp många intressanta ämnen till 

vidareforskning, jag har dock valt att avgränsa mig. Den vidareforskning jag vill avsluta med 

är om hur man kan agera för att skapa en skola för alla. Vilka brister finns det för att en skola 

för alla inte fungerar fullt ut i det verkliga skollivet. Beror detta enbart på en brist inom 

ekonomin eller är det brist på kunskap för pedagogerna kring hur de ska agera? Listan kan 

göras lång och jag ser positivt till att finna uppsatser kring detta ämne i framtiden vilket jag 

ska se till att göra. 
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8.  Bilaga 1 

8.1 Intervjuguide 

1. Namn & ålder? 

2. Examensår samt utbildning? 

3. Arbete idag- Kan du förklara hur du arbetar idag? 

4. Tidigare skolerfarenheter inom skolverksamheten? 

5. Idag finns det många olika betydelser av barn i behov av särskilt stöd. Hur ser du på 

detta begrepp och vilken betydelse har det för dig?  Hur ser du att ett barn är i behov 

av särskilt stöd? 

6.  Hur definierar du begreppet resurs? 

7. Hur görs bedömningen av att ett barn är i behov av särskilt stöd och därmed tillämpas 

resurs? 

8. Inom politiken talas det om att skolan ska arbeta för en inkluderande verksamhet där 

alla elever ska ha möjlighet att vara med i en gemenskap. Hur ser du på detta? 

inkludera eleven i klassen - gå ifrån klassen till olika former av stödundervisning.  Hur 

ser du på resurs i utanför/klassrummet? 

9. Anser du att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt till? Kan detta vara 

en pengafråga? 

10. Hur ser resursfördelningen ut på barn med fastställd diagnos gentemot de med endast 

läs/skrivsvårigheter etc… 

11. Hur ser du på resultaten för de barn som tilldelas resurs? Påverkas eleverna beroende 

av resurstimmarna? Vilka förutsättningar ges dem? Hur ser framtiden ut?  

12. Hur ser du på resultaten för de elever som inte tilldelas resurs? Framtid/skolgång? 

13. Kan engagerade föräldrar ha en positiv effekt för att få resurs? Lyssnar kommunen 

mer till föräldrar än lärare?  

14. Ser du hur det kan påverka det sociala klimatet i klassrummet av att en eller flera 

elever är i behov av särskilt stöd? Föräldrar, pedagoger beroende om de får 

resurstimmarna eller ej. 

15. Vad anser du om begreppet ”En skola för alla” – styrdokumenten? 

16. Ges det utbildning/kurser inom dessa ämnen? Vem avgör? 

17. Hur kan man göra detta till något bättre, vilka förändringar kan göras? 

18. Avslutar med: Har du något att tillägga, frågor, funderingar? 


