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ENGLISH ABSTRACT 

 

Titel: Special needs or needs of individualized adapted education? - A qualitative study on 

teachers' views of children with special needs. 

 

Author: Nahrin Gergeo 

Tutor: Christina Rodell Olgac 

 

 

This study is a qualitative study of two primary schoolteachers and two special teachers approach 

to children with special needs, and which procedures according to these teachers can be applied 

to support these children in their progress at school. Building on key concepts such as segregated 

integration, including integration, diagnostic and children with special needs. This was then 

analyzed with information collected from the four formal interviews. 

 

The study also sheds light on key concepts such as special support, diagnosis, segregated 

integration and including integration. The conclusion explains the concept of including 

integration as an approach that works well for both students with special needs in a short period 

of time yet also students with diagnoses. This is presented in the end of this study with different 

suggestions for a continued research on children with special needs. 

 

 

Keywords: pupils, education, special needs, diagnosis 
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1. INLEDNING 

 

Detta examensarbete kommer att beröra det specialpedagogiska området. Ämnet som har valts 

handlar om elever i behov av särskilt stöd samt om hur lärare kan arbeta med dessa elever i 

klassrummet. Detta är ett viktigt ämne för nyblivna lärare att få kunskap om och få utökade 

metoder för att därefter kunna hjälpa elever som ännu inte fått någon diagnos eller är i processen 

att få en diagnos. Arbetet kommer att belysa och lyfta fram lärarens perspektiv på elever i behov 

av särskilt stöd. Undersökningen kommer att grunda sig på intervjuer med lärare. Även 

läroplaner, styrdokument och Barnkonventionen kommer att presenteras i uppsatsen. Utifrån en 

undersökning i två skolor för elever med särskilt stöd ska en jämförelse mellan teori och praktik 

göras. Utöver detta kommer en kort redogörelse för hur lärare kan hjälpa elever utan diagnos i 

konkreta exempel på övningar och lektionsmaterial. Arbetet och undersökningen ligger till grund 

för att få fram konkret och viktig information. 

 

 

1.1 Syfte  

 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att synliggöra de olika svårigheter som 

elever kan stöta på i grundskolan samt vilka metoder lärare kan använda sig av för att hjälpa 

eleverna. 

 

 

1.2 Frågeställningar 

 

• Hur kan grundskolelärare känna igen grundskoleelevers behov av särskilt stöd för att 

därefter kunna hjälpa eleverna att klara sig i skolan? 

 

• Vilka arbetssätt i skolan, anser de tillfrågade lärarna, gynnar elever under grundskolans 

tidiga år med behov av särskilt stöd? 
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1.3 Fortsatt upplägg av uppsatsen 

 

Uppsatsen är noggrant strukturerad och innehåller avsnitt som är standard för en uppsats. Under 

rubriken tidigare forskning framställs olika forskares synpunkter och resultat. Vidare beskrivs 

begreppen segregerande integrering, inkluderande integrering, diagnos samt dess betydelse. 

Metodavsnittet beskriver hur undersökningen och analysen gått till och bland annat hur urvalet 

gjorts. I resultatanalysen skildras de intervjuade lärarnas syn på barn i behov av särskilt stöd, 

diagnosen, segregerande och inkluderande integrering samt vilka arbetssätt de använder i sin 

undervisning. Därefter följer en sammanfattning och slutdiskussion där resultatet diskuteras 

utifrån den teoretiska bakgrunden. I slutet av denna studie redogörs det för förslag på fortsatt 

forskning.  

 

 

2. BAKGRUND 

 

Vissa elever behöver mer stöd än andra och detta har även stöd från Läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994, Skollagen (1985:1100) och 

FN:s Barnkonvention. Barnet står i centrum för de nämnda dokumenten och det är även centralt 

att deras rätt att utvecklas som individer är livsviktig för barnet och barnets framtid. Barn i behov 

av särskilt stöd har ett större behov än andra elever i skolan och det är extra viktigt att synliggöra 

detta. 

 

 

2.1 Läroplanen 

 

I läroplanen för grundskolan Lpo94 (Lärarboken, 2007, s 12f) står det att skolan ska utgå från 

den enskilde elevens välbefinnande och att man ska ta hänsyn till elevernas förutsättningar och 

behov. 
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”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.” (ibid., s. 13) 

 

Läroplanen lyfter även fram att det är viktigt med god miljö för att främja utveckling och lärande 

för elever i behov av särskilt stöd samt att skolan måste arbeta för att uppmärksamma och hjälpa 

dessa elever. Läraren har en stor roll att hjälpa eleverna att stärka sin förmåga att själva skapa 

och använda sig av olika uttrycksmedel (ibid.). Läraren kan då passa på att använda sig av 

estetiska ämnen så som bild, dans och musik som eleverna kan uttrycka sig med hjälp av.  

 

 

2.2 Skollagen (1985:1100) 

 

I skollagen kapitel 1 under 1 § står det att förskoleklassen, grundskolan och gymnasieskolan 

utgör allmän utbildning. ”Förskoleklassen, grundskolan, särskolan, specialskolan och 

sameskolan bildar det offentliga skolväsendet för barn och ungdom” (Lärarboken, 2007, s 60). 

Dessutom står det även skrivet under 2 § att:  

 

”Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk 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. 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I 

utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd” (ibid., s.60). 

 

 

2.3 Barnkonventionen 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter står det skrivet under artikel 28 att det ska vara 

tillgängligt för alla barn ska få gå i gratis grundskola (Lärarboken, 2007, s. 168). I artikel 29 

finns det beskrivet att barn har rätt att utvecklas så mycket som det går och att barnet ska 

förberedas inför det vuxna livet (ibid.). 
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”Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning skall syfta till att 

(a) utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysiska och psykiska 

förmåga; 

(b) utveckla respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna samt för de 

principer som uppställs i Förenta nationernas stadga.” (ibid., s. 168). 

 

Detta betyder att elever, med hjälp av lärarnas stöd, ska få möjlighet att utvecklas så mycket som 

det går som person samt att de ska få lära sig att så småningom stå på egna ben i framtiden 

(ibid.). 

 

 

 

2.4 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Alla elever behöver stöd för att klara av sin skolgång. Däremot kan detta variera i hur mycket 

stöd som behövs och vad det är för form av stöd samt om det är över en kort tid eller under en 

längre period menar Ekström (2004, s. 9). Enligt Ekström (ibid., s. 86ff) finns det två perspektiv 

på barn i behov av särskilt stöd; fokus på individen och fokus på yttre faktorer, som diskuteras av 

forskare kring de barn som är i behov av särskilt stöd. Fokus på individen innebär att individens 

problematik, svårighet och behov hamnar i centrum. Fokus på yttre faktorer grundar sig på det 

som hamnar utanför eleven, det vill säga det som inte har med individen själv att göra. 

Exempelvis kan skolmiljön eller miljön hemma hos eleven påverka om eleven definieras som 

barn i behov av särskilt stöd (ibid., s. 86ff). 
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 

3.1 Undervisningsmetoder och åtgärdsnivåer 

 

En person som undersökt olika undervisningsmetoder och åtgärdsnivåer för undervisning är 

forskaren och författaren Terje Ogden. Ogden (1993, s. 116ff) beskriver att det är lätt hänt att 

undervisningen kan bli bristfällig och det finns ett flertal olika faktorer som kan påverka 

undervisningen på ett negativt sätt. Med bristfällig menar Ogden att bland annat elevernas 

beteende och störning av undervisning kan leda till att kunskapen inte förmedlas. Vidare beskrivs 

även tre olika åtgärdsnivåer för att underlätta undervisningen och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd i det vanliga klassrummet. Den första punkten grundar sig i en planerad och 

strukturerad undervisning. Här lägger läraren stor vikt vid att förbereda sin undervisning inför 

lektionerna med eleverna samt tydligt visa exempelvis när lektionen börjar, vad som ska ske och 

när den slutar. Det är också viktigt att syftet med undervisningen förmedlas till eleverna och att 

det skapas positiva förväntningar. Lärarna måste dessutom se till att varje elev får 

uppmärksamhet, bekräftelse och att övningarna anpassas efter deras individuella förutsättning 

och förmåga, det vill säga individanpassad undervisning. Det centrala i den andra nivån är 

förebyggande ledning av klassen. Med fokus på att läraren justerar påbörjat problembeteende 

genom diskreta metoder sker inga avbrott i undervisningen och de andra eleverna störs heller inte 

av problembeteendet. Lärarna kan exempelvis signalera till eleverna som stör eller flytta andra 

elevers uppmärksamhet från problembeteendet tillbaka till undervisningen. Ogden anser att det 

är viktigt att läraren finns tillgänglig för eleverna genom att konstant erbjuda hjälp. I den tredje 

nivån går läraren in och åtgärdar problemet genom korrigering av beteendet. Detta för att inte 

beteendet ska spridas och skapa större oroligheter i klassen. Lärarna kan genom att bland annat 

påminna eleven om de regler som gäller för att kunna gå vidare i undervisningen. I denna nivå är 

det lätt hänt att läraren kan hamna i konflikt med eleven (Ogden, 1993, s. 116-118). 

 

Elever har under en lång tid inom skolans historia kategoriserats på olika sätt och de har 

exempelvis klassificerats som fattiga och har således fått en sämre och kortare skolgång, menar 

författarna Eva Hjörne och Roger Säljö (2008, s. 28ff). Även beteckningar som avvikande och 
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abnormt diskuterades i relation till det som ansågs vara förväntat normalt av ett barn i en specifik 

ålder. Det är utifrån denna så kallade differentiering, där de elever som ansågs avvikande och 

inte klarade kraven plockades ut och fick gå om en klass, som den första segregeringen inom 

skolans värld uppstår. Hjörne och Säljö (ibid.) beskriver ohållbara situationer i USA med elever 

som ansågs svåruppfostrade och vanartade under slutet av 1800-talet. Dessa elever identifierades 

då som ”mentally deficient”, vilket ordagrant betyder mentalt bristfällig och ofullständig. Elever 

som kategoriserades som mentally deficient ansågs förhindra normala elevers utveckling i skolan 

(ibid., s. 28-32). 

 

Det har under lång tid också funnits olika institutionella strategier för att hantera det som 

samhället betraktat som ”abnormt”. I början av 1900-talet uppfanns ett begåvningstest för att 

undersöka elevers intelligenskvot, IQ (Hjörne & Säljö, 2008, s. 33ff). En intelligenskvot på 100 

respresenterade medelvärdet på befolkningen. Hade någon en intelligenskvot under 40 ansågs 

personen vara ”obildbar” och erbjöds därmed ingen undervisning alls. Detta ledde till förödande 

konsekvenser för barn som fick lågt resultat på sina begåvningstester. 

 

”Konsekvenserna blev också att det satsades små resurser på pedagogiska och andra 

insatser. 'Idioterna' och 'de obildbara' sattes på institution utan tillgång till utvecklande 

aktiviteter, vilket naturligtvis resulterade i att de inte utvecklades” (ibid., s. 36) 

 

Av de elever som segregerades och hamnade på specifika vårdinstitutioner förväntades mycket 

lite gällande intellektuell, social och fysisk utveckling. Detta bekräftade även de teorier som 

fanns kring abnorma och avvikande barn jämfört med normala barns förmågor och 

förutsättningar att lyckas i skolan. Avsikten med segregeringen beskriver som tvådelat där det 

genom denna sortens separering å ena sidan sker en rensning i normalklassen medan situationen 

för eleverna med skolsvårigheter å andra sidan ansågs förbättras (ibid., 33-37). 
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3.2 Normala krav för elever i behov av särskilt stöd 

 

Inom specialpedagogiken finns det många negativa aspekter och en av dessa är ofta att barnet 

som är i behov av särskilt stöd, det vill säga i behov av specialpedagogik, ofta framhävs som 

avvikande menar psykologen och författaren Asmervik (1993, s. 8). Han (ibid.) anser att detta 

lett till att barnets förmåga och förutsättningar inte längre är synliga utan barnet definieras genom 

sina svårigheter. 

 

”Att vi måste arbeta med deras svagheter är uppenbart, men vi får inte låta dessa dölja 

deras möjligheter. […] Ju fler normala förväntningar, desto fler uppgifter klarar de och 

desto bättre mår de. Men att ha normala förväntningar innebär förstås inte att de 

automatiskt infrias.” (ibid. s. 8). 

 

Asmervik (ibid.) lyfter fram innebörden av normala krav för elever i behov av särskilt stöd och 

anser att det är utefter dessa som barn i behov av särskilt stöd ska behandlas. Läraren måste vara 

redo för att eleven kan ha eventuella emotionella eller känslomässiga blockeringar som döljer det 

verkliga problemet. Lärarens goda förhållningssätt är central och en nödvändig förutsättning för 

att eleven ska få den hjälpen han eller hon behöver. Vidare beskriver han hur synen på barn i 

behov av särskilt stöd förändrats över tid allteftersom specialpedagogerna upptäckt att eleverna 

som bedömts som psykiskt utvecklingsstört hade en inlärningspotential (Asmervik, 1993, s. 8-

11). 
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4. TEORIANKNYTNINGAR 

 

4.1 Begreppet integrering 

 

Begreppet integrering har många olika betydelser och kan tolkas på olika sätt menar Haug 

(1998, s. 21) professor i pedagogik. Han tolkar och definierar integrering som en rättighet att 

barn bl.a. ska få gå i en lokal skola och få undervisning, men även att barnen ska få bo hemma 

hos sina föräldrar eller målsmän. Vidare fortsätter Haug med att beskriva att begreppet inom 

specialpedagogiken inte går att tillämpa på samma vis som i vanliga undervisningen eftersom 

lärarna kan misstolka begreppen och därmed återge denna metod på felaktigt sätt. Detta har i 

sin tur lett till två olika synsätt och inriktningar på begreppet integrering. Persson (2008, s. 

12), professor i pedagogik, ser specialpedagogik som ett stöd för den vanliga pedagogiken. 

Undervisning räcker ibland inte till eftersom elevernas olika behov inte alltid kan tillgodoses 

och det är då specialpedagogiken tar över (ibid.). 

 

De två synsätten har Haug valt att benämna segregerande integrering och inkluderande 

integrering (Haug, 1998, s. 21ff). I hans text framkommer det även att dessa två begrepp är till 

för att nyansera en tolkning i frågan om specialundervisning för barn i behov av särskilt stöd. 

Därmed går det inte att hålla ett ensidigt perspektiv även om dessa två inriktningar skiljer sig 

märkbart gällande kunskapssynen, kunskapsbakgrunden, värdegrunden, målsättningarna och 

ideologin (ibid.). 

 

 

4.2 Segregerande integrering 

 

Med segregerande integrering menar Haug (ibid.) att barnet, som påverkas av något 

funktionshinder eller någon svårighet och utgör en avvikelse från den stora gruppen, behov 

ska tillgodoses och att målet är att skapa den optimala miljön för eleven. Inom segregerande 

integrering måste barnet ha fått en diagnos och här jobbar specialpedagogen för att hitta just 

det optimala för varje individ utifrån organisatoriska lösningar. Här rådfrågas experterna inom 
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området som i sin tur gör bedömningar och i vissa fall diagnostiseringar av barnets specifika 

behov för att specialpedagogen ska kunna tillgodose barnets behov. Inom segregerande 

integrering ligger tyngdpunkten på undervisning där idyllen uttrycker en maximal inlärning 

och höga prestationer av eleverna. Haug (ibid.) menar att eleven behöver individuell 

kompensatorisk undervisning om eleven stöter på svårigheter och hinder. Då tas eleven ut 

från klassen för specialundervisning där målet är att barnet ska nå och bli samhällsintegrerat 

och därmed anpassa sig till skolan och samhället. De organisatoriska lösningarna innebär att 

eleven då får individuell undervisning utanför klassrummet och utanför gemenskapen i 

mindre grupper. I vissa fall där diagnos har fastställts hamnar eleven på särskolan eller på 

andra särskilda institutioner. Åtskilliga personer har verkat för att komma ifrån detta sätt att 

arbeta på och ersätta den traditionella synen inom specialundervisning som segregerande 

integrering står för och arbetar istället mot inkluderande integrering (ibid., s. 21-24). 

 

 

4.3 Att arbeta utifrån ett inkluderande perspektiv 

 

Att arbeta utifrån inkluderande integrering, menar Haug (1998, s. 23f), har en grundläggande 

tanke om att barnet har lika rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden och att 

alla barn ska vistas i samma skola och i samma klassrum. Pedagogen ska arbeta utifrån en 

innovativ utbildningspolitik och förstå innebörden av barnens särskilda behov av sociala 

konstruktioner menar Haug (ibid.). Enligt Persson (2008, s. 9f) ska skolan anpassa sin 

verksamhet så att de passar alla elever och att alla elever får chans till att vara delaktiga och 

känna gemenskap. Elevernas olika förutsättningar och förmågor är oberoende för att de ska 

kunna fungera i det vuxna livet senare och detta ska således inte heller påverka så att eleven 

blir stigmatiserad eller utstött, utan eleven har rätt till undervisning utifrån de förmågor och 

förutsättningar de har under sin skolgång. Haug (1998, s. 24) menar således att eleverna är 

likvärdiga inom klassrummets väggar och den ramen av gemenskap som finns bland 

klasskamraterna och pedagogen. Svårigheten i att arbeta utifrån ett inkluderande integrerande 

perspektiv är att som pedagog anpassa undervisningen för alla barn och att arbeta individuellt 

med alla barn vilket innebär att gränsen mellan specialundervisning och undervisning suddas 

ut och att skillnaden i sin tur mellan specialpedagog och pedagog blir irrelevant. Haug menar 
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således att den centrala frågan är huruvida eleven ska anpassa sig till skolan eller om skolan 

ska anpassa sig till eleven (ibid.). 

 

 

4.4 Inkluderande integrerings påvekan på elever 

 

Elever med skolsvårigheter har bättre förutsättningar att lyckas i skolan och i framtiden i det 

vuxna livet om skolan arbetar för en inkluderande integrering eftersom de lär sig bättre, lär sig 

socialt samspel och vanligt uppförande och därmed får även sociala relationer med andra 

elever samt att deras intellektuella stimulans blir högre framhåller Tideman (m.fl.), 2004, s. 

230ff), socionom och professor i handikappvetenskap. Tideman (ibid.) förklarar att även 

elever som inte är i behov av särskilt stöd gynnas av inkluderande integrering eftersom de på 

så sätt får större förståelse för mångfald och därmed en ökad medkänsla för de som har det 

svårt och att acceptansen för olikhet ökar och i sin tur leder till ett mindre segregerande 

samhälle. Utöver detta finns det självklart vissa negativa aspekter som måste belysas. Elever i 

behov av särskilt stöd kan bli mer segregerade i ett vanligt klassrum än i en specialgrupp och 

därmed också isolerade där de även kan bli ignorerade och inte få den kvalificerade hjälp de 

behöver. Andra elever som inte är i behov av särskilt stöd kan även få det svårt att klara av att 

möta de som är annorlunda, klara av att hantera deras beteenden och oförutsägbarhet och att 

det i värsta fall kan leda till att dessa elever traumatiseras och bli rädda för att gå i skolan 

(ibid.). 

 

 

4.5 Diagnos 

 

Ordet diagnos kommer från det grekiska språket, där dia betyder särskiljande och gnosis betyder 

kunskap (Svenska Psykiatriska Föreningen, 2006, s. 23). Under den diagnostiska processen 

mellan lärare och patient samlas information in och systematiseras för att därefter genomgå en 

diagnostisk bedömning (ibid.). I manualen Diagnostic Manual of Mental Disorders (DSM-IVR, 

4e upplagan i reviderad form) finns det tydliga krav för hur en standarddiagnos går till och 
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beskrivs av Stain (2008, s. 10), docent och forskare i biologisk psykiatri. Utifrån reglerna för en 

DSM-diagnos uppstår det en multiaxel som innehåller i fem delar: 

 

1. Klinisk bedömning 

2. Personlighetsstörning och utvecklingsstörning 

3. Somatisk sjukdom 

4. Psykosociala problem 

5. GAF, Global skattning av funktionsförmågan 

 

Det är utifrån dessa fem olika områden som det görs en bedömning för patientens liv som är 

relevanta för diagnostiseringen. Förutom DMS-IV finns även världshälsoorganisationens 

klassificeringssystem för diagnoser som heter ICD-10. ICD-10 betyder International 

Classification of Diagnoses och är den tionde upplagan (Stain, 2008, s. 10). Den svenska 

versionen av denna är utgiven av socialstyrelsen och heter Klassifikation av Sjukdomar och 

Hälsoproblem (KSH97) (ibid.). 

 

 

4.6 Diagnosens betydelse 

 

När en elev fått en medicinsk diagnos är det enligt Wormæs (1993, s. 273), docent i 

specialpedagogik, en positiv aspekt gällande resurser för elevens bästa. Hon menar att detta kan 

leda till att eleven får legitimerad hjälp samt att det kan leda till att det utbildas mer personal 

inom ämnet. Att få en diagnos kan vara en lättnad för patienten och föräldrarna eftersom de fått 

svar på sina frågor och bekräftelse på sådant som misstänkts samt å andra sidan vara 

betydelsefullt endast för läkare eftersom detta i första hand är information anpassad för 

vårdpersonalens begriplighet. Utifrån detta kan eleven få den anpassad hjälp som han/hon 

behöver menar Wormæs (ibid.). Däremot måste det synliggöras att varje individ fungerar på sitt 

sätt och att två personer av samma diagnos kan ha olika sorters behov av särskilt stöd som måste 

uppfyllas (Wormæs, 1993, s. 273). 
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Det finns också väldigt många negativa aspekter gällande diagnostisering av barn. Eva Kärfve 

(2001), docent i sociologi, lyfter fram fyra nackdelar som uppstår för barn som fått en diagnos: 

 

• I första hand påpekar hon att personers så kallade förståelse för barnets diagnos kan leda till 

lägre förväntningar på barnet (ibid., s. 80) . Dessa personer bygger upp och får således en 

viss uppfattning om att diagnosen då ligger till grund för att ett barn inte kan eller vill göra 

vissa saker i vardagen (ibid.). 

 

• En annan nackdel är att barnets självförtroende kan skadas ännu mer efter en diagnos 

eftersom lösningen till barnets problem, som dessutom ges i uttryck i diagnosen, leder till 

anpassad undervisning för barnet som innebär en lägre nivå samt utanförskap från det som är 

betraktat som normalt (ibid., s. 80f). Kärfve menar att detta inte leder till något ökat 

självförtroende med tanke på att det inte finns några krav eller förväntningar på barnets 

förmåga att lyckas i skolan. 

 

• Vidare skriver hon om en tredje nackdel med diagnos och menar att den anpassade hjälpen 

som erbjuds till diagnostiserade endast resulterar i att barnet faller utanför samhällets 

normalitet och att de på så sätt blir segregerade från allt runtomkring (ibid., s. 81). 

 

 

• Den fjärde nackdelen där ett barn får en diagnos påverkar föräldrarna. När ett barn får en 

medicinsk diagnos hamnar makten och kontrollen över barnet på experterna. Hon menar 

också att detta kan påverka hela samhället om detta fortsätter så att fler barn i en ännu större 

utsträckning får diagnoser eftersom problemlösningsförmågan således försämras. Kärnan i 

detta menar Kärfve är att föräldrarna känner sitt barn bäst och därmed också vet vad som är 

bäst för sitt barn. Då kontrollen försvinner ur föräldrarnas händer blir detta följaktligen något 

som påverkar barnet negativt (ibid.). 

 

Kärfve (ibid., s. 80ff) menar de ovan nämnda nackdelarna innefattar sådant som kan vara 

påtagligt och jobbigt att hantera för barnet och barnets närstående vid diagnostisering. Hon 

menar också att det finns en problematik med diagnostisering kring bedömning av de olika 

faktorerna som spelar in vid olika tester av barnets förmågor. Bland annat har det gjorts tester 
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på barn där det görs en bedömning om barnet t.ex. använder en penna på ett omoget sätt eller 

ritar omogna teckningar. Hon kritiserar detta och menar på att tolkningar av vad som är moget 

och omoget inte kan fastställas och heller inte tillämpas till varje individuellt barns förmågor 

och färdigheter (ibid.). 

 

 

5. METOD OCH GENOMFÖRANDE 

 

I detta avsnitt kommer det redogöras för hur undersökningen har planerats, gått till samt hur 

efterarbetet bearbetats. Avsnittet innehåller även en presentation av informanterna som deltog i 

undersökningen. Detta är en kvalitativ studie som grundar sig i formella intervjuer i form av 

samtal med förbestämda frågor (Kullberg, 2004, s. 115).  

 

 

5.1 Sökmetod 

 

Fokus för den litteratur som söktes för studien låg på definition av barn i behov av särskilt stöd 

samt diagnos men även diagnosens betydelse för barn i behov av stöd. Även litteratur för 

diagnostisering och hur diagnostisering kan se ut har bearbetats. Dessutom har det under 

utbildningens gång bearbetats litteratur som belyst specialpedagogik och barn i behov av stöd. 

Med hjälp av att bearbeta litteraturen har undersökningen för hur elever i behov av särskilt stöd 

lyfts fram hur det fungerar i skolan samt hur läraren arbetar tillsammans med eleverna och vilka 

synsätt de har kring detta. 

 

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

 

Litteraturen har lästs, bearbetats och analyserats till förfogande för undersökningen. Från 

litteraturen har det plockats ut relevant fakta och teoretiska tankegångar och presenterats här. Det 

viktigaste har då varit att hitta väsentliga begrepp och försöka ställa de mot varandra för att 



19 
 

framhäva innebörden och innehållets vikt. Den typen av material som använts böcker, 

avhandlingar och officiella rapporter (Bell, 2000, s. 63). 

 

 

5.3 Empiriskt material 

 

För undersökningen har det intervjuats fyra lärare respektive specialpedagoger i en kommun 

söder om Stockholm. Två lärare på en kommunal skola och två specialpedagoger i en särskola, 

detta för att se vad informanterna har för syn och perspektiv på elever med behov av särskilt stöd 

samt de arbetssätt som de använder sig av på skolorna. Den ena skolan är en särskola för elever 

med diagnoser. Den andra skolan är en ”vanlig” kommunal skola men som också har elever som 

är i behov av stöd. Intresset för hur lärare och specialpedagogers syn på barn i behov av stöd är 

grundläggare och central. Därmed har det också varit intervjuer som utgjort det empiriska 

materialet för arbetet. 

 

 

5.4 Avgränsningar 

 

I brist på tid har undersökningen avgränsats (Bell, 2000, s. 32f). Därför har det endast undersökts 

i två skolor och fyra intervjuer med informanter har utförts. Detta har lett till att undersökningens 

empiriska material inte är tillräcklig för att hävda att resultatet kan anpassas för alla skolor och 

alla lärare i landet. Undersökningen har avgränsats till två skolor där fyra intervjuer med lärare 

genomförts. Detta innebär att undersökningens empiriska material är alltför begränsat för att man 

ska kunna generalisera utifrån det till andra skolor och lärare (ibid.). 

 

 

5.5 Urval och genomförande av intervju 

 

Det finns ungefär 30 grundskolor i denna kommun och på en tredjedel av dessa skolor finns även 

verksamhet kallad särskolan. Valet av skolor skedde slumpmässigt, men med fokus på att jag 

ville inrikta mig på vanliga lärare och specialpedagoger (Kullberg, 2004, s. 139). Via 
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kommunens hemsida hittade jag två rektorer och tog kontakt med dessa. Jag talade om vad 

undersökningen handlade om och att jag ville intervjua några av skolornas lärare. De två lärarna 

och två specialpedagogerna kontaktade mig för en tidsbokning av intervjuer. Bemötandet var 

trevligt och lärarna var ivriga att hjälpa till. Varje intervju tog ungefär 30 minuter att genomföra. 

 

Formella intervjuer genomfördes och kan liknas vid ett djupt samtal men styrdes av 

informanterna (ibid., s. 115). Intervjuer som redskap i vetenskapligt arbete är centralt för den 

kvalitativa forskaren (ibid.). Det som utmärker kvalitativ forskningsmetodik är bland annat 

verbalt uttryck, skriftligt som muntligt (Backman, 2008). Vid kontakt med intervjupersonerna 

informerades de om undersökningens syfte. Intervjuerna fick ske i personalens naturliga miljö 

för att bl.a. öka deras bekvämlighet (ibid.). Eftersom undersökning inte lämnat tid för ett större 

empiriskt material omfattar det då inte hela landet och därför har det gjorts ett urval av lärare 

(Bell, 2000, s. 111). Urvalet har påverkats av de tillfrågade personer som velat delta i 

undersökningen (ibid.). En tillfrågad person valde att tacka nej till att bli intervjuad för denna 

undersökning (Se Vetenskapsrådets forskningsetiska regler, www.vr.se, 2010-11-28). 

 

 

5.6 Presentation av informanter 

 

Nedan görs en kort presentation i två tabeller över de intervjupersoner som deltagit i 

undersökningen. Detta för att ge en bättre överblick över intervjupersonerna och vilken bakgrund 

de har samt den skolan de arbetar på. Tabellerna innehåller information om vilka 

intervjupersonerna är, hur många elever de har i sin klass, hur gamla de är, hur länge de har 

arbetet inom sitt yrke samt vilken utbildning de har. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vr.se/
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Tabell 1. Lärarna på den kommunal grundskola 

 Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 

Namn Nina Celik Maja Karlsson 

Ålder 28 år 57 år 

Utbildning Låg- och mellanstadielärare. 
Språkinriktad. 

Mellanstadielärare. Även 
utbildad i sociologi. 

År i Yrket 4,5 år 36 år 

Antal elever 15 elever 23 elever 

 

Intervjupersonerna i Tabell 1 arbetar på en kommunal grundskola med elever från förskoleklass 

upp till årskurs 9. De har även förberedelseklassen för nyanlända elever från årskurs 1-9. Skolan 

har ungefär 500 elever. 

 

 

Tabell 2. Specialpedagogerna på träningsskolan 

 Intervjuperson 1 Intervjuperson 2 

Namn Margareta Ottosson Vera Gustavsson 

Ålder 52 år 42 år 

Utbildning Utbildad specialpedagog sedan år 
2003.  
Grundskolelärarutbildning från 
Finland. 

Barnskötare sen 1989.  
Specialpedagog sedan år 
2006. 

År i Yrket 30 år 4 år 

Antal elever 8 elever 7 elever 
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Intervjupersonerna i Tabell 2 arbetar på en särskola som tillhör en kommunal grundskola med 

förskoleklass upp till årskurs 6. Skolan har ungefär 300 elever varav ungefär 30 av dessa tillhör 

särskolan uppdelade i 6 klasser. Alla elever som tillhör särskolan har diagnoser. 

 

 

5.7 Forskningsetik 

 

Allt material som redovisas från undersökningen har anonymiserats (Se Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler, www.vr.se, 2010-11-28). Namnen på lärarna har ändrats och obetydlig 

fakta kring skolorna har i analysen anonymiserats, detta för att informationen inte på något sätt 

ska vara möjlig att identifiera vare sig skolor eller informanter (ibid.). 

 

 

5.8 Intervjuguide 

 

Frågorna som ställts till informanterna var öppna frågor som ska ge längre kommentarer och 

användbar information för analysen (Bell, 2000, s. 104). Här har deras åsikter efterfrågats. 

Frågorna som ställts var strukturerade, vilket innebär att de innan intervjun skrivits ner samt i en 

specifik ordningsföljd (Larsen, 2009, s. 46). Alla intervjupersoner fick också samma frågor 

(ibid.). 

 

 

5.9 Hur analysen gått till 

 

Informationen från de fyra intervjuerna samlades med hjälp av anteckningar. Materialet 

granskades och bearbetades vilket gav en överblick över informationen. Detta gav en överblick 

över det insamlade materialet och fyra teman återkom (Bell, 2000, s. 171f). De fyra kategorierna 

var: barn i behov av särskilt stöd, segregerande och inkluderande integrering, informanternas syn 

på diagnos och lärarnas arbetssätt. De fyra teman som dök upp delade likheter men även 

skillnader i informanternas syn (ibid.). Denna innehållsbaserade temaanalys resulterade i en 

http://www.vr.se/
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tydligare jämförelse i de olika synsätten och perspektiven som informanterna hade kring dessa 

olika teman. 

 

 

5.10 Reliabilitet och validitet 

 

Reliabilitet innebär att undersökningens forskningsmaterial är pålitlig i form av tydliga tabeller, 

siffror och utskrifter (Hartman, 2003, s. 44). Mätningar av reliabilitet avser dock kvantitativa 

undersökningar. Validiteten mäter hur pass forskningsmaterialet är relevant för 

problemformuleringen. Det är betydelsefullt att forskningsmaterial och problem är i kongruens 

med varandra. Studien har strävat efter att validiteten ska vara god genom att 

problemformuleringen ska hänga ihop med forskningsmaterialet (ibid.). 

 

 

6. REDOVISNING OCH ANALYS AV INTERVJUER 

 

 

6.1 Barn i behov av särskilt stöd 

 

Definitionen av barn i behov av stöd är enligt lärarna i den vanliga kommunala skolan svår att 

fastställa eftersom de menar att detta beror på barnets individuella behov. Ekström lyfter också 

fram olika perspektiv av barn i behov av särskilt stöd och menar att det finns många faktorer som 

ligger till grund för definitionsbegreppet (Ekström, 2004). Den äldre läraren Maja Karlsson 

menar att de elever som inte klarar av det vardagliga arbetet i skolan tillhör den grupp elever som 

kan vara i behov av särskilt stöd. Hon pratar även om koncentrationssvårigheter som dessa elever 

eventuellt kan ha samt att detta kan leda till att eleverna får diagnoser. Den yngre läraren Nina 

Celik pratar om stöttning för eleven och lyfter fram att sådana elever som inte utvecklas i samma 

takt som den övriga gruppen kan falla in i kategorin barn i behov av stöd. Hon säger: ”Barn som 

har särskilda problem […], barn som på riktigt har svårigheter” (Celik, 2010-11-08). Kärfve 

(2001, s. 106f) menar dock att stöd finns i olika former och det kan handla om ett mindre stöd 



24 
 

som eleven är i behov av samt att detta heller inte kräver någon diagnos. Celik pratar också om 

vikten av sammanhållning bland personalen samt att föräldrarna inkluderas i arbetet på skolan så 

gott det går. Elever i behov av särskilt stöd anser Celik behöver extra stöttning av läraren och att 

läraren då ska anpassa undervisningen efter elevens behov, som t.ex. använda sig av bilder, 

anpassa läromedel samt ge dem extra tid att ta till sig kunskapen. Hjörne & Säljö (2008, s. 47) 

uttrycker att den individualiserade undervisningen ska utövas utifrån elevernas intresse i klassens 

gemenskap. Detta är något som tas upp i och stöds av Läroplanen (Lärarboken, 2007, s. 13), där 

fokuset ligger på individens förmågor och förutsättningar. 

 

Både Celik och Karlsson anser att individanpassad undervisning är det bästa för en elev som 

tillhör en vanlig klass och är i behov av särskilt stöd. Wormæs (1993, s. 338) menar att det är 

viktigt att elever i behov av särskilt stöd får anpassade krav på prestationer och insatser under 

lektionstid. Maja Karlsson säger: ”Dessa elever klarar ibland inte av de vanliga situationerna i 

skolan och måste därför få anpassad undervisning med bland annat små uppgifter och en 

instruktion i taget så att de kan få ta till sig delar av undervisningen” (Karlsson, 10 november 

2010). Båda lärarna påpekar även att miljön kan ha en stor påverkan på elever i behov av särskilt 

stöd. Dessa två lärare anser att vissa elever har ett större behov än andra av lugn och ro runt 

omkring sig själva medan vissa behöver ett större utrymme eller en kreativ miljö med bl.a. bilder 

i undervisningen för att utöka sin lärandeförmåga samt utvecklas som person. Stain (2008, s. 67) 

hävdar att en tilltro växt fram sedan 50-talet som tyder på att det är miljön som påverkar det 

mänskliga beteendet. Informanten Karlsson framhäver även diagnostiserade barn och menar att 

dessa elever utgör den större delen av barn i behov av särskilt stöd. Kärfve (2001, s. 106ff) 

debatterar kring frågan om stöd och diagnos och menar att diagnosen på senare tid har hamna i 

första hand innan själva stödet för eleven finns. Hon menar också att vägen till extrastöd för 

elever i behov av särskilt stöd allt mer går igenom diagnosens led (ibid., s. 110). 

 

Margareta Ottosson och Vera Gustavsson är båda utbildade specialpedagoger som arbetar på en 

särskola. På den skolan finns det endast elever med diagnoser och i båda dessa 

specialpedagogernas klasser har alla barnen fått diagnosen autism. Ottosson menar dock att vissa 

elever i behov av särskilt stöd inte har diagnoser och det kan handla om elever i en period som är 

i behov av ett visst stöd och detta är något som Kärfve (2001, s. 106) även redogör för. Hon 
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belyser storleken på klassen och menar att elever som inte klarar av att vistas i en storklass 

definieras som barn i behov av särskilt stöd. Enligt Ogden (1993, s. 116) handlar det bland annat 

om samspelet mellan läraren och eleverna som måste fungera för att klassrumssituationen inte 

ska påverka eleverna negativt. Enligt informanten Gustavsson är det elever som inte fungerar 

normalt de som är i behov av särskilt stöd och då måste även miljön anpassas efter deras 

förmåga. För de elever som behöver särskilt stöd anser Ottosson att de ska få speciella 

hjälpmedel och verktyg samt extra tid för att klara av uppgifterna. Här krävs det av läraren att 

lektionen går som den ska och att det finns en noggrann planering samt uppbackningsplaner för 

att inte undervisningen ska komma ifrån ämnet (Ogden, 1993, s. 116f). Ottosson pratar också om 

tydlighet och struktur i undervisningen för eleverna och det är något som Ogden lyfter fram 

(ibid.). Informanten Ottosson menar att det är viktigt för eleverna att veta vad som ska ske i 

undervisningen och att de försöker så gott det går att förbereda eleverna för vad som ska ske 

under skoldagen. Tydlighet och förberedande av undervisning genom aktivt lärararbete är central 

för strukturerad undervisning (Stain, 2008, s. 94f). 

 

 

6.2 Informanternas syn på diagnos 

 

Karlsson berättar hur det går till, på den skolan hon arbetar, när en elev väcker misstankar om 

behov av särskilt stöd och hur diagnostisering går till. Personalen har ett möte i arbetslaget, samt 

att en specialpedagog kan närvara vid dessa möten. Biträdande rektorn informeras och det skrivs 

åtgärdsprogram och eleven genomgår en bedömning. Därefter tillkallar biträdande rektorn ett 

möte med elevhälsoteamet, EHT. Denna grupp av personal har som uppgift att fatta beslut i 

elevhälsofrågor (Hjörne & Säljö, 2008, s. 57). De som ingår i EHT är oftast rektorn eller 

biträdande rektorn, förskolelärare, lärare, skolkuratorer, skolsköterska, 

specialpedagog/speciallärare och talpedagog. EHT beslutar sedan om en anmälan om utredning 

för diagnos ska ske i samråd med föräldrarnas samtycke (ibid.). 

 

Alla informanterna menar att de elever med diagnos eller de som genomgår diagnostisering är 

sådana elever som i stort sett kategoriseras som barn i behov av särskilt stöd. Informanterna 

uttryckte sig kring diagnos på olika sätt. Karlsson hävdade att koncentrationssvårigheter och 
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sociala problem låg bakom många elevers behov av särskilt stöd, men då menade hon även att 

det handlar om olika former av stöd samt att dessa elever eventuellt är i behov av diagnos. Det 

Karlsson menar är att de är de yttre faktorer som påverkar elevens prestationer i skolan, och det 

är även detta som Ekström (2004, s. 92) menar. Däremot ansåg hon att barn i behov av särskilt 

stöd är just de som redan fått en diagnos. Celik lyfter fram de elever som ännu inte fått diagnos 

men menar att dessa elever kan vara i behov av en diagnos för att de enligt henne behöver mer 

kvalificerad hjälp och stöd. Hennes sätt att resonera kring barn i behov av särskilt stöd innebär 

att bedömningen görs utifrån individen, dvs. det som Ekström (ibid.) kallar fokus på individen. 

Vidare förklarar även Celik att hon tycker att specialpedagogen på skolan gör fel när hon väljer 

att plocka ut de elever som är i behov av särskilt stöd till ett annat klassrum. Detta som Celik 

beskriver är det som Haug (1998, s.22f) bland annat hävdar ger upphov till segregerande 

integrering. Karlsson berättar att lärarna skriver ett åtgärdsprogram för elever som ännu inte fått 

diagnos för att eleven ska få den bästa möjliga hjälp som finns på skolan. Specialpedagogerna 

Ottosson och Gustavsson hävdar att alla elever som inte klarar av att ingå i en stor klass påverkas 

av denna ofta röriga miljö och kan hamna i särskola, som dessutom kräver diagnostisering. På 

särskolan, menar både Ottosson och Gustavsson, finns det en större möjlighet för lärarna att 

anpassa miljön efter elevernas särskilda behov samt att individen på så sätt samspelar med 

miljön. 

 

Att elever genomgår diagnostisering för att få en diagnos har informanterna olika åsikter kring. 

Lärarna på den vanliga skolan anser att diagnos kan vara något bra för både eleven och 

föräldrarna. Celik säger: ”I både föräldrarnas och barnens och lärarens fall kan det vara bra med 

diagnos […] men vi får inte glömma att en diagnos inte tar problemet ifrån oss.” Många föräldrar 

kan känna sig lättade över att deras barn har fått en diagnos (Wormæs, 1993, s. 273). Att barnet 

fått en diagnos och därmed även bekräftat oron som påmint föräldrarna om att något är fel på 

barnet är en vanlig syn som förmedlas i massmedia men det är heller inte en bild som 

överensstämmer med verkligheten, eftersom Kärfve (2001, s. 75f) hävdar att föräldrarnas 

skuldkänslor och oron aldrig försvinner. Celik å ena sidan menar att diagnos inte alltid leder till 

att eleven placeras på en särskola, eller till en specialgrupp, och att även om en diagnostisering 

skett så är det med största sannolikhet att eleven blir kvar i klassen. Hon lyfter även upp 

funderingar kring hur en sådan situation ska hanteras och tycker att det kan vara svårt att 
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handskas med utan utbildning. Hon är osäker på hur en plan för eleven ska läggas upp och hur 

lärare på bästa sätt hon stötta eleven. Å andra sidan anser Karlsson inte att det är något som kan 

vara negativt med diagnos och att detta kan leda till att eleven får den rätta hjälpen för att 

utvecklas i sin egen takt i förhållande till elevens förmåga. ”Genom diagnosen i sig tar man ifrån 

barnet det mesta av dess normalitet” hävdar Kärfve (2001, s. 80). Detta blir en slags stämpling av 

barnet eftersom diagnosen av eleven, enligt Kärfve (ibid.), då tillåter lärarna att kunna luta sig 

tillbaka på experternas utlåtande och det som anses vara generellt normalt blir annorlunda för 

den eleven som har diagnos för att diagnosen då ursäktar ett visst beteende eller en viss 

utvecklingsprocess. Karlsson hävdar dessutom att diagnosen i sig inte är någon stämpling för 

eleven och heller inget hinder. Hon menar också att elever med diagnoser som går på särskola får 

en bättre möjlighet att utvecklas eftersom det finns rätt utbildad personal som kan tillgodose 

elevernas behov av särskilt stöd. ”De blir inte normala i normala klasser”, anser Karlsson och 

syftar till elever i behov av särskilt stöd. Detta innebär för Karlsson att barn i behov av särskilt 

stöd således inte kan utvecklas lika mycket i vanliga klasser eftersom att det, enligt henne, är för 

rörigt och det är olika nivåer mellan de vanliga eleverna och de eleverna i behov av särskilt stöd. 

Gustavsson lyfter fram både positiva och negativa aspekter i en diagnos. Diagnosen kan leda till 

en stämpling och för en äldre elev påstår hon att en diagnos kan påverka självkänslan på ett 

ogynnsamt sätt. Däremot menar hon att skolsystemet också påverkar elevens utveckling eftersom 

diagnosen då är nyckeln till resurspersonal och utan diagnosen finns det heller ingen hjälp eller 

stöd för eleven att få. En diagnos anser Gustavsson är bra för barnet eftersom då barnet får rätt 

till den hjälp som han/hon behöver. Även Ottosson menar att stämpling kan inträffa vid diagnos. 

Diagnosen kan vara en befrielse för eleven eftersom det då kan uppstå en bättre förståelse för 

felet. Individen kan genom diagnos få hjälp och även bygga upp ett stödsystem för att utvecklas 

anser hon. Kärfve (2001, s. 91f) menar att diagnosen inte har någon direkt betydelse för barnet, 

”För barn har diagnosen knappast något förklaringsvärde alls” anser Kärfve (ibid., s. 91). Hon 

beskriver även hur vuxen individ med diagnos upplever att det inte är diagnosen i sig som varit 

dennes hinder, utan andras oförmåga att förstå individen och dennes diagnos (ibid.). 
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6.3 Segregerande och inkluderande integrering 

 

När begreppen segregerande integrering och inkluderande integrering kommer på tal är det ingen 

av informanterna som fullständigt förstår vad de innebär och hur de används i praktiken. 

Karlsson säger att segregerande integrering innebär att eleven i behov av särskilt stöd tas ut från 

klassrummet. Att segregera elever från undervisningen på detta sätt kan innebära svårigheter att 

komma tillbaka till klassen, även om ett av målen med ett segregerande integrerande arbetssätt är 

att eleven ska bli anpassat till skolan (Haug, 1998, s. 22ff). Karlsson menar att det är bättre för 

eleven att stanna i klassrummet med kamraterna för att eleven ska kunna utvecklas socialt. I sin 

klass har hon elever i behov av särskilt stöd med diagnoser som för det mesta får individanpassad 

undervisning men även plockas ut korta stunder under veckan för att arbeta tillsammans med 

specialpedagogen. Specialpedagogen på den skolan där Karlsson och Celik arbetar är tillgänglig 

för den större delen av skolans elever eftersom Karlsson berättar att det är brist på resurser och 

det är en ekonomisk fråga. Hjörne & Säljö (2008, s. 20) menar att skolorna är som alla andra 

samhällsinstitutioner som har begränsat med ekonomiska resurser och att detta i sin tur påverkar 

kan begränsa hjälpen för elever i behov av särskilt stöd. 

 

Ottosson (Kärfve, 2001) menar att vissa individer med diagnoser inte klarar av att vistas 

tillsammans med stora grupper och att dessa under korta stunder ändå behöver komma i kontakt 

med större grupper för att stärka den sociala kompetensen och ge barnen positiva erfarenheter av 

sådant som annars kan vara en hotfull situation. Detta tyder på segregerande integrering eftersom 

eleverna har diagnoser fastställda av experter samt att det sker en kompensatorisk undervisning 

(ibid.). Hon berättar om en elev som hade svårt för att vistas i en stor grupp men som fungerade 

bra på gymnastiken eftersom att hon ansåg att gymnastiken hade en stabil struktur som passade 

honom bra. Läraren Celik anser att en inkluderande undervisning fungerar bäst i praktiken för 

elever i behov av särskilt stöd, eftersom hon hävdar att segregerande integrering som 

undervisningsform hämmar elevers progression samt deras inlärningsförmåga. Hon menar att 

eleven ska förstärkas och att klassläraren istället ska stödja eleven i utvecklingsprocessen samt 

utöka sin egen lärarkunskap för att ytterligare kunna hjälpa eleven genom undervisning som är 

individanpassad för elevens särskilda behov. Här har skolan som ansvar, menar hon, att anpassa 

sig efter elevernas förutsättningar och förmågor och det är något Haug (ibid.) stödjer. Även 
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läroplanen (Lärarboken, 2007, s. 13) påpekar att undervisningen ska kretsa kring varje individs 

behov. Gustavsson menar att en kombination av både segregerande och inkluderande integrering 

är det bästa för elever i behov av särskilt stöd. Hon påstår att eleven kan behöva individuell 

undervisning ensam med en specialpedagog men även kunna gå i klassen för att inte exkluderas. 

Hon säger att inkluderande integrering inte ska ske till vilket pris som helst och menar att fokus 

måste ligga på individen och individens särskilda behov. Eleven måste få känna delaktighet, 

säger Gustavsson. 

 

 

6.4 Lärarnas arbetssätt 

 

Lärarna arbetar på olika sätt i sitt klassrum med sina elever. På skolan där Ottosson och 

Gustavsson arbetar används bland annat ett undervisningsmaterial som heter PECS och står för 

Picture Exchange Communication System. Detta arbetssätt är ett bildkommunikationssystem för 

barn med diagnosen autism. Eleverna får arbeta med bilder i undervisningen för att förmedla sina 

tankar, viljor, känslor och annat kring vardagliga situationer där eleverna måste tränas för att 

kommunicera och förmedla sitt budskap. Ottosson berättar att denna undervisningsmetod leder 

till att eleven utvecklas socialt samt att det är bra för talet. Hon berättar även att de använder sig 

av en till metod som heter TEACCH som är tydliggörande pedagogik vilket innebär ett visuellt 

undervisningsstöd för eleven. Gustavsson menar att lärarens förhållningssätt till eleven är viktig 

för att upprätthålla en god relation till eleven och bygga upp tillit. Det är viktigt att läraren inte 

heller ställer för höga krav på eleven samt att läraren också är lyhörd för eleven och elevens 

särskilda behov. Visuellt stöd för barn i behov av särskilt stöd kan vara viktig samt att god 

planering således kan innebära kontroll över lektionerna samt hjälpa eleverna att förberedas inför 

det som komma skall under skoldagen anser Ottosson. 

 

Både Karlsson och Celik utgår från individanpassad undervisning och använder sig av detta för 

att undervisa barn i behov av särskilt stöd. Celik anpassar lärandemiljön för elevens särskilda 

behov. Hon ger extra tid till elever som är i behov av det och att hon försöker stötta eleven extra 

genom att förklara uppgifter ytterligare samt sitta med eleven så att denne t.ex. inte tappar 

koncentrationen. Hon uppehåller ett gott samarbete med föräldrarna och övrig personal så att 
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eleven alltid har stöd runt sig. Även nivåanpassning i de ämnen som eventuellt är svårare för 

eleven, som t.ex. med läsning i svenska eller räkning i matematik. Att vissa elever behöver extra 

tid på sig att ta till sig kunskap menar Karlsson är något som individanpassad undervisning 

tillåter eleven att få möjlighet till. 

 

 

7. SAMMANFATTNING OCH SLUTDISKUSSION 

 

Informanterna i denna studie lyfter fram olika perspektiv på definitionen av barn i behov av 

särskilt stöd och olika problem som kan uppstå för de eleverna i skolan. Alla informanter menar 

dock att det är viktigt att eleverna får rätt form av stöd så att de klarar av skolan samt utvecklas 

som personer, något som stödjas av Lpo 94 (Lärarboken, 2007, s. 13). Dessutom kan det handla 

om elever som är i behov av särskilt stöd en kortare period och att stödet kan med tiden minska i 

takt med elevens utveckling (Kärfve, 2001, s. 106f). Informanterna anser dessutom att elever i 

behov av särskilt stöd ska få lämpad undervisning utefter de förutsättningar och förmågor som 

eleverna har (Wormæs, 1993, s. 338). Informanterna håller dessutom med varandra gällande 

miljön och menar att det kan påverka elevernas beteende och prestationer på ett positivt sätt, men 

även ett negativt sätt om det t.ex. är stökigt och rörigt i klassrummet i den mening att det är hög 

ljudvolym, för mycket material och för många elever som vistas i samma yta. Därför har 

specialpedagogerna tillsammans med sina diagnostiserade elever utvecklat en lugn miljö som 

främjar elevernas progression (Stain, 2008, s. 67). Tillsammans med en god lärandemiljö ska det 

dessutom finnas noggrann och tydlig planering för dagen som eleverna är införstådda i visuellt 

hävdade specialpedagogerna (Ogden, 1993, s. 116f). Även Celik ansåg att tydlighet för elever i 

behov av särskilt stöd är extra viktig samt att de ska få mer tid till olika uppgifter och övningar 

under lektionen (ibid.). Stain (2008, s. 94f) menar att struktur i vardagen tillför ett lugn för barn i 

behov av särskilt stöd samt att lärarna kan anpassa strukturen efter de förhållanden som existerar 

i klassrummet. Specialpedagogerna har därför också mindre grupper med färre elever. 

 

Vidare påpekade de fyra informanterna olika svårigheter och behov som elever kan ha men 

menade dock att barn i behov av särskilt stöd utgör den största delen av de elever som i ett senare 
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skede får en diagnos. Trots att det kan handla om olika sorters behov delar informanterna denna 

åsikt. De håller alla med om att dessa elever i behov av särskilt stöd, och med diagnos, behöver 

då annorlunda undervisning, anpassade krav och mer kvalificerad personal. Specialpedagogerna 

Ottosson och Gustavsson ansåg att det oftast är bättre för elever med diagnos att få vistas på en 

skola anpassad efter deras behov, men att det i verkligheten oftast inte blir så. Även om det i de 

allra flesta fallen krävs en diagnos för att få extra resurser eller placering på en särskola så kan 

det ta väldigt lång tid tills detta sker. Karlsson ansåg att denna process måste gå fortare så att 

eleven kan få rätt hjälp. Läraren Celik delar Karlssons åsikt men menar att det är viktigt att vara 

införstådd i hur det fungerar i praktiken och att det är lärarens yttersta ansvar att vägleda alla sina 

elever, med eller utan diagnos. Både fördelar och nackdelar med diagnostisering belystes under 

intervjuerna. Båda lärarna Karlsson och Celik presenterade ett positivt perspektiv med diagnos 

eftersom det kan leda till utökade resurser för eleven samt att de ansåg att eleven kan utvecklas 

mer på skolor med specialiserad personal beroende på vilken diagnos eleven fått. 

Specialpedagogerna menar dock att det kan finnas många negativa delar i en diagnos, däribland 

att eleven kan bli stämplad och endast ses utifrån diagnosen och dess begränsningar. De menar 

också att diagnosen kan ge en befriande känsla för föräldrarna eftersom det då ger en förklaring 

till sådant som varit avvikande från normen (Wormæs, 1993, s. 273).  

 

I undervisningen använder informanterna olika arbetssätt, de vanliga lärarna på den kommunala 

skolan arbetar med individanpassad undervisning medan specialpedagogerna använder sig av 

mer visuella metoder med bland annat bildsystem. Däremot är det viktigaste i alla informanters 

undervisning att eleverna hamnar i fokus och att eleverna också utvecklas till fullo (Lpo 94, 

Lärarboken, s. 13). De elever som lärarna Karlsson och Celik har i klassen som får ha 

undervisning tillsammans med skolans specialpedagog enstaka gånger under veckan. Däremot 

arbetar de mycket med individanpassad undervisning eftersom det var brist på resurser på skolan 

och endast en specialpedagog på en större grupp elever. Det som Karlsson och Celik beskriver 

som individanpassad undervisning för barn i behov av särskilt stöd är det som Haug (1998, s. 

22ff) definierar som inkluderande integrering. Eleverna arbetar mestadels under samma 

förutsättningar, vare sig de är i behov av särskilt stöd eller om de har svårigheter med matematik, 

något som Persson (2008, s. 9f) också lyfter fram. Eftersom eleverna som specialpedagogerna 

Gustavsson och Ottosson har i sina klasser omfattar elever med diagnoser och arbetar på en 



32 
 

särskola så definieras detta enligt Haug (1998, s. 22f) som att undervisningen tillämpas till 

segregerande integrering. 

 

För elever i behov av särskilt stöd under en kortare fas, men även de som är i behov av särskilt 

stöd under en längre period, är undervisningen och arbetssätten i skolan grundläggande för 

elevers utveckling. Diagnosen kan mycket väl styra över hur en elevs framtid kan te sig. I vissa 

fall kan eleven med diagnos få hjälp på en särskola med specialpedagoger. I många av fallen 

däremot finns det bristande ekonomiska resurser som kan ha negativa influenser över. Lärarnas 

synsätt är grundläggande för undersökningen och forskningsresultatet eftersom det är lärarna 

som planerar och styr undervisningen. Lärarna och specialpedagogerna drar paralleller mellan 

begreppet barn i behov av särskilt stöd och diagnos och menar att dessa två oftast hänger ihop 

och kräver också specialutbildade lärare. Ett syfte med särskola är att eleverna ska kunna 

utvecklas socialt så att de senare ska kunna klara av att ta hand om sig själva i det vuxna livet 

och komma ut i samhället på nytt (Haug, 1998, s. 21ff). Detta segregerande integrerande synsätt 

är något som barn i behov av särskilt stöd kan, enligt min mening, ta skada av eftersom de inte 

får ta del av de vanliga sociala sammanhangen. Eleverna ska inte plockas ut ur klassrummet. Jag 

anser att lärarna istället ska vara med i klassrummet och gå in till eleven så att eleven då får ta 

del utav normala situationer och utvecklas socialt tillsammans med sina klasskamrater och får 

samma förutsättningar att lyckas tillsammans med hjälp av resurspersonal (Haug, 1998, s. 21ff). 

Detta är självklart även en ekonomisk fråga men jag anser att finns det pengar att öppna nya 

skolor och nya avdelningar, renovera gamla skolor, utbilda specialpedagoger så kan pengarna 

istället leda till fler anställa som arbetar som extraresurser för att hjälpa elever i behov av särskilt 

stöd. 

 

 

7.2 Kritisk granskning 

 

Studiens stomme grundar sig i den teoretiska bakgrunden som bearbetats och analyserats. 

Däremot finns det enstaka begränsningar i litteraturen. Bland annat kommer det att presenteras 

en ny läroplan för år 2011 som kommer innehålla utvidgade avsnitt från läroplanen från 1994 
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samt nya utgångspunkter för undervisningen i grundskolan inför framtiden. Läroplanen för 2011 

finns inte presenterad i denna studie. Manualen Diagnostic Manual of Mental Disorders ska 

uppdateras i form av en femte upplaga som ska publiceras år 2013 (www.psych.org, 2010-11-

29). DSM-V kommer att innehålla nya diagnoser (ibid.). 

 

 

7.3 Fortsatt forskning 

 

Denna studie är begränsad till ett fåtal lärare men skulle kunna utvecklas för att få en fördjupad 

bild genom ett större undersökningsområde med fler informanter att intervjua. Dessutom skulle 

det vara intressant att observera hur arbetssätten fungerar på en särskola samt en ”vanlig” skola 

när det gäller begreppen segregerande och inkluderande integrering. Detta är några frågor som 

kan undersökas: Är det bättre för elever i behov av särskilt stöd att gå i särskolan? Vad finns det 

för fördelar och nackdelar med att gå i särskola? Vad finns det för fördelar och nackdelar att gå i 

en vanlig skola och vara i behov av särskilt stöd? Undersökningen kan göras genom ett annat 

perspektiv där det skulle vara viktigt att gå vidare med och lyfta fram ett genusperspektiv utifrån 

diagnosens historik. Då kan det lyftas fram frågor som: Finns det något samband mellan genus 

och diagnos? Hur sker lärandeprocessen för flickor respektive pojkar? Genom att utvidga 

undersökningsfältet kan detta också ge större förståelse för hur barn i behov av särskilt stöd 

klarar av skolan och vidare vad som skiljer en vanlig skola från särskolan samt effekterna av 

detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.psych.org/
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9. BILAGOR 

 

9.1 Intervjuguiden: 

 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Hur många elever har du i din klass? 

• Vad anser du att barn i behov av stöd betyder? 

• Vilka anser du tillhör kategori ”barn i behov av särskilt stöd”? 

• Vad kan det vara för särskilt stöd som barnen behöver? 

• Hur jobbar du med barn i behov av särskilt stöd? 

• Vad finns det för metoder? 

• Hur kan du som lärare underlätta för barn som har ett större behov av särskilt stöd? 

• Segregerande integrering och inkluderande integrering är begrepp som används mycket 

inom specialpedagogiken. Vad anser du om begreppen segregerande integrering och 

inkluderande integrering? 

• Hur går det till när ett barn här på skolan genomgår diagnostisering? 

• Vad anser du om att barn får diagnoser? 

• Är diagnos något som du tycker gynnar barnet eller kan det hämma barnets utveckling? 

• Är det något du undrar över eller vill ta upp? 

• Finns det något som du vill lägga till? 

 

Tack för att du tagit dig tid till att svara på mina frågor! 
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