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        Abstract 
Author: Annette Åkerman. Södertörns University. Autumn termin 2010 

Mentor: Maria Borgström 

 

Students with special needs. 

This is a qualitative study with purpose of showing how teachers work with student in 

of special support in school. The purpose has been to study what teachers mean with 

special aid, and if the support is individually adapted for each students need. I have 

trough interviews, observations and examinations of diverse documents found 

paradoxes where teachers and the school leaders claim that they work with the 

integration of all the students at school, while the reality shows a different picture. I 

have found a clear segregation of students, where they have on repeated occasions had 

to leave the classroom to receive tuition. The schools stuff has a wide view of which 

students are included in the term “students in need of special tuition”. The interviews 

also show that it is often students who have an action plan in place who are included in 

the target group. The action plan is to clarify the difficulties and in lighten the 

measures to facilitate the student’s situation at school. The goal is that all students can 

fulfill their educational needs in a satisfactory manner.  The educationists emphasize 

that is not only about the lack of knowledge that shows the need of special assistance. 

Many times it is the students with social and emotional difficulties who need extra 

support occasionally, or sometimes longer periods. 

One group of students that all the teachers agree need help are those with reading and 

writing problems. Studies show that students do not need to be diagnosed to receive 

extra help. Teachers recognize the need of individual assessment of very individual 

case, so all students can receive the support they are entitled to. 

The teachers aim is to satisfy the needs for special support for those students who need 

it as quickly as possible. There are no particular directives as to how those specific 

should be, that judgment should be made by the teacher in the class. 

Keywords: Students with special needs, special support 

Nyckelord: Elever I behov av särskilt stöd, specialundervisning 
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1          INLEDNING OCH BAKGRUND 
 

Elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som används flitigt i dagens samhälle och 

framförallt inom skolan. Elever i behov av särskilt stöd har enligt rapporter ökat under 

det senaste decenniet (Persson, 1997), samtidigt som förtroendet för skolans 

förutsättningar att kunna ge alla elever en likvärdig utbildning och den ovillkorliga 

rätten till individanpassat stöd, har minskat bland allmänheten och även verksamma 

lärare. (Skolverket. 2006:7) När jag i den här undersökningen använder mig av 

begreppet elever i behov av särskilt stöd menar jag alla elever som av olika 

anledningar behöver extra stöd i ett eller flera ämnen, för att kunna tillgodogöra sig 

undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Det behöver således inte enbart bero på 

kunskapsluckor hos en elev, utan kan även innefatta sociala och emotionella 

svårigheter som gör att eleven behöver extra stöd och vägledning av vuxna pedagoger. 

Även om det i annan litteratur och tidigare forskning kring området kan förekomma 

likvärdiga benämningar som särskilda behov, och elever med särskilda behov, har jag i 

det här arbetet valt att använda mig av benämningarna särskilt stöd och elever i behov 

av särskilt stöd. Efter genomgången litteratur har jag funnit begreppen likvärdiga. 

 

Det svenska obligatoriska skolsystemet innefattar grundskolan, särskolan, 

specialskolan samt sameskolan. Den primära skolformen för vårt skolsystem är 

grundskolan, som har majoriteten av landets elever inskrivna hos sig. Alla dessa 

skolformer ryms inom samma läroplan, Lpo94, men har var för sig skilda kursplaner. 

Särskolan skiljer sig även åt vid betygskriterier, då det innan årskurs nio endast delar 

ut omdöme till eleverna. (Blom, 2004:19) Det är undervisningen av elever i behov av 

särskult stöd i grundskolan som ligger till grund för den här studien. 

Det finns ett stort behov av stödinsatser för den här elevgruppen men på många håll är 

det fortfarande oklart hur hjälpen ska utformas, och det råder delade meningar om 

vilka åtgärder som på bästa sätt gynnar eleverna. (Haug, 1998:9f) 
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I läroplanen står det att undervisningen skall anpassas till, och hänsyn skall tas för 

varje elevs förutsättningar och behov. (Lpo94) 

Även skollagen (SFS 1985:1 100) säger att hänsyn ska tas, samt ”att särskilt stöd skall 

ges till elever som har svårigheter i skolarbetet”. Det är inte helt klart hur det särskilda 

stödet ska utformas, samt vilka elever som har rätt till det särskilda stödet. Det här är 

ett stort ansvar som åläggs rektorer och verksamma lärare, att kunna urskilja vilka 

elever som behöver ett specifikt stöd.  

Grundskoleförordningen är något tydligare i sin beskrivning om det särskilda stödet 

och uppger att det är rektorn på skolan som avgör om det ska sättas in stödresurser. 

Vidare står det att stödundervisning ska erbjudas elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapsmålen. Även specialpedagogiska insatser skall ges elever med sådana behov, 

dock framgår det inte någon vidare benämning på vilka dessa elever är.                   

(SFS 1994:1 194) 

 

Min tanke och förhoppning är att andra som tar del av detta arbete ska kunna få en 

djupare förståelse för hur olika elevers behov kan se ut, och förhoppningsvis komma 

till insikt med att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla. Jag vill även belysa 

vikten av att kunna erbjuda eleverna en utbildning som alla kan ta del av.  
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1.1    SYFTE 
 

Syfte med detta arbete är att söka ta reda på hur lärare förhåller sig till begreppet 

särskilt stöd samt hur de praktiskt arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Vidare 

vill jag undersöka hur elevers skolsvårigheter identifieras, vem bär ansvaret för att det 

blir gjort? Jag har även för avsikt att undersöka hur hjälpen och stödet ser ut, samt hur, 

och om det särskilda stödet anpassas till elevens behov.  

 
 
 
 

1.2    FRÅGESTÄLLNING 
 

• Hur förhåller sig lärare till begreppet särskilt stöd? 

• Hur ser stödet ut och vem är berättigad till stödet? 

• Vem bär ansvaret för att elevernas behov blir definierade? 

• Har alla elever samma möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen? 
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2         HISTORIK 
 

När det fattades ett beslut om folkskolan i mitten av artonhundratalet var detta inte en 

skola för alla barn. Familjer som hade det sämre ställt placerade sina barn i fattigskola, 

om de ens fick någon utbildning alls. De familjer som ansågs ha en god ekonomi lät 

sina barn gå i folkskola och det förekom även att de satte barnen i andra skolor. Det 

dröjde ända fram till år 1915 innan så gott som alla barn var inskrivna i folkskolan. 

Men det gjordes stora skillnader på barn med medicinska sjukdomar och efterblivna 

barn som fick undervisning i särskilda grupper, åtskiljda från övriga elever. Barn som 

ansågs vara vanvårdade fick särskilda institutioner att vara på där de fick undervisning 

och vård. Kring sekelskiftsperioden började man sortera ut sinnesslöa, vanvårdade och 

efterblivna barn, de flyttades till hjälpklasser, olika anstalter eller externat. Även de så 

kallade svagklasserna var ett vanligt förekommande under tidigt 1900tal. Genom att 

göra dessa grupperingar ansåg man att man handlade utifrån barnets bästa, de 

missanpassade eleverna skildes från de övriga barnen som ansågs vara normala, och 

fick vård och undervisning på annat håll. Med detta särskiljande ansåg man att det 

skulle gynna alla elever, både barn som man ansåg behövde vård och annan 

undervisning, men även de elever som hade det lätt för sig i skolan eftersom de fick 

utvecklas och arbeta bland andra barn som ansågs vara normalbegåvade, och således 

inte skulle behöva ta hänsyn till de som var i behov av mer stöd. (Elever i behov av 

särskilt stöd, Skolverket 1998:13ff)  

Barn med rörelsehinder har haft skolplikt sedan år 1962, innan dess var de inte 

inskrivna i skolan alls. 

Stödet man ger till elever i behov av särskilt stöd har från början varit helt 

särskiljande. Detta synsätt förändrades först under 70-talet med utredningen om 

skolans inre arbete (SIA) som grund. I den tidigare läroplanen, Lgr80, kom det sedan 

att stå att undervisningen skulle anpassas efter elevernas behov samt att skolan skulle 

sträva efter ett integrerat arbetssätt med elever i behov av särskilt stöd. ( ibid.)  
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3        TEORETISKA REFERENSRAMAR 
 

3.1   SKOLVERKET 
Kommunen bär ansvaret att utforma stöd som täcker elevens behov, men det finns 

inga klara direktiv angående hur stödet ska vara utformat eller vilka elever som 

omfattas av stödinsatserna. Det här betyder även att stödet kan vara olika utformat från 

kommun till kommun. (Elever i behov av särskilt stöd, Skolverket 1998:7) 

 

3.2   STYRDOKUMENT 
I regeringsformen, som är en av Sveriges grundlagar, har det tillkommit en paragraf 

där det fastslås att alla elever har rätt att få en grundläggande utbildning i den 

allmänna skolan.(Persson, 2009:20) Den här rättigheten för landets elever finns även 

med i skollagen, de olika skolförordningarna och läroplanen. I skollagen står följande: 

”utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbetet med 

hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt 

stöd.” (Skollagen. 1kap. 2§ andra stycket.) Denna paragraf redigerades år 2000. 

Tidigare kunde man läsa att den även skulle gälla elever med särskilda behov, nu är 

texten således reviderad till elever i behov av särskilt stöd. Genom detta skifte kan 

man förstå att synen på skolsvårigheter har förändrats den senaste tiden. Genom att 

inte längre lägga problematiken kring skolsvårigheterna på eleven själv, gör man 

numera en kartläggning av problematiken för att försöka anpassa det pedagogiska 

arbetet till elevens förutsättningar. Det är skolans ansvar att bemöta en elevs olika 

svårigheter med pedagogiska och nödvändiga åtgärder så att svårigheterna minskar 

och eleven kan känna sig delaktig i undervisningen. (Persson, 2009:20ff) 

 
Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet 
(Lpo94) står det att: 

Undervisningen skall anpassas till, och hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och 
behov. 
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3.3   JEAN PIAGET (1896-1980) 
Piaget hade en stark tro om att elevernas samarbete var av en stor betydelse för deras 

inlärning, samarbete mellan elever ansåg han vara minst lika viktigt för eleverna som 

samarbetet med de vuxna. Piaget menar att när elever samarbetar kan det öka 

förståelsen för hur andra tycker och på så sätt frånkommer sin egocentricitet. Detta 

skulle även bidra till att eleverna ökade sin medvetenhet om olika betraktelsesätt. 

Piaget menar att om eleverna ligger på ungefär samma kognitiva nivå med varandra, 

kan de oftast vara till större hjälp än vad vuxna är.  Piaget menar att samtal mellan 

eleverna skulle uppmuntras i klassrummet så att eleverna får byta åsikter och samtala 

med varandra och sammanställa olika synpunkter. (Schwebel & Raph, 1976:182) 

 

 

3.4   MARIA MONTESSORI (1870-1951)  
Maria Montessori är grundare till montessoripedagogiken som kännetecknar en väl 

genomtänkt och pedagogisk klassrumsmiljö, där inredningen är anpassad efter 

elevernas naturliga utvecklingsstadier och behov. Montessori menade att det är av stor 

vikt att alla saker har sin speciella plats, alla möbler är anpassade efter elevernas 

storlek, även eleverna skulle ha bestämda arbetsplatser, med tillgång till förvaring av 

sina arbetsböcker och annat material. Vidare ansåg Montessori att klassrummet skulle 

vara indelat på så sätt att eleverna skulle kunna flytta sig fritt i rummet för 

grupparbeten eller individuella arbeten där det krävdes lugn och ro. 

Montessori trodde starkt på att alla barn måste få utvecklas i frihet och menade att 

barnen bär alla möjligheter inom sig, den vuxnes uppgift är att hjälpa eleverna att 

upptäcka möjligheterna. Montessori hade som mål att eleverna inte skulle behöva vara 

beroende av läraren, utan kunna lära på ett självständigt sätt. Det var lärarens uppgift 

att skapa intresse och väcka nyfikenhet som barnen som sedan skulle utvecklas till 

kunskaper hos barnen.  

För Montessori var konkret material i undervisningen ett måste, syftet till en stor del 

av materialet var att eleverna skulle bekanta sig med begrepp som liten, stor, större 

och dylikt. Montessori menade att barnen behövde se och röra för att lättare kunna 
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skapa sig en uppfattning om verkligheten. Montessori menade att handen var hjärnas 

instrument. Detta arbetssätt ansåg hon heller inte skulle trötta ut eleverna. 

Med elever som hade svårt att koncentrera sig och sitta still ansåg Montessori att det 

bästa man kunde göra var att försöka locka, och sysselsätta dem intressant material. 

Montessori hade förståelse för att barn lär på olika sätt och menade att man inte ska 

stressa dem genom att byta arbetsuppgifter innan barnen är färdiga. En del elever 

behöver lång tid på sig att förstå och slutföra en uppgift, då måste eleven få den tiden. 

Medan andra elever behöver nya uppgifter oftare för att inte tappa intresset. Man 

måste se till varje individs behov, istället för att dela in dagen i ett schema, satte 

Montessori endast en start och slut tid. Detta innebär att alla elever kan arbeta med 

olika saker som intresserar dem för tillfället. (Signert, 2000:34ff) 

 

 

3.5   Peder Haug 
Peder, som är fil. Dr. och professor i pedagogik i Volda, Norge, menar att det finns två 

olika sätt att bedriva specialundervisning på i skolan, inkluderande integrering och 

segregerande inkludering. 

I den inkluderande integreringen får eleverna undervisning tillsammans med övriga 

elever i klassen. Eleven som är i behov av särskilt stöd får det då utan att segregeras 

och stigmatiseras från den övriga klassen. Den inkluderande integreringen vilar på 

uppfattningen om social rättvisa och demokrati. 

Med segregerande integrering menar Haug att eleven får undervisning utanför 

klassrummet. På detta sätt blir eleven anvisad att lämna klassen för att få undervisning. 

På det här sättet måste elevens svårigheter kartläggas så att denne kan få en 

undervisning som passar elevens behov. ( Haug. 1998:19ff) 
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4              Definition av elever i behov av särskilt stöd 
  

Det finns inte några direkta definitioner om vilka elever det är som är det berättigade 

till det särskilda stödet i skolan. Det står i skollagen att ”särskilt stöd skall ges till 

elever som har svårigheter i skolan”. Vilket innefattar elever med funktionshinder, 

kunskapsluckor, svenska som andraspråk, och många andra därtill. De elever som 

riskerar att inte nå kunskapsmålen av olika orsaker är alla berättigade till särskilt stöd. 

Vidare är det även svårt att definiera det särskilda stödet. I grundskoleförordningen 5 

kap. 5§ står det att ”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.” Grundskoleförordningens 5 kapitel 4§ skriver att det skall ges 

stödundervisning till elever som inte befaras uppnå målen för årskurs fem samt årskurs 

nio, eller om det finns andra skäl till att eleven kan behöva stöd.(ibid.) 

Det är således skolans ansvar att alla elever får känna delaktighet, meningsfullhet och 

harmoni under sin skoltid. 

Min definition av elever i behov av särskilt stöd är, precis som 

grundskoleförordningen beskriver det, gällandes alla elever som befaras att inte uppnå 

målen i något, eller några ämnen. 
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5         CENTRALA BEGREPP 
 

Här kommer jag förklara en del begrepp som tas upp av informanterna under 
intervjuerna. 

 

5.1   EN SKOLA FÖR ALLA 
En skola för alla innebär att alla elever ska ha tillgång till och kunna ges en likvärdig 

utbildning. (Elever i behov av särskilt stöd, Skolverket 1998:9) 

Att alla elever ska få känna gemenskap och delaktighet i en inkluderande miljö är 

målsättningen med ”En skola för alla”. Att som lärare aktivt motverka utstötning av 

eleverna genom att ständigt arbeta aktivt för att kunna erbjuda alla elever en 

tillfredställande utveckling och redskap att kunna tillgodogöra sig kunskaper med, är 

en av skolans viktigaste uppgifter. (Persson, 2009:23) 

En skola för alla innebär således att alla elever är välkomna i skolan oavsett bakgrund. 

 

5.2   BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD 
Barnstugeutredningen började använda sig av begreppen Barn med behov av särskilt 

stöd samt barn med särskilda behov redan 1968. Då innefattade begreppen barn med 

fysiska handikapp samt barn som led av psykiska, sociala, språkliga eller emotionella 

svårigheter. Bland de äldre barnen talades det även om inlärningssvårigheter som 

matematiksvårigheter samt läs– och skrivsvårigheter. Idag beskrivs ofta barn som 

avviker från det förväntade beteendemönstret, som elever med beteendestörningar och 

koncentrationssvårigheter. Inom den här kategorin hamnar såväl passiva och tysta barn 

som aggressivt utagerande och oroliga barn. På senare tid har även barn med 

neuropsykologiska tillstånd fått stort utrymme inom skolans stödinsatser. Till 

neuropsykologiska tillstånd räknas exempelvis ADHD, MBD/DAMP och Aspergers 

syndrom. (Elever i behov av särskilt stöd, Skolverket 1998:20)  
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År 1991 bytte socialstyrelsen ut begreppet barn med särskilda behov. Numera används 

begreppet istället begreppet barn i behov av särskilt stöd. 1999 skrevs även denna 

formulering in i skollagen. Anledningen till omformuleringen var att man önskade 

påvisa att om en elev har svårigheter i skolan behöver det inte alltid vara egenskaper 

hos individen som orsakar problem, det kan vara störande moment runtomkring 

eleven. Vidare är det en förtydning av att behovet av särskilt stöd kan vara övergående 

och tillfälligt. (ibid.) 

 

5.3   SEGREGERANDE OCH INKLUDERANDE INTEGRERING 
Integrering är ett mycket brett begrepp med öppna tolkningar. Enligt Haug innebär en 

normaldefinition av begreppet integrering att eleven bor hemma hos sina 

vårdnadshavare, tillhör, och får sin undervisning i den lokala skolan. Eftersom 

begreppet är så brett anser Haug att man kan dela begreppet i två olika former. 

Inkluderande integrering och segregerande integrering. 

Den inkluderande integreringen vilar på en uppfattning om social rättvisa och ges till 

eleverna inom klassen. Eleven som är i behov av extra stöd behöver inte lämna 

klassrummet och på så sätt segregeras från de övriga eleverna. 

Med segregerande integrering menar Haug att eleven får undervisning utanför 

klassrummet. På detta sätt blir eleven anvisad att lämna klassen för att få undervisning. 

På det här sättet måste elevens svårigheter kartläggas så att denne kan få en 

undervisning som passar elevens behov. ( Haug. 1998:19f) 

Vernersson anser att vid en segregerande undervisning är eleven avskild från den 

övriga skolan. Detta beror på att elevens behov inte kan tillgodoses i grundskolan. Det 

kan röra sig döva och blinda barn, rörelsehinder. Exempel på segregerande 

undervisning är då särskolan och specialskolan. Det är vanligt att man kombinerar 

dessa begrepp på en skola. Det finns exempelvis olika hjälpklasser, ADHD-klasser 

och ”små grupper”. Dessa klasser brukar benämnas som segregerade grupper, 

eftersom de är åtskilda från de övriga eleverna, men samtidigt kan man anse grupperna 

vara integrerande eftersom de finns belägna i den vanliga skolan. (Vernersson, 

2007:23f)  
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När jag pratar om inkluderade integrering menar jag då att alla elever ges undervisning 

på samma plats. Vid en segregerande integrering är min uppfattning att eleven behöver 

lämna klassrummet för att få en särskild undervisning utanför klassen. Mitt synsätt på 

dessa begrepp vilar således närmare Peder Haug´s syn på begreppen.  

 

5.4   ÅTGÄRDSPROGRAM 
Utredningen om skolans inre arbete (SIA) myntade begreppet åtgärdsprogram 1974. 

Senare infördes det även i läroplanen, Lgr80, ett krav på att det skulle upprättas ett 

åtgärdsprogram om det fanns behov av det i grundskolan. Ett åtgärdsprogram skulle då 

innehålla en dokumentation av elevens skolsituation och vilka åtgärder som skulle 

bidra till en förbättring. 1991 infördes ett krav på att åtgärdsprogram ska upprättas i 

alla skolformer med undantag av förskoleklassen. Ett åtgärdsprogram lägger stor vikt 

vid elevens starka sidor, samtitigt som det framkommer vilka mål eleven bör sträva 

efter att uppnå. Det innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Målen kan vara av 

socioemotionella och psykosociala karaktärer, men själfallet finns även svårigheter i 

skolämnen dokumenterade med konkreta åtgärder. (Persson, 2004:99ff) Ett 

åtgärdsprogram utformas i samråd mellan lärare, elev och förälder. (Persson.2009:139) 
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6        MATERIAL OCH METOD 
 

6.1   KVALITATIV METOD 
Jag har byggt den här studien på en kvalitativ metod. Målet med kvalitativa studier är 

att hitta sådan information som inte kan mätas med numeriska värden, snarare är man 

intresserad att få svar på frågor som; Hur? Vad? Varför? Jag valde den kvalitativa 

forskningsmetoden för att kunna få en fördjupad insikt och förståelse av 

forskningsfrågan. Den kvalitativa metoden har sin grund i det hermeneutiska 

förhållningssättet, där en viktig del är att försöka förstå och tolka det man ser. 

(Thomassen, 2007:178ff)  

Nackdelen med den här metoden är att det inte går att generalsera resultatet. (Larsen, 

2009:27) Detta innebär att resultatet som ni finner i mitt arbete endast är gällande för 

den specifika skolan, och de utvalda pedagogerna jag, där jag utfört undersökningen. 

6.2   INTERVJUER 
I den här studien har jag intervjuat tre verksamma lärare i årskurs tre, en speciallärare 

och rektorn på fallskolan. Syftet med intervjuerna var att ta reda på hur lärarna förhöll 

sig till begreppet elever i behov av särskilt stöd, och hur de praktiskt arbetade med 

dessa elever samt hur det särskilda stödet ser ut på skolan. Innan intervjun började 

förklarade jag bakgrunden till mitt arbete och klargjorde på vilket sätt jag skulle 

komma att använda mig av deras bidrag till uppsatsen. Varje intervju pågick under ca 

sextio minuter vardera, med undantag för intervjun med skolans rektor. På grund av 

tidsbrist på rektorns vägnar var jag tvungen att korta ner denna intervju till endast 

trettio minuter. Jag besökte skolan för att genomföra intervjuerna, jag satt ensam med 

den som skulle intervjuas i ett av lärarnas arbetsrum. Under intervjuernas gång spelade 

jag in hela samtalen, med tillåtelse från deltagarna. Jag valde att intervjua en lärare vid 

varje tillfälle. Detta för att minska risken för att de intervjuade skulle påverkas av 

varandras åsikter och kanske känna svårigheter att framföra sina egna åsikter och 

tankar. (Larsen, 2009:85f) Efter varje genomförd intervju transkriberade jag samtalen 

och överförde dem på papper, för att sedan kunna analysera det insamlade materialet. 

Jag valde att använda mig av intervjuer för att på så sätt kunna få en rik och detaljerad 

beskrivning av deras arbete med elever i behov av särskilt stöd. Under genomförandet 
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av intervjuerna använde jag en låg grad av standardisering, det vill säga att jag 

anpassade mig efter de intervjuades olika svar och ställde passande följdfrågor. Till 

grund hade jag en intervjuguide innehållandes en rad frågor inom det område jag hade 

för avsikt att undersöka. Eftersom det var en kvalitativ metod jag använde mig utav, 

var det viktiga inte att följa intervjuguiden till punk och pricka, utan snarare att få fram 

de intervjuades åsikter, synpunkter och uppfattningar kring ämnet. I en kvalitativ 

forskningsintervju krävs det att intervjuaren är väl insatt i ämnet för att på så sätt 

kunna ställa lämpliga följdfrågor. (Kvale & Brinkmann, 2009:98) Jag hade endast 

planerade intervjuer och använde mig av öppna frågor för att ge de intervjuade en 

chans att fritt få besvara frågan. Med öppna frågor menar jag frågor som börjar med; 

kan du beskriva..? vad anser du..?  (Patel, Davidsson, 2003:71ff) 

6.3   DELTAGANDE OBSERVATION 
Under de deltagande observationer jag genomförde på skolan använde jag mig främst 

av den typen av observation som Larsen beskriver som en aktivt deltagande 

observation, eftersom jag medvetet valt att delta i förutbestämda och planerade 

situationer. (Larsen, 2009:90f) En nackdel med den här typen av observationer är att 

man som observatör kan påverka beteendet hos de observerande. (Patel & Davidsson. 

2003:96) Detta var jag medveten om men ansåg ändå att detta skulle kunna fungera 

som ett bra komplement till intervjuerna. Jag valde att genomföra observationen innan 

jag genomförde intervjuerna så att intervjufrågorna skulle påverka beteendet under 

observationen i så liten grad som möjligt. En förhoppning jag hade med observationen 

var att den skulle kunna bidra till att det blev lättare att kunna tolka och förstå svaren 

informanterna gav under intervjun. (Larsen, 2009:27) 

Observationen valde jag att genföra under en hel dag på skolan. Det här valet gjorde 

jag för att lättare kunna urskilja lärarnas arbete med elever i behov av särskilt stöd, 

samtidigt kunde jag få en god inblick över arbetet i de tre lärarnas klasser, eftersom jag 

förflyttade mig emellan dem under dagen. 
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6.4   URVAL 
Jag har funnit svårigheter i att kunna avgränsa den här målgruppen bland eleverna, 

eftersom begreppen i sig är väldigt breda. Definitionen av elever i behov av särskilt 

stöd som jag använder mig av avser alla elever som har någon form av svårigheter i 

skolan och skolarbetet, och riskerar att inte uppnå kunskapsmålen i något eller några 

ämnen, samt av skilda orsaker har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i 

klassrummet. Dessa elever har ett individuellt åtgärdsprogram utformat i samråd 

mellan lärare, elev och föräldrar.  

När jag gjorde urvalet av intervjupersoner var tanken att jag skulle få en spridning i 

åldrarna bland lärarna, och även att de skulle ha olika antal undervisningssår i 

grundskolan. Jag hade även velat ha med personer med olika kön i undersökningen, 

men då det bara arbeta kvinnliga lärare på skolan fick jag nöja mig med det. De 

intervjuade är mellan 28 och 58 år, och har arbetat som grundskollärare mellan 1 och 

30 år. Alla informanter hade möjlighet att själva välja om de ville medverka i 

undersökningen, då de blev tillfrågade via tidigare mailkontakt, dock valde samtliga 

att medverka i undersökningen. Denna typ av urval inför en intervju kallas enligt 

Larsen ”urval enligt självselektion”, då det är informantens beslut om denne vill delta i 

intervjun eller avstå. (Larsen, 2009:77) 

  

 

6.5   BEARBETNING OCH ANALYS 
Direkt efter genomförda intervjuer började jag transkribera dem så gott som ordagrant 

till pappersform. Under observationen förde jag anteckningar med penna och block, 

och gjorde en sammanställning av dessa direkt efter observationens slut. Efter att ha 

transkriberat all min datainsamling påbörjade jag analysen av intervjuer samt 

observationer. Jag har valt att göra en sammanställning av resultatet där jag går 

igenom de primära frågorna i ordningsföljd för att få en bättre överskådlighet. 

Resultatet har jag sedan delat in efter olika teman för att kunna få en god överblick. 

Den tematiska indelningen gjordes efter att jag bearbetat allt material, då dessa teman 

fann sig naturligt.  
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6.6   ETISKA ASPEKTER  
Under studiens genomförande var jag noga med att tala om att jag var en 

högskolestudent som nu skulle skriva mitt examensarbete om elever i behov av särskilt 

stöd. Jag klargjorde att intervjuerna och materialet från observationen endast skulle 

användas till mitt arbete samt att alla anteckningar och ljudupptagningar skulle raderas 

och förstöras efter avslutat arbete. Genom att använda mig av pseudonymer vill jag 

förhindra att de medverkade personernas identitet går att identifiera. Jag har samtliga 

informanters godkännande till att deras bidrag får användas i studien. 

 

6.7   PRESENTATION AV INFORMANTERNA. 
Här följer en kort presentation av de personer jag intervjuat. 

Lindberg Annika är 28 år och relativt nyexaminerad lärare, har arbetat på skolan drygt 

ett år efter att hon blev klar med sin utbildning. 

Forsberg Lena är 40 år. Har arbetat som verksam lärare på skolan i 8 år. Arbetade 

tidigare som förskollärare i 25 år. 

Hultgren Ann-Marie är 58 år, har arbetat som verksam lärare i 30 år varav 20 år 

fallskolan. 

Backman Ewa är speciallärare, 50 år. Arbetet som speciallärare i 15 år. Har tidigare 

varit lärare inom samma rektorsområde. 

Nilsson Susanne, rektor, 56 år. Arbetat som rektor på skolan i 7 år, dessförinnan varit 

rektor för ett annat rektorsområde i tjugo år.  

Fortsättningsvis kommer informanterna presenteras endast med efternamn. 
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7        RESULTATANALYS 
 

Här kommer jag att redogöra för resultatet jag kommit fram till under arbetets gång. 

Jag har valt att redovisa resultatet i olika analysteman, samtidigt som jag går igenom 

frågeställningarna i ordningsföljd för att få en bättre struktur på arbetet. Det är även 

här jag kommer att knyta an till de utvalda teorierna. 

 

7.1   HUR FÖRHÅLLER SIG VERKSAMMA LÄRARE SAMT REKTOR PÅ 

FALLSKOLAN TILL BEGREPPET SÄRSKILT STÖD? 

7.2  DIAGNOS 
Under intervjuerna framkom att en del lärare ofta förknippade begreppet särskilt stöd 

med elever som av olika anledningar har blivit utredda och fått en diagnos fastställd av 

psykolog och/eller barnläkare. Det är en intressant tanke eftersom det inte finns några 

paragrafer eller lagar som säger att det endast är elever med diagnos som är berättigad 

särskilt stöd, däremot framkommer det att stödet ska vara utformat efter elevens behov 

samt att stödet skall erbjudas alla som är i behov av extra stöd. 

Samtliga lärare, och även skolans rektor börjar intervjun med att diskutera 

inkluderande integrering av alla elever på skolan och menar således att det inte 

förekommer någon form av segregerande undervisning. Rektorn är särskilt tydlig när 

hon påstår att: 

Det här är en skola för alla, och vi arbetar aktivt med att förhindra segregering av 
elever som har någon form av diagnos. Här är alla elever välkomna. 

Forsberg anser att särskilt stöd får eleverna av specialläraren på skolan, under någon 

eller några lektioner och anser att: 

 De flesta elever som har blivit utredda och fått en diagnos fastställd får arbeta med 
specialläraren under vissa lektioner.  

Detta anser hon bero på att specialläraren har störst kunskap kring hur dessa elever 

behöver bli bemötta samt att eleverna där får lugn och ro, och på så sätt anses ha 

lättare att ta till sig kunskapen hos specialläraren än i klassrummet. Trots detta 

påstående anser sig Forsberg att de arbetar med inkludering av alla elever på skolan. 
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Hultgren menar även hon att begreppet särskilt stöd ofta förknippas med elever med 

olika diagnoser, och anser att det är ett uttryck som blivit allt vanligare inom skolan. 

 Även om jag vet att det är andra elever än de som är utredda och diagnostiserade 
som behöver mycket extra stöd så är det oftast just elever med diagnoser som 
förknippas med särskilt stöd.  

Vidare diskuterar Hultgren att det likaväl kan gälla elever med annat modersmål än 

svenska, liksom elever med jobbiga och påfrestande hemförhållanden. 

Under observationen i Forsbergs klass framkom det att fanns det en pojke som nyligen 

fått diagnosen adhd. Forsberg berättade att hon inte riktigt visste hur hon skulle 

hantera honom. Hon saknar utbildning kring ämnet och känner sig ibland hjälplös. 

Forsberg berättar vidare att hon ofta tar hjälp av specialläraren för att tillsammans 

arbeta fram strategier som kan underlätta för eleven, och hon är tydlig med att det inte 

blivit någon skillnad och inte haft någon egentlig betydelse för skolan att eleven 

numera har fått en diagnos, förutom att det underlättar för lärarlaget att veta orsaken 

till elevens beteende och kunna förändra sitt eget förhållningssätt.  

Men det är ju alltid skönt på något sätt att kunna sätta ett namn på svårigheterna 
och försöka hitta lösningar, än att bara gå och tycka att eleven i sig är jobbig och 
svår att arbeta med.  

Jag observerade under en hel dag och då hann jag se flera fall av tydlig segregering av 

eleverna, detta trots att samtliga lärare under intervjuerna menar att det inte skulle 

förekomma segregerande undervisning på skolan. Redan på morgonen fick mindre 

goda läsare lämna klassrummet för att lästräna med fritidspersonalen. Sedan fortsatte 

det, det var inte många timmar klassen var samlad i klassrummet. 

Anledningen till att praktiken skiljer sig åt från det arbetssätt lärarna själva ansåg sig 

ha kan vara att vi ha olika syn på begreppet segregerande integrering. Under 

observationen påpekade jag att det förekom en form av segregerande integrering av 

eleverna på skolan, men lärarna var ovilliga att hålla med mig. Deras syn på 

segregering är mer lik det som Vernersson beskriver, då eleverna är skilda från den 

övriga skolan, antingen i en särskola eller i en specialklass på skolan. (Vernersson. 

2007:23f) 

I läroplanen står det att undervisningen skall anpassas till, och hänsyn skall tas för 

varje elevs förutsättningar och behov, (Lpo94) och även skollagen säger att hänsyn 
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skall tas till elevens behov och att särskilt stöd skall ges till de elever som har 

svårigheter i skolarbetet. (SFS 1985:1 100) 

Det finns inga direkta anvisningar om hur stödet ska se ut, eller var det ska bedrivas. 

Detta kan anses som brister i styrdokumenten. Enligt Haug är orsaken till detta 

bristfälliga system att det råder skilda åsikter om vilka åtgärder som gynnar eleverna 

på bästa sätt. (Haug. 1998:9f) 

I grundskoleförordningen 5 kap. 5§ står det att ”särskilt stöd skall ges elever med 

behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den 

klass eller grupp som eleven tillhör”.  

Under mitt besök på skolan framkom det att samtliga lärare var enade om att det inte 

fanns någon annan möjlighet att bedriva undervisningen på. De ansåg, att låta utvalda 

elever lämna klassrummet vid olika tillfällen var den bästa lösningen för alla parter. 

Lärarna ansåg att det gynnade alla elever samt att de som tillfälligt lämnade 

klassrummet själva såg fram mot det. 

I regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar fastslås det att alla elever har rätt 

att få en grundläggande utbildning i den allmänna skolan, det går även att finna i 

läroplanen att alla elever ska ha rätt till utbildning. Dock finns inget förtydligande om 

hur undervisningen bör se ut. Detta kan orsaka problem då det kan råda skilda 

meningar om hur undervisningen skall utformas. 

 

7.3 KNÄCKT LÄSKODEN 
De elever som ännu inte knäckt läskoden är en grupp, som samtliga lärare jag 

intervjuat, anser vara i behov av extra stöd. Dessa elever har enligt lärarna ett stort 

behov av stöd och kontinuerlig träning. Samtliga lärare påpekar vikten av att kunna 

läsa, och de anser själva att de sätter in resurser väldigt fort när det uppdagas att en 

elev har brister i läsutvecklingen. 

Hultgren anser att de elever som inte har lyckats knäcka läskoden än är i behov av 

särskilt stöd, under en viss period.  
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 Egentligen är det ju många elever som är i behov av särskilt stöd vid olika 
tillfällen. Har man varit sjuk och behöver ta igen mycket uppgifter behöver man ju 
ett extra stöd och genomgång just då, det är väl också ett särskilt stöd? 

 När det gäller läsningen ges det extra stöd till många elever på skolan som har svårt 

att få flyt i läsningen, men även till de som är goda läsare, men saknar förståelse för 

det de läst. 

Rektorn berättar att det just nu pågår ett läsprojekt inom hela rektorsområdet. Detta 

beslut har ledningen fattat eftersom det framkommit att relativt många elever i skolan 

haft bristande läsförståelse enligt tidigare undersökningar på skolan. 

Lindberg berättar också att läsningen är oerhört viktigt och just nu läggs det mycket 

fokus på läsningen i skolan.  

De som har problem med läsningen får träna mycket, mycket på det. 
Fritidspedagogerna hjälper till med lästräningen nu också så att alla ska få flyt och 
utvecklas till goda läsare. 

Under mina observationer deltog jag bland annat i skolans arbete med lästräning i 

tvärgrupper. Lärarna hade delat in eleverna i olika grupper beroende på var de låg i 

läsutvecklingsschemat (LUS) Här blev det tydligt vilka stora nivåskillnader det var på 

elevernas läsutveckling. Fördelningen fungerade enligt lärarna bra och de kunde på så 

sätt ägna sig mer åt läsutvecklingen på elevernas nivå. Samtidigt tyckte lärarna att det 

var lättare att ge vana och säkra läsare en större utmaning i en grupp där alla elever låg 

på ungefär samma nivå. Under observationen såg jag att eleverna verkade känna sig 

trygga och tillfreds med indelningen. Eleverna blev glada när det var tid för arbete i 

tvärgrupperna, och visste vilken grupp de hörde hemma i. 

De elever som behövde längre tid på sig att läsa och slutföra uppgifter fick i de här 

grupperna chansen att ta den tid de behövde för att kunskaperna skulle utvecklas. De 

elever som arbetade i högre tempo blev snabbt tilldelade nytt material, så de var aldrig 

sysslolösa.  

Montessori hade en djup förståelse för att alla barn lär på olika sätt. Hon menade att 

eleverna inte skulle behöva bli stressade genom att bryta ett pågående arbete för att 

starta med andra, nya uppgifter. Hon ansåg att eleverna behövde få ta den tid de 

behövde för att få göra klart de uppgifter som de arbetade med. (Signer, 2000:34ff) Jag 

kunde urskilja att en del elever blev upprörda, och även frustrerade över att behöva 
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lägga ner arbetsbladen för att bli tilldelade nytt material att arbeta med istället. I 

arbetet under tvärgrupperingen flöt arbetet på i elevernas takt. Alla elever fick arbeta 

med samma material från början, och arbetade i sin egen takt med läraren som stöd 

under hela lektionen. Jag upplevde det som att stämningen var lugnare i klassrummen 

när undervisningen skedde i tvärgrupper. Lärarna beskriver även att de upplever 

eleverna som mer självsäkra och det råder ett större lugn under lektionen sedan den 

här arbetsmetoden startade. Forsberg berättar under lektonen att hon gärna skulle låta 

eleverna arbeta på det här sättet under flera lektioner, att varje uppgift skulle få ta den 

tid eleven verkligen behövde för att genomföra och framförallt för att få en förståelse. 

Liksom Montessoris tankar menar Forsberg att det läggs för mycket tid på att hinna 

”arbeta av” massa material, för att sedan bli avbrutna och börja med ett nytt material. 

 

7.4 MATEMATISKA MÖNSTER 
Lindberg diskuterar mycket om matematikens betydelse och vikten av att kunna se 

matematiska mönster. De elever som inte kan se dessa mönster anser hon vara i behov 

av särskilt stöd eftersom matematiken är en så stor del av allt vi gör. Lärarna har ett 

aktivt samarbete med fritidspedagogerna under framförallt matematiklektionerna. Det 

betyder att halva klassen är i klassrummet, resterande elever är i fritids lokaler och 

arbetar. Detta resulterade enligt Lindberg i att det var lättare att kunna se till varje 

individ och hinna med att kontrollera att eleven verkligen förstod uppgifterna. 

Lindberg hävdar också att många elever verkar ha lättare att ta till sig nya kunskaper 

och färdigheter i en mindre grupp. 

Vi lärare har märkt att många elever har svårt att till sig nya kunskaper och 
information under genomgångarna, därför har vi beslutat att ha så kallad IS-tid 
efter ordinarie skoltid är slut. 

IS-tid, är ett individuellt stöd, som erbjuds elever som ligger efter i skolarbetet av olika 

anledningar. 

Forsberg berättar även hon att elever som har svårigheter i matematik får ett särskilt 

individuellt anpassat stöd efter skoltid. Lärarna avgör vilka som behöver stanna kvar 

efter skolan för att tillsammans med läraren gå igenom olika uppgifter. 

 Här får eleverna chans att sitta några få stycken tillsammans med mig, man 
märker att en del elever får mer gjort under den timmen vi är tillsammans än under 
en hel skoldag. 
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Under min observation var jag även med under IS-tiden och kunde se att de flesta 

arbetade med matematikboken. Det var fyra elever som stannade kvar efter ordinarie 

skoltid slutat. Eftersom det var så få elever var det lättare för läraren att förklara på ett 

sätt så eleverna verkligen förstod. Läraren tyckte att hon fick bättre kontakt med 

eleverna under den här tiden och hon ansåg dem vara mer delaktiga i arbetet. Det var 

ingen av eleverna som hade något emot att få stanna kvar en stund i klassrummet och 

Forsberg berättade att de flesta brukar tycka om att stanna kvar och ibland ville även 

andra elever stanna, som egentligen har det behovet. Vid samtalet under observationen 

berättar Forsberg att den här tiden inte bara ska vara till för matematik, men just nu har 

det blivit så eftersom de har en stor satsning på läs- och skrivutvecklingen på skolan 

för tillfället, och arbetar mer än vanligt med det under skoltid. 

Lindberg menar att syftet med IS-tiden är att eleverna, förutom att ta igen arbeten de 

missat, ska få möjligheten att sitta i mindre grupp med en lärare som stöd. Detta är, 

enligt Lindberg, ett inkluderande arbetssätt, eftersom eleverna inte behöver lämna 

klassrummet. Eftersom det är klassläraren som avgör vilka elever som behöver stanna 

kvar efter skolans slut så anser jag att det är en segregerande undervisningsform. Även 

om eleverna sitter kvar i sitt klassrum så är de dock skilda från de övriga eleverna. 

Detta kan förklaras med att det råder delade meningar om begreppen inkluderande 

integrering samt segregerande inkludering. 

 

7.5 ÅTGÄRDSPROGRAM 
Specialläraren på skolan menar att alla elever som har ett åtgärdsprogram upprättat är i 

behov av särskilt stöd. Vidare nämner hon att det inte bara är svårigheter i skolämnena 

som gör att man skriver ett åtgärdsprogram. Backman diskuterar att åtgärdsprogram 

ska ligga som grund för hur en del av undervisningen ska utformas samt tydliggöra 

elevens svårigheter och framhåller konkreta åtgärder för förbättring.  

Rektorn beskriver också åtgärdsprogrammet som en mall för hur undervisningen bör 

utformas för att på bästa sätt kunna erbjuda eleven en meningsfull skolgång. Vidare 

anser rektorn att det oftast inte är kunskapsluckor som ligger till grund för 

åtgärdsprogram, utan snarare sociala och emotionella aspekter. Dessa typer av 
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svårigheter anser hon vara av minst lika angenäma att arbeta fram strategier för att på 

bästa möjliga sätt få eleven att känna ett välbefinnande, trivas och må bra i skolan. 

Vidare anser hon att rätten till särskilt stöd gäller alla elever som behöver någon form 

av extra stöd vid ett eller flera tillfällen. Nilsson tycker det är viktigt att framföra att 

alla elever måste få det stödet som de behöver, en del behöver det under en längre tid 

medan andra kan behöva särskilt stöd under en kort period.  

Persson menar att skolan har ett stort ansvar för att alla elever ska kunna känna sig 

delaktiga i undervisningen. (Persson, 2009:20ff) 

Om eleverna ska kunna delta i undervisningen och känna delaktighet, kan det innebära 

vissa pedagogiska och andra nödvändiga åtgärder från skolans sida. Det är då 

åtgärdsprogrammet skrivs. Åtgärdsprogrammet utförs i samråd med eleven och dess 

föräldrar och undertecknas sedan av samtliga parter. Åtgärdsprogrammet ligger sedan 

till grund för hur de olika åtgärderna ska se ut. Eftersom det krävs signatur av både 

föräldrar och elev, är det inte läraren själv som beslutar om åtgärderna.  

 

7.6 FÖRÄLDRAROLLEN 
Samtliga lärare nämner vikten av föräldrarnas delaktighet i skolan. Forsberg uttrycker 

det som att  

Vi märker stor skillnad på de elever där föräldrarna av olika anledningar inte kan 
hjälpa sina barn med skolarbete och läxor, då krävs ett extra stort engagemang av 
oss som lärare. 

 

Hultgren anser också att föräldrarna är ett enormt stort stöd för eleverna.  

Jag önskar att föräldrarna själva vill inse hur stor betydelse de har för sina barns 
skolgång, och att de, inte alla då men., några varje fall, kunde ta barnens skolgång 
på större allvar.  

Samtidigt har lärarna förståelse för de föräldrar som av olika anledningar inte har 

möjlighet att hjälpa sina barn med skolarbetet. Samtliga lärare berättar att de haft 

många diskussioner om det i arbetslaget, och det är det som är grunden till IS-tiden. 

Där är även de elever som behöver stöd med läxorna välkomna att delta.  

 



27 

 

Rektorn på skolan menar att det oftast inte handlar om kunskapsluckor för att en elev 

ska anses vara i behov av särskilt stöd.  Hon anser att det oftast är störande moment 

runt omkring eleven, så som slarv med läxor, dåliga kost- och sovvanor, oroligheter i 

hemmet och så vidare. Hon uttrycker också vikten av en god relation mellan lärare, 

och även skolledningen, och föräldrarna. Målsättningen är att föräldrarna ska känna 

sig delaktiga i skolan och arbetet kring deras barn, samt ett gott samarbete med 

föräldrarna.  

I skollagen står att ”utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i 

samarbeten med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande 

människor och samhällsmedlemmar” (skollagen. 1kap. 2§ andra stycket) 

Jag förstod efter samtal med lärarna på skolan att de upplevde föräldrakontakten som 

delvis svår. Några av föräldrarna visade inget större engagemang för barnens 

skolgång, särskilt då samarbetet med läxor. Några kunde inte hjälpa sina barn eftersom 

de hade bristfälliga kunskaper i språket, men det fanns även att fåtal föräldrar som 

upplevdes oengagerade och saknade samarbetsvilja. Detta ställde till problem för 

eleverna ansåg samtliga lärare, då alla elever inte får det stöd de behöver i sitt 

skolarbete. Personalen på skolan upplevde detta som ett stort problem, och de försöker 

få föräldrarna att förstå vikten av deras stöd för elevens fortsatta skolgång. 
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7.7   HUR SER STÖDET UT OCH VEM ÄR BERÄTTIGAD TILL STÖDET? 

7.8 IS-TID, INDIVIDUELLT STÖD. 
Informanterna berättar mycket om tiden de har avsatt för individuellt stöd efter skolan 

slut, den så kallade IS-tiden. 

Forsberg berättar att IS-tiden kommit till just för att kunna ge vissa elever extra stöd. 

Det kan vara elever som varit frånvarande och därför har arbete att ta igen. Vidare 

poängterar Forsberg att den här tiden även är till för elever som har ett bristfälligt stöd 

hemifrån. Tiden kan även disponeras av elever som inte fått möjlighet att tillgodogöra 

sig kunskaperna under ordinarie skoltid. 

Vi sitter kvar med de elever som av olika anledningar kommit efter i skolarbetet 
eller av olika orsaker inte kunnat ta till sig kunskaper under lektionstid. 

Under den här tiden arbetar eleverna med olika saker beroende på vad det är de 

behöver ta igen eller träna extra mycket på. Det är läraren som avgör vilka elever som 

stannar kvar och vad de ska arbeta med. Det här stödet erbjuds tre dagar i veckan. 

Rektorn menar att det här stödet har tillkommit efter många diskussioner om elevernas 

läxor. Lärarna insåg att alltför många elever inte fick tillräckligt mycket stöd hemifrån 

och det beslutades att införa ett individuellt stöd efter skoltid. Föräldrarna är 

informerade om den här förändringen och de har tyckts vara positiva till det. 

Specialpedagogen arbetar med vissa elever i sitt rum. Oftast är det elever som lärarna 

anser ligga på gränsen för att klara av kunskapsmålen, samt elever med svenska som 

andraspråk som tillbringar tid hos specialläraren. Specialläraren anser att det här är 

den bästa lösningen för dessa elever eftersom de behöver tid för diskussioner som inte 

kan utföras i klassrummet.  

När jag genomförde observationen i skolan medverkade jag under IS-tiden. Eftersom 

det bara var mellan fyra och sex elever från varje klass som stannade kvar med 

respektive lärare fanns det gott om tid till att kunna ge varje elev ett väl anpassat stöd 

inom olika områden. Flertalet av eleverna arbetade dock med matematik. Forsberg 

berättade att eftersom det redan har en stor satsning på språk och läsutveckling med 

alla elever har de bestämt att fokusera den här den tiden på matematik. De kan under 

den här timmen arbeta mer laborativt med matematik. Lindberg menar att det är en 

betydlig skillnad på att arbeta med så få elever än med en hel klass. Lindberg känner 
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att hon har lättare att fånga elevernas uppmärksamhet och hon anser att hon hinner 

lyssna på varje elev till skillnad från en stor klass. 

Is-tiden var för tillfället den största satsningen från skolan för att stödja de elever som 

var i behov av extra stöd. Lärarna var överrens om att det var ett väl fungerande 

arbetssätt där eleverna fick det stöd de behövde för att skapa förståelse och kunskap. 

En nackdel med det här arbetssättet kan vara att det är samma elever som får stanna 

varje gång, då kan de känna sig utanför och bli utpekade av andra elever. Lärarnas mål 

är att det inte ska vara samma elever som får stanna kvar varje gång, även om de är 

medvetna att det är lätt hänt att samma elev får stanna kvar vid upprepade tillfällen. 

Det är skolans ansvar att bemöta elevernas olika svårigheter med pedagogiska och 

nödvändiga åtgärder för att underlätta skolgången för eleven. Detta kräver att lärarna 

kartlägger problematiken för varje enskild elev och därefter försöker anpassa arbetet 

till elevens förutsättningar. (Persson. 2009:20ff) 

Lärarna anser sig själva kartlägga och följa upp elevers svårigheter, även om just tiden 

för det individuella stödet verkar vara för att ”komma ikapp” de andra eleverna. 

Eftersom den här åtgärden med individanpassat stöd efter skoltid är relativt ny på 

skolan har de inte hunnit utvärdera och följa upp arbetet kring det än. Men Forsberg 

berättar att som det ser ut nu så kommer det stödet finnas kvar eftersom både elever 

och föräldrar verkar positiva till iden. Däremot kan det komma att bli några 

justeringar, men det återstår att se efter utvärderingen.  

 

7.9 ANPASSAT MATERIAL 
Samtliga informanter är överrens om att de anpassar materialet, så att det ska passa 

varje enskild elev. För att gynna läs- och skrivutvecklingen har skolan anordnat 

tvärgrupper där eleverna är indelade i grupper beroende på var de befinner sig 

kunskapsmässigt. Rektorn menar att detta arbetssätt ska gynna elevernas utveckling 

eftersom de här får arbeta med ett material på deras nivå. Det är enligt rektorn oerhört 

viktigt att eleverna inte ska behöva arbeta med varken för svåra, eller alltför lätta 

uppgifter. Nilsson anser även att eleverna får den bästa stimulering när arbetet är 

anpassat efter deras specifika behov. Skolarbetet måste vara en utmaning för eleverna, 
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samtidigt som det inte får ställas krav på att eleverna ska utföra uppgifter som ligger 

för långt ifrån deras kunskapsnivå. 

Lindberg beskriver hur lärarna försöker anpassa materialet efter elevernas 

kunskapsutveckling. 

Generellt sett arbetar vi väldigt mycket med eget material som vi själva gjort, vi 
har inte så mycket böcker att arbeta i, och det gör det ju lättare att kunna anpassa 
materialet efter elevernas behov och förkunskaper.  

Hultgren, som arbetat längst på skolan, berättar att de sedan lång tid tillbaka arbetat 

mycket med eget material. Detta underlättar anpassningen av undervisningen.  

Vi som har arbetat länge inom skolan har under alla år hunnit samla på oss en hel 
del bra material, så får man välja ut det som är intressant just nu. 

Hur det anpassade materialet ser ut fick jag inget tydligt svar på, trots att jag 

upprepade gånger försökte förtydliga och omformulera frågan. Det svar jag fick var att 

de brukade korta ner uppgifterna för de elever som hade svårt med läsningen, då fick 

de mindre läsläxa än de som hade lättare för sig. Samt att de blandar material från 

olika böcker och olika årskurser.  

Det jag tydlig såg under observationen var att de hade väldigt olika material till 

eleverna i de olika tvärgrupperna. Det var en markant skillnad på de texter eleverna 

förväntades läsa. I den första gruppen arbetade de med enkla texter i korta meningar, 

medans eleverna i sista gruppen arbetade med att skriva egna dikter. 

 

När det gällde skrivning var både Hultgren och Forsberg överens om att det gällde att 

vara lite ”petig” från början, och inte tillåta slarv. Syftet med denna noggrannhet var 

enligt Hultgren att förebygga svårigheter för eleverna. Detta skulle enligt lärarnas 

förhoppningar minska riskerna för att eleverna skulle bli i behov av särskilt stöd vid 

senare tillfällen under skolgången. Hultgren menar att man redan från början skulle 

vara noga med att bokstäverna stod ordentligt på raden och inte ”flög i luften”. Det var 

också viktigt att bokstäverna skrevs på rätt sätt, att man började uppifrån och ner osv. 

Det här såg jag tydligt under mina observationer. Eleverna förväntades skriva mycket 

prydligt och fint på raderna. Ingenting annat var tillåtet i deras klassrum, upptäcktes 

det att elev skrev felaktigt eller vände på någon bokstav var denne tvungen att göra 
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om. En del elever hade stödlappar fasttejpade på bänken där det tydligt visades med 

hjälp av pilar hur man skulle forma bokstäverna för att det skulle bli rätt. De elever 

som hade svårt att lära sig forma bokstäver rätt eller som brukade skriva slarvigt fick i 

läxa att skriva dagbok eller en berättelse. De skulle då skriva ett par meningar varje 

skoldag. Detta ansåg lärarna skulle hjälpa eleven att komma tillrätta med skrivningen. 

Hultgren menade även att det inte är roligt att ha slarvigt utförda uppgifter i böckerna, 

så mycket tid lades ner på välskrivning.  

Om de lär sig fel från början blir det ett himla jobb att få det ordentligt igen, det är 
lika bra att de lär sig det rätta från början. Och det här brukar vi också anpassa 
efter hur lätt eleverna har att skriva. 

Den här typen av undervisning ansåg Hultgren och Forsberg även vara ett anpassat 

stöd till de elever som inte hade helt klart för dig hur bokstäverna såg ut. Starkt 

engagemang från lärarna skulle löna sig ansåg de, samt att det var viktigt att lära sig 

rätt från början. 

Lindberg tyckte inte om att vara fullt lika petig med välskrivningen eftersom hon 

misstänkte att det skulle kunna få eleverna att tappa lusten att skriva. Hon 

uppmuntrade de istället för det de hade utfört och försökte ändå utmana dem att göra 

mer, skriva mer och längre men var ändå noga med att det skulle vara lustfyllt att lära. 

De som var duktiga läsare och skrivare gav hon ytterligare lite större utmaningar.  

Jag tycker det är viktigt att inte vara för petig och noggrann när det gäller 
skrivning och stavning, man får ta en bit i taget. Jag tror att det lossnar för dem så 
småningom ändå. 

 Lindberg menade att det var bättre att anpassa materialet storleksmässigt istället för 

att ”hänga upp sig på petitesser”  

Det här arbetssätter såg jag även under mina deltagande observationer i de olika 

klasserna. Mycket tid gick åt till att rätta, vad jag tycker, småsaker. Eleverna fick 

ideligen sudda ut och göra om. Jag kände att den huvudsakliga uppgiften kom i 

skymundan och allt skolarbete handlade om att forma fina bokstäver. När jag besökte 

skolan arbetade de med tema skogen. Eleverna skulle skriva fakta om olika träd och 

djur som man kunde hitta i skogen. Av vad jag förstod så var det just om skogen 

eleverna skulle finna fakta, men jag såg att många tröttnat och hade skrynkliga papper 

efter allt suddande. I Lindbergs klass fick eleverna skriva fritt, där var det fakta om 

skogen som fanns i fokus. Linberg menade att hon inte ville riskera att någon elev 
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tappade intresset för det faktiska arbetet. Vidare menar hon att handstilen skulle 

komma att utvecklas i sinom tid. Hon kunde vara petigare när det gällde arbete i 

svenskboken där målet är att träna rättstavning och välskrivning, men just i det här 

fallet var det fakta om skogen som var det viktiga. 

Inom matematik följde lärarna arbetsboken och menade att det inte gick att anpassa 

materialet i någon större utsträckning inom det ämnet. Just detta, att de inte såg till 

elevernas kunskapsmässiga utveckling inom matematiken kan vara en bidragande 

orsak till att det var så många elever som fick stanna kvar efter skolans slut och arbeta 

i matematikboken. Vidare skulle de kunna arbeta mycket mer laborativt med 

matematiken och använda sig av konkret material, för att kunna öka förståelsen, under 

lektionstid i klassrummet.  

Montessori beskriver vikten av att låta eleverna ha tillgång till konkret material för att 

underlätta lärandeprocessen genom att eleverna själva får se och känna på materialet. 

Vidare anser Montessori att den här formen av material alltid ska förvaras framme så 

att eleverna har fri tillgång till det. (Signert. 2000:34ff) 

Detta skulle kunna underlätta arbetet för många elever. Som det ser ut nu på skolan 

arbetar de med laborativt material, men endast vid förbestämda tillfällen samt under 

det individuella stödet. För många elever är det en lättare väg till kunskap om de kan 

både se och röra materialet. 

Har en elev svårigheter i skolan är det skolans ansvar att bemöta eleven med 

pedagogiska åtgärder som underlättar för eleven och bidrar till elevens delaktighet i 

skolarbetet. (Persson. 2009:20ff)  

En åtgärd för att öka elevens delaktighet i skolarbetet kan vara att använda sig av 

laborativt och framförallt konkret material. Då ges eleverna en chans att själva få 

undersöka materialet och på så sätt öka förståelsen för arbetet. 

 

7.10              TESTER 
Teser av elevernas kunskaper ansåg skolledningen skulle ligga som grund för att 

kunna vidareutveckla elevernas kunskaper. Rektorn menar att det kan låta 

skrämmande att höra att de utför tester för att mäta elevernas kunskaper i så låga 
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åldrar, men det är för att lärarna ska kunna veta vilken nivå eleven befinner sig på, och 

på så sätt veta vad det är som behöver tränas på, och vad denne behöver för 

utmaningar. 

Specialläraren berättar att hon utför olika läsförståelsetest och följer även elevernas 

läs- skrivutveckling. Sedan rådgör läraren med specialläraren om några elever behöver 

extra stöd. Specialläraren arbetar segregerande med eleverna på sitt rum, oftast 

ensamma men det kan förekomma att ett par stycken går dit tillsammans.  

När testerna utförs vill jag arbeta ensam med eleverna för att minska risken att de 
påverkas av varandra, det är viktigt att eleven behåller full koncentration här. 

 När testerna är utförda hjälper specialläraren lärarna att utarbeta material och ger 

förslag på vilka metoder man kan använda sig av för att underlätta för eleven. 

Specialläraren menar att hon i första hand ska fungera som ett stöd för lärarna och 

erbjuda dem stöd och tips för att alla elever ska kunna känna sig delaktiga och kunna 

tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredställande sätt. De flesta elever som har 

svenska som andraspråk får komma till specialläraren för att i första hand lära sig det 

svenska språket eftersom alla i arbetslaget anser att det är en förutsättning för att 

kunna klara av skolan. Backman menar att testerna är till för att avgöra hur eleven 

ligger till kunskapsmässigt och genom detta kunna anpassa materialet samt ordna 

särskilt stöd där det behövs. 

Lindberg berättar också att de utför olika matematiska diagnoser där det är lätt att se 

om någon inte förstått uppgifterna ordentligt.  

Det är oerhört viktigt att vi som lärare upptäcker olika svårigheter hos eleverna i 
god tid, det gäller att snabbt sätta in åtgärder när något gått snett. 

Rektorn berättar också att lärarna gör olika bedömningar av eleverna, som exempelvis 

diagnoser och andra tester som ska ligga som en grund för att kunna avgöra vilka 

elever som ligger i riskzonen. Därefter avgörs hur det extra stödet ska se ut och vem 

som är ansvarig för att det blir utfört. 

Rektorn får mitt medhåll om att det låter aningen skrämmande att man som lärare utför 

tester på så unga elever. Samtidigt anser jag att det är ett relativt bra sätt att hålla sig 

uppdaterad om hur elevernas kunskapsutveckling ser ut. Det är ett bra sätt att kunna 
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urskilja vilka elever som är i behov av särskilt stöd, och hur det stödet ska utformas för 

att gynna elevens utveckling. 

 

7.11 FRITIDSPEDAGOGER   
Lärarna tar även hjälp från fritidspedagogerna som brukar arbeta med elever i mindre 

grupper. Lärarna föreslår vilka som ska arbeta med fritidspersonalen i dess lokaler. 

Oftast är det elever som är lite stökiga och röriga och har svårt att koncentrera sig som 

får sitta med fritidspedagogerna. Detta anser Forsberg bero på att: 

 Det är svårt att genomföra lektioner med barn som springer omkring i 
klassrummet och inte kan vara tysta när de förväntas arbeta enskilt. Det är lätt att 
beteendet smittar av sig och framförallt stör det andra elever. 

 Fritidspedagogerna arbetar med samma saker som lärarna gör i klassrummet, men på 

fritids arbetar de mer praktiskt och laborativt. 

Under observationen iakttog jag att elever fick arbeta med fritidspersonalen i stort sett 

under varje lektion. 

Fritidspersonalen ska absolut ses som en tillgång för klassen, men det får inte bli en 

avlastningsplats för jobbiga elever, som har svårt att sitta still och lyssna. Det måste 

ligga på lärarens ansvar att det ska råda ordning i klassrummet. Montessori ansåg att 

det bästa sättet att få eleverna att koncentrera sig var att locka dem med intressant 

material. (Signert. 2000:34ff) 

Kanske hade det blivit mer intressant om alla elever hade fått arbeta mer med 

laborativt material i klassrummet? Undervisningen blir mer tydlig om eleverna får 

använda sig av konkret material, och det kan tänkas vara ett bra tillfälle att få eleverna 

att känna sig delaktiga i undervisningen. 

 

Det särskilda stödet sätts, enligt lärarna, in när eleven kommit efter i undervisningen 

på grund av sjukdom eller annan frånvaro eller om läxorna inte gjorts ordentligt, samt 

om läraren anser att de har svårt att arbeta självständigt under lektionstid. Hultgren 

anser även att personalen behöver ta hjälp av sakkunniga utifrån för att lättare kunna 

hantera situationer med elever som har funktionshinder. 
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Självklart behöver eleverna med diagnoser ett specifikt stöd så därför har vi 
nyligen startat ett samarbete med kommunens ADHD-konsult som är kunnig inom 
området och kan ge tips och råd och även göra personliga besök på skolan. 

 

7.12 GRUPPARBETE 
Lindberg menar att hennes klass ofta får arbeta i mindre grupper och på så sätt ta hjälp 

av varandra. Hon tror att det gynnar alla elever, de som ligger före någon annan får då 

chansen att förklara och på så sätt repetera det hon tidigare arbetat med. Lindberg 

menar att det i hennes klassrum ofta är samtal mellan eleverna, och det försöker hon 

uppmuntra dem till. Detta anser hon vara ett väl fungerande arbetssätt då elever kan ta 

hjälp och lära av varandra. Olika tänkande, samt att de får argumentera för sin sak 

bidrar, enligt Lindberg, till att eleverna lär sig respektera andras åsikter. Liksom Piaget 

har även Lindberg en tro om att samarbete mellan elever har en stor betydelse för 

deras inlärning. Piaget menar att om eleverna ligger på ungefär samma kognitiva nivå 

med varandra oftast kan vara till större hjälp än vad vuxna är.  Enligt Piagets teori bör 

samtal mellan elever uppmuntras i klassrummet, så att eleverna får chansen att höra 

andras åsikter och synpunkter. (Schwebel & Raph, 1976:182) 

De andra lärarna tror mer på arbetsro i klassrummet och anser att eleverna får svårt att 

koncentrera sig om det förekommer prat under lektionstid. Jag lutar mig på Lindbergs 

arbetssätt, och ser många positiva aspekter ur grupparbete och diskussioner mellan 

elever. Förutom att eleverna får ytterligare chanser till att tillgodogöra sig kunskaper 

genom att lyssna till andra, tränas även eleven till att argumentera för sina egna åsikter 

och sätta ord på sina tankar. 

  

7.13              INKLUDERANDE ARBETSSÄTT 
Alla lärare och även rektorn menar att de arbetar på ett inkluderande sätt där eleverna 

inte behöver lämna klassen för att få extra stöd. Detta sägs av samtliga informanter, 

trots att de tidigare nämnt att elever som har svårigheter av olika slag eller inte kan 

tillgodogöra sig undervisningen får gå till fritids lokaler för att arbeta med 

fritidspedagogerna. Specialläraren beskriver hur hon arbetar med eleverna som 

kommer till hennes rum. Oftast är det elever med svenska som andraspråk som 

behöver språkträning som får gå till specialläraren men även elever som behöver träna 
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läsförståelse. Specialläraren utför olika kunskapstest med eleverna, som ordförståelse, 

rättstavning, läsförståelse och språkutveckling. Dessa tester följs upp en gång per 

termin av specialläraren. Beroende på vad testerna visar utformar specialläraren, ofta 

tillsammans med läraren, olika arbetssätt som ska gynna elevens kunskapsutveckling. 

I grundskoleförordningen står det att särskilt stöd i första hand skall ges inom den 

klass eleven tillhör, men det är skolans ansvar att se till vilka åtgärder som på bästa 

sätt gynnar eleven. Att inte behöva lämna klassrummet för att ta emot särskilt stöd kan 

vara en trygghet för eleverna, men det kan dock krävas att eleven behöver få lämna 

klassrummet en stund av olika orsaker. För att nå ett fungerande arbetssätt med 

inkluderande integrering krävs en stor satsning på det av både skolledning, lärare och 

speciallärare. Skolan måste sätta elevens behov i första hand, och därefter avgöra 

vilken undervisningsform som är bäst ur elevens perspektiv. 
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8  VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT ELEVERNAS BEHOV 

DEFINIERAS? 
Rektorn på skolan berättar att det ligger ett stort ansvar hos lärarna, som ansvarar för 

att alla elever får det stöd de är berättigade till. Läraren i sin tur tar ofta hjälp av 

resterande arbetslag samt specialpedagog. 

 Så egentligen är de aldrig ensamma om att fatta beslut rörande eleverna, och de 
kan ju alltid komma till mig om de behöver min hjälp”. Vidare utredningar kan 
också bli aktuella med exempelvis barnläkare, psykolog eller logoped, för att 
kunna genomföra dessa utredningar behöver skolan föräldrarnas medtyckande för 
att få skicka en remiss. 

 

Hultgren menar även hon att det åligger dem som lärare ett stort ansvar att kunna 

definiera en elevs svårigheter, samt att kunna urskilja de specifika behoven varje elev 

behöver. 

Vid enkla och tydliga fall så som skriv- och lässvårigheter tycker samtliga lärare att 

det är lättare att sätta in resurser. Då de är medvetna om elevens svårigheter är det 

lättare att sätta in åtgärder.  De har redan delat in eleverna i arbetslaget i olika grupper 

utifrån vilken LUS (läsutvecklingsschema) de ligger på. Detta för att kunna erbjuda 

eleverna ett större stöd för dem som behöver det, likaväl som några andra behöver 

större utmaningar i skolarbetet. Det är svårare att definiera en elevs behov när det 

finns bakomliggande, psykologiska orsaker som man inte vet något om. ”Då är det 

skönt att ha specialläraren att kunna ta hjälp av” anser Forsberg. 

Specialläraren anser att det ansvaret är fördelat mellan skolans ledning, lärare, 

fritidspedagoger och specialläraren. Hon menar att man aldrig står ensam med det 

ansvaret, mar arbetar i ett arbetslag där alla har ett gemensamt ansvar för alla elever. 

Lindberg och Forsberg menar att det absolut inte är en lätt sak att kunna definiera en 

elevs behov, och att behoven ser väldigt olika. 

 Det är en svår sak att försöka tillgodose alla elevers olika behov, det finns några 
barn som har behov av att bara få prata med en vuxen, att få bli sedd och lyssnad 
på. Detta är visserligen ett behov de flesta barn har men några behöver det mer än 
andra. Säger Forsberg. 

Barn till föräldrar som ligger i en jobbig skilsmässa kan också anses vara i behov av 

särskilt stöd, fast på en annan nivå än vad man vanligtvis menar i sådana här frågor. 
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Lindberg menar att det även är ett svårare behov att försöka uppfylla eftersom det inte 

”direkt finns någon mall” för hur det stödet ska utformas. Att det handlar om elevernas 

privata familjeliv är alltid svårt att tillgodose eftersom man som lärare inte vet allting 

som händer där hemma. Det är lite upp till föräldrarna hur mycket de vill berätta om 

sitt privatliv. Som lärare kan jag tycka att det är viktigt att känna till sådant som kan 

påverka eleven på något sätt, så man vet hur man ska reagera och ha en förförståelse 

för elevens olika reaktioner. 

I grundskoleförordningen står det att det är rektorn på skolan som bär ansvaret över 

huruvida stödresurser ska sättas in. Vidare står att läsa att stödundervisning ska 

erbjudas alla elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen. Att skolans rektor bär 

huvudansvaret i den här frågan tycktes av informanterna vara oviktigt, de ansåg sig ha 

ett gemensamt ansvar för skolans alla elever. 

Skollagen (SFS 1985:1 1000) säger också att ”särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet”. Dock finns inga vidare föreskrifter om varken hur stödet ska 

utformas eller vilka som är berättigade stödet. 

Det är ett stort ansvar som huvudsakligen vilar på skolans rektor, men det krävs också 

engagerade och lyhörda lärare som visar förståelse och respekt för elevens behov. 

  



39 

 

9   HAR ALLA ELEVER SAMMA MÖJLIGHET ATT 

TILLGODOGÖRA SIG UNDERVISNINGEN? 
Forsberg känner att hon saknar kunskaper om hur man bör hantera och kunna utforma 

att särskilt stöd för de elever som är i behov av det stödet.  

Jag och mina kollegor i arbetslaget har ingen direkt utbildning angående det här 
så.., det är svårt att veta hur man ska gå till väga. 

 Forsberg berättar att hon varit frustrerad över sina bristfälliga kunskaper kring hur 

man bör hantera elevers olikheter. Hon har pröva sig fram och bytt strategier flera 

gånger för att försöka ge alla elever möjligheten att tillgodogöra sig kunskaper. 

Rektorn anser att alla elever bör ha samma möjligheter att tillgodogöra sig 

undervisningen, samtidigt uttrycker hon svårigheterna kring frågan. Hon menar att det 

åligger lärarna ett stort ansvar att kunna ge eleverna redskap och vägledning för att 

kunna tillgodogöra sig undervisningen på ett tillfredsställande sätt.  

Det här är ett svårt uppdrag för både mig och lärarna. Det finns många elever som 
har svårigheter i skolan, och sedan de som har svenska som andraspråk, de 
behöver faktiskt vårt språk för att kunna tillgodogöra sig kunskaperna.  

Men det finns även andra elever i riskzonen menar rektorn, exempelvis de som är 

tystlåtna och inte tar för sig i klassrummet, inte vågar eller vill räcka upp handen för 

att besvara frågor eller för att be om hjälp. 

Det är svårt att veta var de eleverna befinner sig i utvecklingen för att kunna göra 
en rättvis bedömning av deras kunskaper. Då måste lärarna arbeta fram strategier 
för att kunna mäta deras kunskap så att de får arbeta med uppgifter på rätt nivå. 

Lindberg anser att de elever som har svenska som andraspråk har stora svårigheter 

med att tillgodogöra sig undervisningen. Det är svårt att veta hur mycket de kan och 

förstår av undervisningen. Det framgår också att det kan vara stora svårigheter med att 

kommunicera med föräldrar som har andra modersmål än svenska. Det är en nackdel 

eftersom det är svårt att kunna ha ett fungerande samarbete då.  

Alla lärare är överens om att alla elever borde ha samma möjligheter att klara av 

skolan, men menar också att det är svårt som lärare att hinna med alla elever. Det tar 

tid att hitta fungerande strategier och tillfredsställande arbetssätt för alla elever. 

Forsberg nämner också att om alla elever ska ha möjlighet att klara skolan och kunna 

tillgodogöra sig undervisningen kan inte skolans resurser fördelas lika mellan 
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eleverna. Då krävs det att det görs en fördelning av resurserna till dem som behöver. 

Då blir det oftast så att de som har lätt för sig får arbeta en hel del självständigt, vilket 

hon inte tycker känns helt tillfredställande det heller.  

Alla elever behöver få bli sedda och hörda samtidigt som det känns lite farligt att lämna 
eleverna i självständigt arbete eftersom man då lätt kan missa brister i kunskapen. Det är 
viktigt med en öppen dialog. 

 

 
10        SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS  

 

Genom att analysera mina intervjuer och observationer har jag funnit paradoxer 

då lärarna samt skolledningen hävdar att de arbetar med inkluderande integrering av 

samtliga elever på skolan, medan verkligheten ser annorlunda ut. Jag har funnit en 

tydlig segregering av elever, då de vid upprepade tillfällen får lämna klassrummet för 

att ta emot undervisning från såväl specialpedagog och fritidspedagoger. Detta kan 

dock vara beroende av hur man tolkar begreppen integrering och segregering. Min 

tolkning av begreppen ligger närmast Haug´s beskrivning. Haug beskriver 

inkluderande integrering då elever får särskild undervisning i klassrummet, 

tillsammans med övriga klasskamrater, eleven behöver således inte lämna 

klassrummet för att ta emot undervisning. Skolans synsätt ligger närmare de begrepp 

som Vernersson beskriver. Han menar att segregerande undervisning endast fås i en 

annan skolform, exempelvis särskolan, eftersom elevens behov inte kan tillgodoses i 

grundskolan. Med integrering avser Vernersson att all undervisning, även 

specialpedagogik ges eleven i klassrummet, tillsammans med övriga elever. Vidare 

beskriver Vernersson att det kan förekomma en kombination mellan dessa två 

begrepp. Det är vanligt att det finns olika hjälpklasser på en skola, exempelvis ADHD-

klasser och ”mindre grupper”. Dessa elever anses vara segregerande grupper eftersom 

de är åtskilda från de övriga eleverna på skolan, samtidigt kan man anse att grupperna 

är integrerade, eftersom de finns belägna i den vanliga grundskolan. Dessa grupper 

kallar Vernersson för segregerande inkludering. (Vernersson. 2007:23f) 
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Skolans personalgrupp har en bred syn på vilka elever som ingår i begreppet ”elever i 

behov av särskilt stöd”. Dock framkommer under intervjuerna att det oftast är elever 

som har ett åtgärdsprogram upprättat som ingår i målgruppen. Åtgärdsprogrammet är 

till för att tydliggöra svårigheterna och konkretisera åtgärder för att underlätta elevens 

skolsituation. De inser att det är många som behöver ett extra stöd vid olika perioder. 

Det är ett för mig glädjande resultat, att se hur bred syn informanterna har på 

begreppet elever i behov av särskilt stöd. Även om lärarna själva ansåg sig oftast syfta 

till elever med diagnoser eller åtgärdsprogram upprättat, så märktes det under 

intervjuernas gång att synen var bred. Detta kan bero på avsaknaden av riktlinjer för 

vilka elever som anses vara i behov av extra stöd. Alternativt kan det vara avsaknaden 

av strikta riktlinjer som gör att informanterna måste ha en bredare syn på detta 

begrepp. 

Skolledningen och även lärarna har som mål att alla elever ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen på ett tillfredsställande sätt. Vidare menar de att alla elever bör kunna 

få möjligheten att tillgodogöra sig undervisningen, men de inser att det krävs mycket 

för att nå dit. Som blivande lärare önskar jag att det fanns ett enkelt sätt att undervisa, 

så att alla elever kunde tillgodogöra sig undervisningen i skolan. Men jag förstår 

svårigheterna i att tillgodose varje individs behov i en klass på ungefär tjugo elever 

med olika förutsättningar. De lärare jag intervjuade poängterar att det inte bara handlar 

om kunskapsluckor för att en elev ska anses vara i behov av särskilt stöd. Många 

gånger är det elever med sociala och emotionella svårigheter som behöver extra stöd 

vid enstaka tillfällen, eller under längre perioder. Med detta i åtanke förstår jag vikten 

av att ha en välfungerande kontakt med föräldrarna. Elever som har svenska som 

andraspråk anses också vara i behov av ett särskilt stöd, med tanke på att det är svårt 

för en elev att kunna tillgodogöra sig kunskaper på ett främmande språk. Dessa elever 

får hjälp av specialpedagogen på skolan. Syftet är då i första hand att eleven ska få en 

förståelse för språket. Jag hade gärna sett att eleverna även kunde få undervisning på 

sitt modersmål i några ämnen. Ett främmande språk kan ta lång tid att lära och under 

den tiden förlorar eleven en hel del kunskaper som skulle kunna ges på modersmålet. 

Särskilt matematik anser jag vara ett ämne där eleven skulle behöva få undervisning 

på sitt modersmål, där använder man i regel ett annat språk än det vardagliga, och det 

är en hel del olika nya begrepp eleverna förväntas kunna, som kan vara svårt nog även 



42 

 

för elever med svenska som modersmål. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen på ett tillfredställande sätt kan undervisning på modersmålet vara ett 

måste för framförallt relativt nyanlända elever. 

En grupp elever som samtliga lärare är överens om att det finns skäl att sätta in extra 

stöd hos, är de som har läs- och skrivsvårigheter. Just nu pågår ett stort projekt på 

skolan där elevernas läs- och skrivutveckling ligger i fokus. Det här var ett väl 

genomtänkt arbete som krävde mycket engagemang hos lärarna. 

Av studien framkom att eleverna inte behöver vara diagnostiserade för att vara 

berättigade extra stöd. Lärarna anser sig göra en individuell bedömning av varje 

enskild elev, så att samtliga elever får det stöd de är berättigade till.  

Lärarnas målsättning är att så tidigt som möjligt sätta in extra stöd för de elever som 

anses vara i behov av det. Det finns således inga särskilda direktiv för hur det särskilda 

stödet ska eller bör se ut, den bedömningen får lärarna göra, ofta i samarbete med 

specialpedagogen på skolan. Inte heller i styrdokumenten finns det angivet varken hur 

stödet ska bedrivas eller vilka elever som är berättigade till stödet. Detta betyder att 

stödet troligtvis ser olika ut i landets skolor. Eftersom det är ett stort ansvar som vilar 

på lärarna, att de kan urskilja och definiera sina elevers behov, krävs det lärare med 

god kompetens och ett stort engagemang för elevernas kunskapsutveckling. 

Nu hade skolan gjort en stor satsning på läs- och skrivutveckling, vilket ansågs gynna 

de flesta elever. Det här var en väl organiserad satsning som krävde ett stort 

engagemang av samtliga lärare. Eftersom det här arbetet var relativt nystartat när jag 

besökte skolan kunde jag tyvärr inte ta del av resultatet satsningen gav. Dock ansåg 

lärarna att detta var ett bra arbetssätt, särskilt med tanke på att alla elever fick arbeta på 

den nivå de befann sig kunskapsmässigt. 

En annan relativt ny satsning skolan har genomfört, för att stärka elevernas 

kunskapsutveckling, är den så kallade IS-tiden, individuellt stöd. Att det blev aktuellt 

med individuellt stöd efter skoltid berodde dels på att lärarna uppmärksammat att det 

var många elever som hade bristfälligt stöd hemifrån. Det var många elever som kom 

till skolan utan att ha gjort läxorna av olika anledningar, var eleven sjuk eller ledig var 

det svårt att hitta luckor till att hinna kompensera frånvaron. Efter många diskussioner 
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om hur de skulle gå till väga enades arbetslaget slutligen om att lägga in ett 

individuellt stöd efter skoltid. Det här anser jag vara ett mycket väl genomtänkt beslut. 

Jag kan tycka att läxorna kan ställa till mycket problem för en del familjer. Några 

föräldrar kanske inte kan hjälpa sina barn med läxor, även om de skulle vilja. Andra 

föräldrar kanske inte alls har möjlighet att kunna sitta ner med sitt barn och ägna sig åt 

skolarbete på eftermiddagarna. Detta resulterar i att eleverna får en väldigt orättvis 

läxhjälp, vilket sedan påverkar skoldagen negativt då man ska visa upp sin läxa. Det 

individuella stödet efter skoltid förhindrar att någon elev sitter hemma utan vuxet stöd 

vid läxläsningen. Kanske skulle fler elever, än de som var utsedda att stanna den här 

tiden, också behöva den här tiden med läraren. Som lärare borde det vara av intresse 

att höra efter med föräldrarna om det verkligen finns tid för läxor i hemmet. Annars får 

man erbjuda dessa elever ett individuellt stöd också. 

 

 

11         VIDARE FORSKNING 
För mig har det varit en rolig och lärorik tid under genomförandet av detta arbete. Jag 

har funnit en del för mig intressanta ämnen att kunna tänkas fortsätta forska inom. Då 

skulle jag vilja koncentrera mig mer på en speciallärares undervisningstillfällen med 

eleverna. Jag skulle vilja fördjupa mig i hur arbetet ser ut med eleverna och på vilka 

grunder de olika arbetsmetoderna väljs ut. Inriktningen på arbetet skulle vara 

specialpedagogik och vilka metoder som används inom det området. 
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