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Sammanfattning 
Elever i behov av särskilt stöd finns i alla skolor i Sverige idag. Elever har många olika sorters behov 
och skolan har ett ansvar och ett krav att kunna möta detta på bästa sätt. Styrdokumenten uppmanar till 
en inkluderande organisation kring elever i behov av särskilt stöd och att stöd i första hand helst skall 
ges i det ordinarie klassrummet tillsammans med den grupp eleven tillhör. Skolan och dess anställda 
anser sig ofta ha en organisation som strävar mot inkludering och en skola för alla där allas behov 
tillgodoses. Syftet i den här studien var att ta reda på hur några olika skolor i Sverige arbetar med 
organisationen kring elever i behov av särskilt stöd. Jag riktade in mig på tre rektorer och tre 
speciallärare på tre olika skolor i olika områden. Jag valde att göra en intervjustudie och använde mig 
av ostrukturerade intervjuer för att ta reda på respondenternas erfarenheter av hur deras skolor tänker 
och agerar kring organisationen kring elever i behov av särskilt stöd. Respondenterna anser givetvis att 
man i första hand ska se till elevens bästa och elevens behov och alla är medvetna om att stöd i första 
hand bör ske i klassrummet. Trots att alla är medvetna om det inkluderande arbetssättet, utövar alla 
speciallärare som intervjuats i första hand enskild undervisning (en till en) och smågruppsverksamhet 
och menar att elever mår väldigt bra av att få sitta i en lugnare miljö mot vad det ordinarie 
klassrummet i många fall kan erbjuda. De intervjuade rektorerna bekräftar också att det är så det går 
till. En till en, Liten grupp, Stöd i det ordinarie klassrummet eller i lärstudio, fyra olika modeller som 
alla på sitt sätt faktiskt upplevs gynna elevens kunskapsutveckling, beroende på elevens behov. Trots 
forskning och styrdokument som vill styra skolans stödundervisning mot en mer inkluderande 
organisation. 

 

Nyckelord 

Elever i behov av särskilt stöd, Speciallärare, Specialundervisning, Enskild undervisning (En – till – 
en), Liten grupp, Lärstudio, Inkludering, Exkludering och En skola för alla. 
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1.Inledning 
I mitt arbete som klasslärare mot lägre åldrar har jag flera gånger kommit i kontakt med elever i behov 
av särskilt stöd samt speciallärare och specialpedagoger. I första hand har jag fått råd och i svårare fall 
har eleven fått hjälp av specialläraren i form av enskild undervisning av elev, alternativt undervisning 
med några få elever i en liten elevgrupp, med liknande svårigheter. Ibland har specialläraren kommit 
till klassrummet och hjälpt eleven där. Specialläraren har kommit och hämtat eleverna som många 
gånger har svårigheter att ta sig till ett annat rum på egen hand. Exempelvis kan en elev med autism 
eller ADHD lätt bli distraherad på vägen eller glömma bort vart han eller hon ska gå.  

Det senaste året har jag själv arbetat som speciallärare utan examen. Jag har fortsatt att undervisa som 
de tidigare speciallärarna jag har haft kontakt med, i ett litet rum med en eller ett fåtal elever och gått 
och hämtat samtliga. Jag har gjort som de men aldrig känt mig helt bekväm med om jag gör rätt? 

Under mina studier till speciallärare har jag börjat fundera kring hur specialundervisningen ser ut 
också på andra skolor. På många skolor bedrivs även s.k. lärstudio.  

Det är skolans ansvar att bemöta elever i behov av särskilt stöd på rätt sätt vad det gäller pedagogiska, 
organisatoriska och miljörelaterade åtgärder. Kravet är ovillkorligt för skolan.  

 

8 § Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på annat sätt 

framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska 

uppnås, ska detta anmälas till rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 

skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i 

sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en 

utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd. (Skollagen, 

s.12)  

 

Har en elev någon form av svårigheter till exempel en funktionsnedsättning som exempelvis synfel, 
ämnessvårigheter som läs- skriv- eller matematikutveckling eller någon neurologisk diagnos, har 
denne rätt till särskilt stöd (Persson, 2007).  

I Grundskoleförordningens 5 kap, 5 § (SFS 2000:1108) står att specialundervisningen i första hand ska 
ges i den ordinarie klassrumsmiljön.  

Ett begrepp som ofta uppkommer i samband med diskussioner kring skolan är ”en skola för alla”. Med 
det menar Persson (2007) att alla elever ska i en inkluderande miljö känna delaktighet och gemenskap. 
Men var lär sig eleverna med särskilda behov bäst? Är det i en klassrumsmiljö eller är det enskilt 
vilket är mycket svårt att avgöra generellt. Kan vi lärare och andra pedagoger bestämma? Är det inte 
upp till eleven och dess föräldrar?  

En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och bemötta, där alla elevers 

erfarenheter får utrymme och där elever får undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I 

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

elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att 
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anpassa sig till det moderna samhället och att delta i förändringen av detta samhälle (SOU 

1998:66, s. 43, 44).  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2018, 

Lgr 11, s.3). 

Det nämns i olika forskningar att elever med läs- och skrivsvårigheter har sämre självförtroende än 

andra elever. Eleverna känner att de inte har samma kunskaper som de övriga eleverna. En 

förutsättning för att klara sig igenom skolan och nå målen är att kunna läsa och skriva. De flesta, 

nästan alla lektioner går ut på detta. Därför är det viktigt att elever med dessa svårigheter får rätt 

stöd tidigt och för att det ska fungera är det viktigt att specialundervisningen organiseras rätt (Bjar 

& Frylmark, 2009).  

 

1.1 Disposition 
Dispositionen i uppsatsen är upplagd på̊ följande sätt: Efter inledning beskrivs syftet, efter det kommer 
frågeställningarna. Därefter ett avsnitt med historisk bakgrund där jag tittar på̊ specialpedagogikens 
framväxt. Vidare presenteras tidigare forskning på området. I resultatet berättar jag vad som kommit 
fram i de intervjuer jag haft med de deltagande i studien och till sist framförs en diskussion om det 
resultat som framkommit i skenet av forskningen. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att diskutera hur specialundervisningen är organiserad på några olika skolor i 
södra delen av Stockholms län, årskurs F – 9.  Hur ser elevhälsan ut på de utvalda skolorna? 
Elevhälsan har en stor betydelse för elever i behov av stöd och bör innefatta professioner som kan och 
förstår elevens behov. Hur ser man på hur och var undervisningen bör ske? Bedrivs den i klassrummet, 
enskilt eller i en liten grupp. På en del skolor har man ”lärstudios”. Det är en sorts ”drop in – 
verksamhet” dit elever kan komma efter behov och få hjälp av en eller flera speciallärare och få hjälp 
med olika arbeten eller att utveckla sina kunskaper. Hur ser det arbetet ut? 

1.3 Frågeställning 
o Hur ser de intervjuade skolornas organisation ut för elever i behov av särskilt stöd i åk F – 9? 

o Hur beskrivs arbetet med eleverna i behov av särskilt stöd hos de intervjuade skolorna? 
Arbetar man enskilt (en-till-en), liten elevgrupp, samordnat i klassrummet eller i en lärstudio? 

o Hur fungerar elevhälsan på de utvalda skolorna? Vilka professioner innefattas i 
elevhälsoteamet? 

o Vad menar de intervjuade att en god lärmiljö är för elever med speciella behov? 
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1.4 Begreppsförklaring  
Elever i behov av särskilt stöd: 

I skolverkets Allmänna råd (Skolverket, 2014) beskrivs det som att om en elev med någon form av 
funktionsnedsättning eller annan svårighet inte når kunskapskraven, har hen rätt att få hjälp och stöd. 

Specialundervisning: 

Specialundervisning är ett sätt att undervisa när eleven befaras att inte nå målen. En vidare utbildad 
lärare, en s.k. speciallärare undervisar eleverna och undervisningen sker oftast enskilt, i liten grupp 
eller i det befintliga klassrummet (Persson, 2007). 

 

Specialpedagog/Speciallärare: 

”I Sverige finns två specialpedagogiska professioner; speciallärare och specialpedagoger. Generellt 
kan sägas att speciallärarens huvudsakliga fokus är att stödja den enskilde eleven, medan 
specialpedagogens fokus ligger på en mer organisatorisk och handledande nivå” (Ramberg, 2015, s. 
107). Arbetsuppgifter inom specialpedagogiken är många: ” bl.a. kartläggning av skolsvårigheter, 
handledning, skolutveckling, undervisning, utredning, konsultation och arbete kring åtgärdsprogram” 
(s. 107).   

 

En-till-en/Enskild undervisning 

Undervisning där eleven sitter ensam i en lärandesituation tillsammans med en vuxen 
(Skolinspektionen, 2016). 

 

Lärstudio 

Ett klassrum anpassat för elever i behov av särskilt stöd. Elever kan komma vid behov och få hjälp av 
en speciallärare som finns i studion. Studion kan tex ha öppet vissa tider under skoldagen och eleven 
kan komma när det är öppet.  

 

Elevhälsa/Elevhälsoteam 

Ett arbetslag på skolan som diskuterar elever i behov av stöd. Arbetslaget träffas regelbundet och bör 
bestå av rektor/biträdande rektor, skolsyster, skolpsykolog, speciallärare/specialpedagog och kurator 
(Skolinspektionen, 2016). 

 

Samordnadundervisning 

När en speciallärare kommer in i det ordinarie klassrummet och arbetar med en elev. Undervisningen 
planeras och organiseras i samråd med läraren. 
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Lärmiljö 

På SPSM:s (specialpedagogiska myndigheten) hemsida (http//www.spsm.se) beskriver man lärmiljö 
som: ”Lärmiljö är med enkla ord hela den miljö och de sammanhang som en person befinner sig i 
under exempelvis en skoldag”.  

 

Livsvärld 

Den upplevda verkligheten. Edmund Husseri en filosof från 1800-talet beskrev livsvärld som: ”den 
värld som vi alla "lever" och i vilken vi umgås med varandra, sådan som den framstår för i medvetna 
"fenomen"” (Psykologiguiden, 2018, http//www.psykologiguiden.se). 

 

Organisation 

Organisationen kring specialundervisning ser olika ut på olika skolor. Skolinspektionen (2016) menar 
att den vanligaste specialundervisningen sker utanför det vanliga klassrummet med en speciallärare 
vanlig lärare eller annan pedagog. Elever som behöver specialundervisning får ofta gå till ett annat 
rum själv eller tillsammans med några få elever medan skollagen säger att organisationen av 
specialundervisning ska planeras så att undervisning av särskilt stöd kan ske i klassrummet vilket den 
också gör men i mindre utsträckning än ovan nämnda undervisning (Allmänna råd, 2014). 

2. Bakgrund  

2.1 Historia 
I alla tider har det funnits elever i skolan som haft olika svårigheter som gjort att skolan känts svår för 
dem. Det kan handla om olika ämnessvårigheter som läs- eller skrivsvårigheter eller att anpassa sig 
socialt i exempelvis en stor grupp. På 1800-talet bedömdes eleverna utifrån moraliska och religiösa 
resonemang, eleverna skulle till exempel visa vuxna respekt. Elever som var avvikande kunde 
beskrivas som vanartiga, lata, stygga, fattiga eller oböjliga (Karlsson, 2007).  

Runt 1920 började man att hitta mer vetenskapliga förklaringar inom medicin, psykiatrin och 
psykologin, om varför barn uppträdde som de gjorde och var ouppfostrade som man då trodde. Nu 
beskrevs barnen istället som: ”obildbara, tröga, dumma, imbecilla och svagbegåvade med lågt IQ” (s. 
27).  

På 30-talet hade psykiatrin utvecklats ytterligare och man förklarade elever som hade svårigheter med 
att de var: ”nervösa, sängvätande, nagelbitande, psykopatiska och neurotiska” (s. 27). Vidare in på 50 - 
60-talet såg man problemen som mer familjefokuserade, nu nämns barnen som att ha: ”brister i 
intellektuell kapacitet, aggressiva, hämmade, fabulerande, okoncentrerade, omogna” (s. 27). Skolan 
idag använder en mer medicinsk förklaring, ofta med diagnoser som ADHD, Tourettes osv. (a.a.). 

Vidare redogör Karlsson (2007) att redan 1879 infördes den första ”hjälpklassen” i en skola i 
Norrköping där elever som inte passade in i den ordinarie skolundervisningen skulle gå: ”Historisk 
forskning visar att det genom åren funnits varierande särlösningar för elever som inte levt upp till 
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normer och förväntningar i skolan. I hjälpklass placerades såväl elever med begåvningsnedsättningar 
som beteendestörningar” (s. 11).  

Vidare utvecklade man, efter intelligenstest av eleverna, detta till s.k. ”svagklasser” som senare blev 
till ”observationsklasser” (OBS-klass) 1930. Där fick elever som inte ”passade in” i den ordinarie 
verksamheten gå till exempel elever med beteendestörningar. 1955 nämndes specialundervisning för 
första gången i undervisningsplanen och begreppet s.k. ”specialklasser” myntades. Man ansåg att 
svårigheterna låg hos eleverna och inte i skolmiljön (Persson, 2007). ”Regeringen tillstyrkte då ett 
förslag, som syftade till att ge skolans svårbehandlade elever en mer positiv behandling genom att 
initiera individuellt anpassad undervisning i skolan” (Karlsson, 2007, s. 11). 

Efter ytterligare några år la regeringen ett förslag om mer individuell undervisning för elever som 
behövde specialundervisning och detta ledde till så kallad ”klinikundervisning” i skolorna. En form av 
undervisning i en liten grupp med elever som behövde stöd. Man ville ge eleverna möjligheter till 
olika studievägar: ”Regeringen tillstyrkte då ett förslag, som syftade till att ge skolans svårbehandlade 
elever en mer positiv behandling genom att initiera individuellt anpassad undervisning i skolan” 
(Karlsson, 2007, s.11).  

Lgr 62 var den första läroplanen som kom och den betonade att eleven: ”skulle stå i centrum för 
skolans intresse och hjälpas till en allsidig utveckling” (Karlsson, 2007, s. 11). Man skulle se till 
elevens förutsättningar och hade ett demokratisk ideal som genomsyrade läroplanen. 1969 utvecklades 
de demokratiska idealet då man såg att specialundervisningen inte gick i rätt riktning (a.a.). 

I Lgr 69 började man upptäcka att skolmiljön kunde vara en anledning till elevers svårigheter. 

Specialundervisningen växte in på 70-talet och s.k. ”samordnad specialundervisning” infördes. Det var 
undervisning av en speciallärare i klassrummet tillsammans med en lärare i matematik och svenska i 
långsamt tempo (Persson, 2007). (”…skolans utveckling av demokratiska ideal under 1970-talet kan 
förstås utifrån att det under denna period inleddes en massiv trend av avinstitutionalisering och 
socialpolitiska ambitioner att integrera de människor som inte passade in i samhället” (Karlsson, 2007, 
s. 12). 

På 70-talet kom också den s.k. SIA-utredningen (Skolans inre arbete). Grundskolan blev obligatorisk 
vilket skapade en del problem för lärare och elever. Specialundervisningen ökade kraftigt då man hade 
stora problem med disciplin i skolan. Arbetsförhållandena för lärarna blev svåra och tillslut begärde 
lärarnas organisation att det behövdes en utredning som blev SIA-utredningen. Bland annat utreddes 
specialundervisningen. Man införde s.k. åtgärdsprogram och anpassad studiegång som innebar att 
eleverna om behov fanns kunde få antingen förkortad skoldag eller extra timmar. Man talade också om 
nivågrupperingar för eleverna, annars skulle mindre klasser eller undervisningsgrupper finnas 
(http//www.lararnashistoria.se).  

Persson (2007) skriver vidare att på 80-talet minskade specialundervisningen för man kom inte upp i 
de resultat man förväntat sig på 70-talet, så nu blev det viktigaste målet att: ”motverka att barn får 
svårigheter i skolan” (s.19). Eleverna ska också så snabbt som möjligt flyttas tillbaka till sin ordinarie 
klass. I Lgr 80 benämns eleverna som ”elever med särskilda behov” och ”elever med svårigheter” (Lgr 
80, Skolverket, 1980; SÖ, 1982, s. 7)  

På 90-talet blir det en ekonomisk lågkonjunktur i skolan och man drog ytterligare ner på 
specialundervisningen som blev för dyr. Man har helt enkelt inte råd med speciallärare och små 
grupper (Persson, 2007). Elever med behov av stöd skall ges stöd i klassrummet. Man märkte också att 
det fanns många som kände sig exkluderade i skolan, barn som ville tillhöra en social grupp. Endast 
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vid särskilda skäl får enskild undervisning användas. 1997 lagstadgas första gången att om särskild 
undervisningsgrupp ska användas måste detta godkännas och vara i samråd med vårdnadshavare och 
eleven själv samt skolan (Karlsson, 2007). 

På 2000-talet ändras begreppet ”elever med särskilt behov” till ”elever i behov av särskilt stöd, för att 
belysa att inte problemen ligger hos eleven utan att miljön kring eleven ska anpassas istället (Persson, 
2007). Skolan har över tid haft många olika lösningar på hur eleverna i behov av stöd ska få den hjälp 
de behöver. Det som kan ses gemensamt med dagens rådande skoldokument är den demokratiska 
synen och att alla elever ska få det stöd de har rätt till. Tyvärr har många åtgärder i skoldokumenten 
genom tiderna exkluderat elever, vilket inte var tanken, men alla elever kanske helt enkelt inte passar i 
skolmiljön (Karlsson, 2007).  

Elevhälsan har sitt ursprung från skolhälsovården som är kommet ur den medicinska vårdtraditionen. I 
början var hälsa detsamma som frånvaro av sjukdom och den betydelsen ville man ändra till att 
innefatta att man kan må dåligt på flera sätt som psykiskt, socialt och fysiskt (Skolverket, 2008): ” 
Gemensamt för sådana definitioner är att de inte längre knyter hälsobegreppet till frånvaro av 
sjukdom. En ung människa med astma eller diabetes ska alltså betraktas som frisk om hon kan leva ett 
rikt och meningsfullt liv” (s. 25). En utveckling av detta är elevhälsoteamet vi har idag på skolorna 
som har som en av uppgifterna att ta reda på vad eleven har för svårigheter och hur eleven mår och 
vilket stöd som passar. 

2.2 Teori  
En konstruktionistisk syn är när forskaren använder en personlig livsberättelseansats som ställs mot 
yttre fakta. Filosofen och psykologen Jean Piaget är en av konstrutionismens företrädare då han 
menade att kunskap kommer från individens erfarenheter. ”Fokus ligger på interaktionen mellan den 
enskilda individen och omvärlden, där själva inlärningen får en individuell betydelse” 
(https://www.vidareutbildning.se/skolloggen/teorier-om-barns-larande-konstruktivism-enligt-piaget-
och-sociokulturell-teori-enligt-vygotskij/) 

  I den här studien fokuseras det på deltagarnas berättelser som diskuteras mot teorin nedan: (”… i 
korthet att människors uppfattningar om till exempel sig själva i första hand ses som socialt skapande 
… ” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 240). Det kan ses som ett perspektiv och som en teori att se på ett 
fenomen. Forskaren är en observatör som skapat en bild utifrån någons upplevelse av något. I min 
studie skapar jag inte en objektiv sanning utan är nyfiken på hur verkligheten beskrivs utifrån några 
deltagare (https://socialkonstruktionism.wordpress.com/2014/02/01/vad-ar-socialkonstruktionism/). 

 

Skolan är ett exempel på en institution där beskrivningar och sociala kategoriseringar som berör 

elevers prestationer, beteende, etnicitet, sociala bakgrund, funktionshinder, ålder och kön 

aktualiseras i flera sammanhang av pedagoger, klasslärare, elever och föräldrar (Karlsson, 2007, s. 

18). 

 

Karlsson (2007) menar att människors identitet formas av hur man blir språkligt definierad av andra i 
ett socialt samspel: ”Genom hur man beskrivs, hur man accepterar och tillbakavisar beskrivningar, och 
hur man framställer sig själv, vem man är och vad man gör” (s. 19). Skolan är en plats, en organisation 
där man ställs inför olika sociala sammanhang, där människor ifrågasätter, ställer krav, talar om och 
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med dig och du blir bedömd. Här skapas identitet. För många elever kan identiteten i skolan bli 
försvagad på grund av skolmiljön genom att inte få till exempel det stöd som kan behövas för att 
lyckas (Skolinspektionen, 2016): ”…det är viktigt att rutiner och arbetsprocesser kommuniceras och 
förankras. Specialpedagogen eller specialläraren beskrivs ofta som en central person för att utveckla 
ett fungerande arbete” (s. 10).  

Häggström i Bjar & Liberg (2003) menar att de elever som misslyckas med sin läsinlärning i de tidiga 

skolåren blir frustrerade och besvikna över att inte utvecklas som andra eller som de tänkt sig innan de 

började skolan. Att lära sig läsa är ofta det som barn förknippar med att man ska lära sig först av allt, när 

man börjar i skolan och besvikelsen kan ge eleven en mycket obehaglig upplevelse där självförtroendet blir 

drabbat om detta inte sker. För att få eleven att komma igång snabbt med sin läsutveckling krävs en 

stimulans som är väl anpassad för eleverna, vilket kräver en väl planerad och organiserad undervisning. 

Misstänks det att en elev har en försenad läs- och skrivutveckling bör läraren ta snabb kontakt med 

sakkunnig profession och inte vänta. 

Det är inte alltid helt enkelt att direkt se att ett barn är i behov av särskilt stöd. Elever kan på många 
olika sätt visa att de inte trivs eller har svårt i skolmiljön som till exempel vara tysta, utåtagerande eller 
väldigt tillmötesgående. Vissa barn lär sig också att sätta upp en fasad som är svår att se in i för en 
lärare. Många gånger handlar inte svårigheterna endast om svårigheter i ett ämne som att ha svårt med 
att läsa, det kan handla om många olika faktorer som till exempel skolmiljön, att passa in, 
kommunicera med andra och gilla den undervisning som används för hela gruppen. Känner eleven en 
känsla av att inte trivas används energin till att tänka på det istället för att lära och dessutom kanske ha 
en diagnos som gör svårigheterna ännu mer komplicerade (Skolverket, 2008): ” Skolpersonalens 
förmåga till anpassning av miljön är avgörande för hur stort hinder svårigheterna utgör för elevens 
lärande” (s. 52).  

 ”En skola för alla” en anpassad miljö där elever inkluderas och får den undervisning de behöver och 
har rätt till: ”Detta innebär att organisera verksamheten på individ, grupp och skolnivå så att eleverna 
får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (Allmänna råd, 
Skolverket, 2014, s.10). 

 

Organisera handlar om ett produktivt ordnande av något ändamålsenligt för att effektivisera till 
exempel en verksamhet som skolan. Organisationer har en uppgift och ett syfte. Skolans huvudsakliga 
uppgift är att: ”med pedagogiska medel stödja barns och ungdomars sociala och kunskapsmässiga 
utveckling” (Gerrbo, 2012, s. 39). I detta uppdrag finns en mängd mål som skolan ska se till att 
eleverna uppnår vilket finns nedskrivet i styrdokument som Lgr 11. Det är lagstadgat att elever ska nå 
vissa mål vilket då skapar en grupp av elever som inte kommer att nå dit, eftersom vi i alla skolor har 
elever med svårigheter, som i sin tur skapar att skolan måste ha en organisation kring ”elever i behov 
av särskilt stöd” (a.a.). 

Organisationen kring specialundervisning ser olika ut på olika skolor. Skolinspektionen (2016) menar 
i en rapport att den vanligaste specialundervisningen sker utanför det vanliga klassrummet. Elever som 
behöver specialundervisning av speciallärare får ofta gå till ett annat rum och får undervisning själv 
eller tillsammans med några få elever. Samtidigt som skollagen säger att undervisning av särskilt stöd 
ska ske i klassrummet (Allmänna råd, 2014). 

Ramberg (2015) har gjort en undersökning på hur vanligt det är att stödundervisning sker utanför det 
ordinarie klassrummet av en speciallärare. Av 477 tillfrågade skolor svarade 159 skolor att det skedde 
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i liten utsträckning, 119 skolor att det skedde i mycket liten utsträckning. Rambergs (2015) resultat 
visar också hur många olika arbetsuppgifter en speciallärare har utöver att ge stöd åt eleverna. Bland 
annat läggs det mycket tid på att hjälpa till med åtgärdsprogram, utföra tester på elever och 
handledning för lärare som egentligen ligger på specialpedagogen. Den samordningsuppgift som det 
läggs minst arbete på är att undervisa elever i det ordinarie klassrummet. 

Vidare pekar skolinspektionen (2016) på vanan att plocka ut eleven från den ordinarie undervisningen 
kan påverka eleverna negativt. Eleverna kan få en sämre självbild och det i sin tur ger sämre 
studieresultat. Istället är en samordnad undervisning i klassrummet mer positivt för eleven menar man. 
Klassrummet bör då med hjälp av lärare och speciallärare anpassas så att det passar eleverna i behov.  

Fischbein i Bjar & Frylmark (2009) skriver om hur skolorganisationen påverkar elever i behov av stöd 
speciellt elever med läs och skrivsvårigheter. Hon hänvisar till en forskning gjord av Wiener & Tardif 
(2004), som fann att det var skillnader på hur eleverna mådde beroende på organisation. I forskningen 
jämfördes 4 olika typer av specialpedagogiskt stöd:  I vanlig klass med speciallärarstöd, i klinik 
(studio) del av skoldagen, i inkluderad klass med 2 lärare och specialklass. Eleverna som deltog hade 
alla någon form av svårighet i läs- och skrivinlärning. Det visade sig att elever som hade en mer 
inkluderande organisation omkring sig mådde bättre. Forskarna Wiener & Tardif (2004) såg risker 
med att marginalisera och stigmatisera och plocka bort elever från sitt ordinarie klassrum. Det som 
diskuterades var att elever som togs bort från klassrummet vistades mindre med sina klasskompisar 
vilket ledde till mindre positiva förebilder. Elever som befann sig i en inkluderande miljö visade sig 
må bättre än de som togs ut ur klassrummen. Wiener & Tardif (2004) kom fram till att det kunde bero 
på att i klassrummet hade eleverna med läs- och skrivsvårigheter förebilder och lärarna som arbetade 
inkluderande i sin klass, hade en mer positiv syn på eleverna och en större tilltro till elevernas 
kompetens. Men en inkluderande undervisning kräver också resurser i form av att tex specialläraren är 
tillgänglig i klassrummet (Fischbein i Bjar & Frylmark, 2009): ”Hur skolan organiserar det 
specialpedagogiska stödet påverkar både elevernas situation och upplevelser av denna” (s. 54). 

Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över hur 

organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se över hur resurser 

fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den aktuella elevgruppen fungerar och hur 

elevens lärmiljöer är organiserade. Förändringar i organisationen omkring eleven kan ibland vara 

tillräckligt för att skapa förutsättningar för utveckling (Allmänna råd, Skolverket, 2014, s.10).  

 

Peder Haug (1998), professor i pedagogik, beskriver vikten av inkluderande integrering som han 
menar är att eleven ska få sin stödundervisning i sin ordinarie klass. Utifrån den sociala rättvisa han 
menar att eleverna har rätt till speciellt elever i behov av särskilt stöd. 

 

Social rättvisa; i välfärdsstaten är det en målsättning att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn 

ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som likvärdiga oavsett begåvning, anlag och 

intressen. Detta är fastslaget i både den svenska skollagen och i läroplanerna (s.12) 

 

Han anser att om eleven är delaktig i sin klass bevaras de sociala relationerna och det är det mest 
rättvisa för eleven. Det ger en bra grund och träning för det sociala samhället eleven ska fungera i 
senare i livet. Om eleven ändå plockas ut ur sin grupp och får enskild undervisning som ändå är 
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specialundervisningens ursprung måste eleven ändå ofta vara aktiv i den ordinarie klassen för att inte 
hamna utanför. 

Redan så långt tillbaka i tiden som till början av 1900-talet talade Vygotskij och Dewey, två av våra 
mest kända teoretiker inom det pedagogiska området, om att barn lär sig i samspel med andra (Dysthe, 
2003). Utgångspunkten för lärandet är den sociala gemenskap som barnet är en del av. Dewey ansåg 
att genom aktivitet tillsammans med andra uppkommer kunskap. Kommunikation är en huvudsaklig 
del av lärandet. Vygotskij var också övertygad om att den största källan till lärdom var genom det 
sociala samspelet (Bråten, 1998). Vygotskij menade att genom att barnet får samspela med 
kompetenta vuxna och andra kompetenta barn når barnet en högre utvecklingsnivå: ”Det som en elev 
klarar av att göra i samarbete med läraren, kommer han senare att klara på egen hand” (s. 43). Eleven 
ska vara kvar i sitt sammanhang och inte tas bort från en helhet (a.a.).  

Inkludering och ”en skola för alla” är två diskuterade begrepp i skolans värld som används flitigt. 
Elever ska inkluderas och får inte känna sig exkluderade från sitt sammanhang. Enligt Ahlberg (2013) 
handlar begreppen om en politisk målsättning och grundat på demokratiska värden. Trots att alla 
styrdokument talar för att skolan ska göra sitt yttersta för eleven uppstår allt för ofta hinder som till 
exempel ekonomi. Ofta handlar det om svag ekonomi och organisation vilket försvårar uppdraget som 
skolan har. På grund av svag ekonomi kan skolan inte tillgodose eleven den organisation som 
egentligen krävs för att inkludering eller ”en skola för alla” ska kunna äga rum (Nilholm, 2006). 
Skolan hittar istället egna vägar efter de ekonomiska förutsättningar som finns, som då tyvärr ofta 
drabbar eleven i slutändan som inte var politikernas mål, det kan handla om för lite resurser till 
eleverna eller att skolan anställer outbildad personal för att spara på ekonomin (Ahlberg, 2013). 
Ramberg (2015) menar att skolor med högre utbildningsbakgrund har mer specialpedagogiska resurser 
trots att alla skolor ska ha samma utgångspunkt oavsett huvudman, lagar och regler. Han menar att alla 
elever som är  i behov av stöd inte får samma förutsättningar: ”Mer dominanta grupper (högre 
utbildning) i samhället framstår som vinnare i ett system där kampen om specialpedagogiska behov 
sker mellan olika samhällsgrupper, samtidigt som underordnade grupper (lägre utbildning) framstår 
som förlorare” (s. 115).  

Skolinspektionens rapport Tematisk analys över rätten till stöd, Erfarenheter efter regelbunden tillsyn 
och anmälningsärenden första halvåret 2016 (2016), visar att den näst vanligaste orsaken för 
anmälning till skolinspektionen, är att elever inte får det särskilda stöd hen har rätt till. Rapporten visar 
också att ca fyra av tio skolor brister i arbetet av elever med särskilt stöd. Ofta handlar det om att 
eleven inte får rätt stöd, miljön är inte rätt anpassade för elevens behov och det tar för lång tid att börja 
med stödet. Det medför att eleven missar tid till att tillgodogöra sig undervisning. 

Elever med svårigheter i sin skolsituation möts inte alltid av en väl anpassad lärmiljö som utgår 

från deras förutsättningar och behov, en lärmiljö där eleven slipper uppleva hinder, ständiga 

svårigheter och motgångar. En väl anpassad lärmiljö ska ge dem möjlighet att stimuleras och 

motiveras att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt (s. 7).  

 

Westling Allodi (2005) menar liksom Haug (1998) ovan att i Sverige har man en policy, när det gäller 
elever i behov av särskilt stöd att det ska vara ett inkluderat integrerat synsätt medan man gör det 
motsatta och i allt större utsträckning går mot ett segregerande och skiljer elever från den ordinarie 
undervisningen. Grupperingar kan innebära utstötning av elever vilket gör henne orolig. 
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Det är viktigt att beakta situationen av grupper som riskerar att hamna utanför i skolans värld, 

eftersom en skola för alla är ett villkor för en fostran till demokrati. Denna fråga är av intresse för 

alla, och inte enbart för de grupper som riskerar att bli diskriminerade (s. 2). 

 

Ingmar Gerrbo (2012) som skrivit en avhandling i pedagogik, Iden om en skola för alla, menar att i 
Sverige är det svårt att generellt tala om en skola för alla då inte alla elever går i samma skola. Vi har 
elever som går i särskola eller går på särskilda skolor som är anpassade efter behov tex språkskola för 
elever med svårare språkstörningar och vi har elever i grundskolan som inte deltar i den ordinarie 
skolundervisningen på grund av olika skäl.  

 

Mot denna bakgrund kan det kanske tyckas en aning motsägelsefullt, för att inte säga oförenligt, 

att ens tala i termer av en-skola-för-alla, och än mindre söka studera den. Men avvikelserna från 

det att tillhöra den ordinarie skolan och en del strukturella betingelser och hinder till trots, har idén 

om en-skola-för-alla långtifrån övergetts, utan finns med i retoriken alltifrån sjuttiotalets 

skolutredningar och skolplaner (Lgr 80; SOU 1974:53) till långt senare forsknings- rapporter och 

utredningar (Ahlberg, 2007b; Assarson, 2007, 2009; Brodin & Lindstrand, 2007, 2010; Eriksson, 

2006; Giota et al., 2009; Nilholm & Alm, 2010; SOU 1999:63; Tallberg Broman et al., 2002 (s. 

33).  

 

Eriksson (2007) skriver i sin uppsats att elever kan känna sig utstötta när de får undervisning någon 
annanstans än i det ordinarie klassrummet och exkluderas på ett sätt, men ett dilemma återstår då 
eleven fortfarande behöver lugn och ro för att lära. Detta kan ställas mot varandra.  

3. Metod  
Metoden är induktiv, då jag intervjuat sex deltagare och sedan dragit en del slutsatser utifrån 
deltagarnas enskilda berättelser och försöker av det insamlade materialet dra någon form av mer 
generell slutsats (Fejes & Thornberg, 2015). Däremot kan slutsatsen aldrig vara slutgiltig: ”Induktiva 
slutledningar är med andra ord aldrig bindande eftersom det alltid är möjligt att framtida observationer 
innehåller undantag i förhållande till det som tidigare observerats” (Sohlberg & Sohlberg, 2008, i 
Fejes & Thornberg, 2015, s. 24). 

Jag har gjort en kvalitativ intervjustudie vilket enligt Kvale & Brinkman (2009) är en av de mest 
informativa metoderna för en kvalitativ forskning om man vill ta reda på hur människor uppfattar 
fenomen utifrån sin egen erfarenhet. I intervjusamspel med andra är forskningsintervju ett hantverk 
som skapar kunskap enligt Kvale & Brinkman (2009): ”Att intervjua är en aktiv process där 
intervjuare och intervjuperson producerar kunskap genom relation” (s. 34). 

Jag kommer som nämnts att studera hur några utvalda speciallärare och rektorer ser på sin egen 
organisation och undervisningsmiljö för elever i behov av stöd och jämföra hur de två professionerna 
uppfattar organisationen på sina skolor, för att få en förståelse för hur människor ser på sin omvärld, 
sig själva och sina erfarenheter: ”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå 
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förståelse för livsvärlden hos en individ eller en grupp individer” (Hartman, 1998, s. 239). För att 
förstå måste vi tolka erfarenheter och föreställningar av livsvärlden. För att kunna tolka ett fenomen 
kan olika metoder användas bland annat informella intervjuer, telefonintervjuer eller observationer 
(Kvale & Brinkman, 2009).  

Jag har använt mig av ostrukturerade, ej standardiserade intervjuer: ”Idén bakom detta är att om man 
vill veta vad som karakteriserar en grupp individer, så får man bara reda på vad som är viktigt för dem 
om de får tala om det som de tycker är viktigt” (Hartman, 1998, s. 252). Det blir som en informell 
konversation där man har en speciell avsikt. Intervjuaren kan påverka till viss del vad som tas upp och 
rikta intervjun mot problemställningen. Det krävs noggrann förberedelse av intervjuaren. Strävan var 
att medvetet med denna insikt, genomföra intervjuerna där båda parter är tillfreds efter genomförd 
intervju (a.a.). Forskaren bör använda sig av öppna frågor och det är viktigt att deltagarna får använda 
sina egna ord när de beskriver sina erfarenheter (Fejes & Thornberg, 2015). 

3.1 Genomförande 
Jag gjorde en intervjuguide vilket är en bra grund att ha med sig för att inte intervjun ska fara iväg för 
mycket (Hartman, 1998). I intervjuguiden hade jag 13 frågor (se bilaga 1) som grund. Jag hade 
intervjuer med 2 av de 3 speciallärarna och 2 av de 3 rektorerna på några skolor, årskurs F-9, söder om 
Stockholm. Jag spelade in intervjuerna och transkriberade därefter materialet. Materialet analyserades 
noga därefter, för att hitta intressanta teman då: ”datamaterial man samlar in utgör i sig inte någon 
teori” (s. 257). Jag valde att koda materialet genom att organisera och plocka ut relevanta stycken som 
passade min frågeställning: ”Det första är att reducera, organisera, och kategorisera detta material, och 
det är det som kallas ”kodning” (s.258). 

Två intervjuer skedde per e-post då deltagarna fick förhinder att träffas. De svarade per email med 
nedskrivna svar som jag sedan analyserade på samma sätt som är beskrivet ovan. 

3.2 Metodkritik 
Jag valde att göra en intervjustudie och skulle intervjua tre speciallärare och tre rektorer på tre olika 
skolor. Trots en viss kännedom om skolorna uppstod svårigheter i att boka tider med de tillfrågade. 
Det var svårt att hitta tillfällen till intervjuerna och tiden var knapp vid intervjutillfällena. De 
intervjuade var ganska stressade. Därav fick jag ganska korta svar och inte de fördjupade svar jag hade 
hoppats på. Följdfrågor ställdes men även dem besvarades i korthet. Två av intervjuerna skedde per 
email då deltagarna fått förhinder att delta på intervjun. Där fick jag också väldigt korta svar och 
kunde inte ställa följdfrågor. Frågorna var öppna men en nackdel kan också vara att svaren misstolkas 
av forskaren och att respondenten inte har lika mycket motivation som när man träffas personligen 
(Larsen, 2009). Ibland kan det vara känsligt att intervjua personal och chef på samma skola. 
Speciallärarna kanske inte svarar helt sanningsenligt när de vet att rektor också är intervjuad på grund 
av att det kan påverka relationen dem emellan om deltagarna sedan vill ta del av studien. I det här 
fallet vet jag inte vad chef och personal har för relation om det finns en öppen rak dialog dem emellan 
eller om det är känsligt att diskutera vissa ämnen. 
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3.3 Urval 
I studien har 3 rektorer (R1, R2 och R3) valts ut och 3 speciallärare (S1, S2 och S3) på 3 olika skolor i 
3 olika kommuner i Mellansverige. Jag har använt en egen modifierad snöbollsmetod till att välja ut 
skolor och speciallärare då jag antagit att dessa personer har kunskaper i ämnet som är 
specialundervisning, eftersom jag hade viss kännedom om skolorna (Larsen, 2009).   

Det var ett praktiskt urval, på grund av ont om tid.  

Rektorerna och speciallärarna mejlades först och fick en förfrågan tillsammans med ett 
informationsbrev om studien och etiska frågor, om de var intresserade av att delta. De skickade 
tillbaka och meddelade att de ville deltaga i studien och tid för intervjuer bokades.  

3.4 Trovärdighet: validitet och reliabilitet 
Validitet: ”handlar om relevans eller giltighet” ”Reliabiliteten visar på exakthet eller precision” 
(Larsen, 2009, s. 80). Det handlar om att undersökningen ska vara tillförlitlig. Validitet redogör för att 
forskningen har använt rätt metoder och att den har genomförts så att det som ska undersökas 
undersöks (Fejes & Thornberg, 2015).  Validiteten stärks även av att begrepp, urval och datainsamling 
är beskrivet för att läsaren lättare ska förstå studien. Jag har valt att göra intervjuer, vilket gör att jag 
kan vara flexibel i mina frågor och fokusera mot organisationen som ger en högre validitet. Jag kan 
ändra frågorna efterhand och har plockat ut detaljer som är viktiga (Larsen, 2009). En aspekt på 
tillförlitlighet vad det gäller intervjuerna är att respondenterna eventuellt inte gett sanningsenliga svar i 
rädsla av att bli avslöjade att inte samtycka med sin chef i det här fallet rektor. I vissa fall av 
intervjuerna arbetar respondenterna på samma skola. Detta var inget som togs upp under intervjuerna 
och jag informerade om anonymitet i studien men att det som sägs i intervjuerna kan komma med i 
studien och ingen opponerade sig mot det (Fejes & Thornberg, 2015). ”Ojämn tillförlitlighet: att 
förbise att vissa källor är mer tillförlitliga än andra, samtidigt som det kan vara svårt att bedöma 
tillförlitlighet eller en sådan bedömning kan komma att baseras på forskarens fördomar snarare än på 
faktiska förhållanden” (s. 262). När intervjuer används som metod är det betydande att de har ett 
kvalitativt värde. Det är viktigt att datamaterialet behandlas och granskas kritiskt och ska följa en 
ordning och struktur (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjuerna jag hade var noggrant förberedda med 
frågor och datamaterialet har granskats väl. Jag har diskuterat resultatet i förhållande till teori och 
tidigare forskning.  

För att denna studie ska nå en hög reliabilitet skulle den behöva göras i större utsträckning t. ex fler 
deltagare, över ett större område eller att fler forskare gör samma undersökning och får liknande 
resultat. Det material jag samlat ihop har hanterats noggrant och inte blandats ihop för att säkerställa 
reliabiliteten i studien: ”Reliabilitet innebär också att informationen behandlas på ett noggrant sätt. Ett 
sätt att säkerställa hög reliabilitet är att hålla ordning på intervju- och observationsdata så att man inte 
råkar blanda ihop vem som sagt vad” (Larsen, 2009, s. 8).  

3.5 Forskningsetiska aspekter 
Som forskare har man en skyldighet att ge en sanningsenlig och uppriktig syn på hur forskningen gått 
till. Det ställs också krav på att insamlad data hanteras på ett respektfullt sätt och med stor försiktighet:  
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Forskning är viktigt och nödvändigt för både individernas och samhällets utveckling. Samhället 

och samhällets medlemmar har därför ett berättigat krav på att forskning bedrivs, att den inriktas 

på väsentliga frågor och att den håller hög kvalitet. Detta krav, som här kallas forskningskravet, 

innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas och fördjupas och metoder förbättras. Samhällets 

medlemmar har emellertid samtidigt ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn t.ex. i sina 

livsförhållanden. Individer får inte heller utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse 

eller kränkning. Detta krav, som här kallas individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten 

för forskningsetiska överväganden (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5).  

Jag har valt att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav: informations-, samtyckes-, 
konfidentialitets- och nyttjandekraven.  

Informationskravet 

Alla deltagare i den här undersökningen har fått ett informationsbrev där de informerats om att de är 
med av fri vilja, och att de när som helst kan avbryta sitt samarbete: ”En mycket viktig del av 
forskningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller 
informanter får behandlas” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Deltagarnas har lånat ut sin dyrbara tid så 
att slösa bort resurser eller på annat sätt slarva så att deltagarna blivit dåligt behandlade eller på annat 
sätt tagit skada är inte acceptabelt (a.a.). I mitt informationsbrev som deltagarna har fått, finns också 
information om namn och kontaktinformation till forskaren för att underlätta kontakt (se bilaga 1). 

Samtyckeskravet 

Alla deltagare har samtyckt till att delta i studien genom att besvara förfrågan per mail: ”I sitt beslut att 
delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning 
eller påverkan” (Forskningsetiska principer, s. 9). Även om de deltagande har samtyckt till deltagande 
kan de när som helst avbryta sin medverkan utan vidare följder (a.a.). 

Konfidentialitetskravet 

Det är viktigt att deltagarna kan känna sig trygga i att de förblir anonyma i en studie. Detta kan vara en 
svår uppgift för forskaren men behöver behandlas aktsamt (Forskningsetiska principer, 
vetenskapsrådet). Jag har valt att inte nämna några namn på varken skolor eller personer i studien och 
har inte heller närmare beskrivit skolorna för att de ska vara fortsatt anonyma. 

Nyttjandekravet 

Intervjuerna hölls på respektive skola där deltagaren arbetar för att de ska känna sig trygga. Jag var 
noga med att varje deltagare skulle känna sig lyssnad på, jag var positiv och väl förberedd. 
Intervjuerna spelades in men har endast använts till denna studie och har förvarats enligt praxis 
(Vetenskapsrådet, 2002): ”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas 
eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften” (Forskningsetiska principer, 
Vetenskapsrådet, s. 14). Forskaren får aldrig lämna vidare uppgifter om deltagare som kommer fram i 
datamaterialet. Forskningsmaterial får heller aldrig användas av exempelvis sociala myndigheter som 
grund för till exempel en tvångsvård tagande eller liknande (a.a.). 
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4. Resultat 

4.1 Rektor 1 (R1) 

Organisation 

Rektor 1 arbetar på en F-6 skola med 530 elever i ett högstatusområde i Stockholm. På skolan finns 
två stycken behöriga speciallärare. Speciallärarna arbetar mot varsitt stadium (F-3, 4–6). Under 
intervjun kommer frågan upp om, hur mycket tid som läggs ner på att specialundervisningen ska 
fungera organisatoriskt. R1 förklarar att ofta hinns det inte med att diskutera organisationen kring 
arbetet med dessa elever. Det finns en klar bild av hur det ska fungera men det följs sällan upp eller 
utvärderas.  

Vi har på skolan en tid utsatt varje månad för att prata om hur vi ska arbeta med elever i behov, 

men ofta blir det inställt av olika anledningar. Det rullar bara på och vi pratar sällan om utveckling 

inom specialundervisningsområde. När vi träffas går tiden ofta till att samtala om eleverna (R1).  

Elevhälsa 

Elevhälsoteamet på skolan består av rektor, biträdande rektor, skolpsykolog, skolsyster och 
speciallärare. Teamet träffas en gång per månad och går igenom elever som behöver olika former av 
stöd. Lärarna skriver åtgärdsprogram om eleverna när de upptäcker svårigheter som lämnas till rektorn 
och sedan tas dessa elever upp på mötena med elevhälsoteamet. Vid svårare fall kopplas socialtjänsten 
in, men då handlar det oftast om oro i hemmet som gör att eleven inte fungerar i skolan eller att eleven 
far illa. 

Arbetet med eleverna 

R1 tycker inte att skolan har något som är speciellt för just de vad det gäller arbetet kring elever med 
särskilt behov utan beskriver det som vanlig en till en undervisning, ibland förekommer små grupper 
och i vissa fall kommer specialläraren in i klassrummet s.k. samundervisning. R1 upplever att elever 
uppskattar att få komma till specialläraren och de flesta går frivilligt utan diskussion. Vid 
samundervisning bokar specialläraren och läraren dag och tid. ”Det är klassläraren som ansvarar för 
huvudplaneringen men med stöd av eller i samråd med specialläraren” (R1). Det är också läraren i 
första hand som anpassar lärmiljön i klassrummet. R1 berättar om lärstudion som finns placerad på en 
central plats på högstadiet dit elever kan gå som ett alternativ till det ordinarie klassrummet. Där är 
miljön anpassad med olika lösningar av bänkar och avskilda platser. Det finns material som är 
anpassat för olika svårigheter till exempel läseböcker med mycket eller lite text och anpassad svårighet 
på texten. Det finns mycket praktiskt material som kan underlätta för många elever med svårigheter 
med läs och skrivning, till exempel lässtickor, pennhållare eller olika pennor med olika tyngd eller 
tjocklek som kan underlätta skrivningen. Det finns även praktiskt material till matematik som 
exempelvis räknestavar. Hur många elever som kommer dit per dag vet hen inte, ”men ibland när man 
går förbi är det fullt”(R1). 

R1 anser att elever med särskilda behov behöver en miljö anpassat för elevens behov så att eleven kan 
tillgodogöra sig undervisningen. 
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4.2 Speciallärare 1 (S1) 

Organisation 

S1 arbetar i samma område som R1. De är två speciallärare som arbetar med ett stadium var. S1 är 
utbildad speciallärare sedan ca 3 år. S1 arbetar med F-3. S1 berättar att möten om elever hålls 
regelbundet men det diskuteras sällan organisationen kring hur själva arbetet ska gå till. 
Organisationen rullar på ”Jag jobbar med mina elever och det rullar liksom bara på”, ”Sen är det vårt 
(speciallärarna) och lärarnas jobb att försöka anpassa för eleven och stödja så att eleven kan nå sina 
mål” (S1).  

Elevhälsa 

Speciallärarna ingår i elevhälsoteamet och träffar regelbundet rektor, biträdande rektor, skolpsykolog 
och skolsyster. Då diskuteras bland annat elever som behöver stöd eller har andra svårigheter i skolan. 

När en lärare upptäcker att en elev har svårigheter tas det upp i elevhälsoteamet och läraren skriver ett 
åtgärdsprogram som lämnas till rektor. Rektor beslutar om eleven ska få stöd efter att eleven 
diskuterats i elevhälsoteamet. När arbetet kring eleven börjar har läraren redan gjort anpassningar, som 
enskild plats eller bildstöd i klassrummet för att underlätta för eleven. När speciallärarna blir 
inkopplade kan specialläraren hjälpa läraren att se om det kan finnas ytterligare anpassningar som kan 
göras. Specialläraren kan till exempel börja med att observera eleven i klassrumsmiljön. Att observera 
elever utan att de vet om att de blir observerade ger en bra bild av hur eleven fungerar i klassrummet. 
Det kan vara bra att observera eleven i rast verksamheten också: 

 

Jag tror att elever helst vill vara i sitt klassrum men de som har de största svårigheterna uttrycker 

också att det är skönt att få jobba i en lugnare miljö. Det är lättare att koncentrera sig då, kan de 

säga. Men samtidigt är det viktigt att hela tiden få eleven att känna sig välkommen i sin klass även 

om hen jobbar i ett annat rum vissa lektioner. Det är viktigt att eleven känner att den vet vad de 

andra eleverna har gjort och inte känner sig utanför när de kanske pratar om nåt de gjort på 

lektionen som hen missat. De ligger på oss pedagoger att informera eleven” (S1).  

 

Arbete med eleverna 

S1 berättar att det vanligaste är att ta ut elever från klassrummet och ha enskild undervisning eller att 
några elever undervisas i en liten grupp: ”Ofta behöver de här eleverna lite lugnare runt sig när de ska 
jobba” (S1). Hen anser att det är den mest effektiva metoden att arbeta med de elever som har det 
största svårigheterna. Elever som har lite mindre svårigheter går hen hellre in i klassrummet till och 
arbetar med där. I samråd med läraren kan de komma överens om hur arbetet ska gå till. S1:s 
erfarenhet är att de flesta lärare är samarbetsvilliga även om det ibland förekommer lärare som helst 
bara vill skicka över problemet till specialläraren: ”Speciellt för vår skola tycker jag är att vi har ett bra 
samarbete med lärarna. Eftersom vi bara är två stycken speciallärare kan vi omöjligt hinna med allt 
själva, vi måste samarbeta” (S1).  

På skolan finns även en lärstudio dit elever kan komma och arbeta. Klassrummet är anpassat med 
olika möbleringar till exempel enskilda arbetsplatser samt material till exempel läseböcker i många 
nivåer eller matematikböcker med mer bildstöd och långsammare inlärningsuppgifter, som kan hjälpa 
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elever i behov av särskilt stöd. Lärstudion har inte ”drop in” utan hit kommer elever som hämtats av 
speciallärarna. Förut var det ”drop in” vissa timmar men studion blev för full och speciallärarna hann 
inte med. 

Rektor 1 och Speciallärare 1 

Specialläraren uttrycker det som att organisationen ”rullar på” (S1) och att organisationen sällan 
diskuteras. Det hinns inte med vilket R1 bekräftar. Det finns en tid utsatt men tyvärr går den oftast till 
annat. Själva organisationen och hur arbetet går till med eleverna utvärderas sällan. Både S1 och R1 
upplever dock att eleverna uppskattar att få enskild undervisning. S1 tycker att samarbetet med lärarna 
fungerar speciellt bra vilket inte R1 nämnde i sin intervju. 

4.3 Rektor 2 (R2) 

Organisation 

R2 arbetar i ett område en bit utanför Stockholm och området anses som ett låg- och 
mellanklassområde med lägenheter och ett fåtal radhus. Enligt R2 finns en hel del elever med oroliga 
hemförhållanden som påverkar eleven i skolan. Skolan är en F-9 skola med ca 550 elever. På skolan 
arbetar 2 stycken specialpedagoger och 2 stycken speciallärare som alla är formellt utbildade. I F-3 
finns en specialpedagog och en speciallärare där specialläraren arbetar mot eleverna och likadant i 
årskurs 4–9. 

Skolan har även 2 stycken specialklasser i åk F-5, där man gjort en bedömning att eleverna mår bäst 
av att inte vara i en stor grupp på dagarna och ett beslut har tagits av rektor. Eleverna har lite svårare 
diagnoser och man menar att det är svårt för dem att fungera i den ordinarie klassen. Eleverna tillhör 
fortfarande en ordinarie klass och är med på vissa lektioner för att inte tappa kontakten med 
klasskamraterna och för att fortfarande känna sig inkluderade. I klassen arbetar två utbildade lärare. 
För närvarande går tre stycken elever i specialklassen. Man har även en omstartsgrupp där elever som 
behöver hjälp att ”starta om”, för att sen slussas tillbaka till sin ordinarie klass. I den klassen arbetar 
också många resurser de har bland annat två stycken utbildade lärare.  

Elevhälsa 

Elevhälsan består av rektor/biträdande rektor, skolsyster, kurator, skolpsykolog och specialpedagog. 
Speciallärarna ingår inte i elevhälsoteamet men blir ibland kallade vid behov. Elevhälsan träffas 
regelbundet för att diskutera elever: ”Biträdande rektor och speciallärare kommer utifrån kartläggning 
besluta om prioritering av stöd. Specialläraren kommer även att arbeta med olika grupper utifrån 
elevernas behov av stöd” (R2). Alla beslut om extra stöd eller specialklass beslutas i samråd med 
biträdande rektor och speciallärare/pedagog och lärare och slutgiltigt beslut tas av rektor. 

Vad tycker R2 är unikt vad det gäller hens skola: 

 

Jag tycker inget är speciellt på vår skola utan vi arbetar nog som de flesta andra skolor.  Vi har 

särskilda undervisningsgrupper men är noga med att se över att elever i första hand får extra 

anpassningar innan beslut om särskilt stöd. Vissa klasser har extra vuxenstöd för att kunna möta 

elevernas behov. Vi har en personaltät skola (R2).  
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Arbete med eleverna 

Speciallärarna hämtar elever och arbetar antingen en mot en (enskildundervisning) eller i liten grupp 
medan specialpedagogen arbetar mer som stöd mot lärarna men då och då även med mindre 
elevgrupper. Specialpedagogen har även hjälpt till att göra kartläggningar på eleverna och haft samtal 
med alla lärare för att tipsa om vidare arbete i klassen. 

Enligt R2 lär sig elever bäst genom en personligt anpassad miljö som skolan har ansvar för att 
verkställa. 

 

Jag tänker att det beror på eleven och elevens behov. Vissa elever behöver ett mindre sammanhang 

medan andra elever behöver annat stöd för att kunna ta till sig undervisning. Det finns inte endast 

ett sätt som fungerar för alla. Vi i skolan måste individanpassa och det innebär att hitta olika 

lösningar för olika elever beroende på elevens behov och situation. En god lärmiljö är när eleven 

mår bra och kan ta till sig av undervisningen (R2).  

 

4.4 Speciallärare 2 (S2) 

Organisation 

S2 arbetar på en skola (F-9) i samma område som R2 och har arbetat på skolan en kortare tid. Hen är 
utbildad speciallärare sedan ca 5 år tillbaka och är en av två speciallärare och två specialpedagoger på 
skolan. Det finns ett stort behov av extra stöd på skolan och det är svårt att hinna med alla. S2 anser 
dock att organisationen kring arbetet med eleverna fungerar relativt bra. Hen tycker att de har 
skolledningen med sig även om hon saknar tid att hinna diskutera elever med dem. Hen anser att det 
skulle vara bra för dem att tillhöra elevhälsoteamet och få ta del av information om eleverna, för nu 
kommer inte alltid all information fram. Lärarna hinner heller sällan sitta ner och prata med oss om 
eleverna. 

 

Det kan bli svårt att få en helhetsbild av en elev när man får andrahandsinformation som ofta sker i 

korridoren eller snabbt i personalrummet. Tiden till att sitta ner och prata om eleven hinns sällan 

med. Läsa ett åtgärdsprogram eller en kartläggning blir inte heller samma sak det kan lätt 

misstolkas. När vi kommer för att jobba med eleven är det ibland svårt att veta exakt vad 

svårigheten är (S2). 

 

Elevhälsa 

Speciallärarna ingår ej i elevhälsoteamet men specialpedagogerna ingår. Beslut tas av rektor i samråd 
med elevhälsoteamet som består av skolpsykolog, rektor, biträdande rektor, kurator samt 
specialpedagoger.  

Speciellt för skolan vet S2 inte, men hens erfarenhet säger att det inte är på alla skolor som 
skolledningen lyssnar, vilken hen tycker att de gör här: ”Man känner sig lyssnad på, även om vi inte är 
med i elevhälsoteamet än som vi hoppas på att vi ska inom en snar framtid” (S2). 
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Arbete med eleverna 

S2 ser fördelar med att arbeta enskilt med eleverna, då hen anser att de behöver en lugn miljö i många 
fall med inte så mycket intryck av det som händer runt omkring eleven. S2 upplever det också att 
eleverna är positiva när hen undervisar dem enskilt eller i en mindre elevgrupp. Det finns ingen 
lärstudio på skolan men två specialklasser med elever som har väldigt svårt att vara i större grupper. 
Dessa ligger utanför S2:s arbetsområde då de har egna erfarna lärare. Eleverna i specialklasserna 
inkluderas så mycket det går i de ordinarie klasserna för att de inte ska tappa den sociala 
samhörigheten med kamraterna. Men det blir för svårt för dem att vara i storklass hela dagen. Vad det 
gäller lärmiljö tycker S2 att försöka anpassa miljön i den grad att det ska passa så många som möjligt 
är bra.  

 

Även elever utan svårigheter gynnas av anpassningar till exempel bildstöd eller extra tydliga korta 

instruktioner eller en enskild plats att gå till vid behov. Jag tänker inkluderande och går gärna in 

och hjälper lärarna att anpassa så mycket som möjligt (S2). 

 

Rektor 2 och Speciallärare 2 

Här är inte speciallärarna en del av elevhälsoteamet vilket ibland gör det svårt för dem att få en bra 
bild av eleven de ska arbeta med. R2 säger att speciallärarna kallas vid behov till elevhälsoteamets 
möten. Tid att diskutera eleverna med lärarna ses som en bristvara enligt S2. S2 anser att enskild 
undervisning är bra även om hen tycker att ett inkluderande arbetstänk gynnar alla elever i 
klassrummet. Fungerar specialundervisning i klassrummet och eleven i behov är med på det, är det ett 
bra alternativ. På skolan finns även specialklasser och specialpedagoger för stöd till lärarna. 

4.5 Rektor 3 (R3) 

Organisation 

Den tredje rektorn som jag intervjuat arbetar på en F-9 skola i en kommun några mil utanför 
Stockholm i ett medelklassvillaområde. Skolan har ca 900 elever. På skolan arbetar tre stycken lärare 
med grundskoleutbildning som speciallärare och en med speciallärarexamen. Två arbetar i åk F-5 och 
två stycken i åk 6 - 9. Två av lärarna arbetar heltid och två deltid. När jag frågar om det finns något 
speciellt för skolan i organisationen kring elever med behov, berättar R3 är att de satsar mycket på att 
tidigt hitta elever som har läs- och skrivsvårigheter. Hen anser att det är viktigt att hitta eleverna tidigt 
för att göra en insats. 

Elevhälsa 

Speciallärarna har ett eget arbetslag och ingår inte i elevhälsoteamet. Rektorn säger att det finns en 
vision av att speciallärarna ska ingå i elevhälsoteamet men än har de ej kommit dit. Elevhälsoteamet 
består idag av rektor/biträdande rektor, skolsyster, kurator och skolpsykolog. Elevhälsan träffas 
regelbundet en gång per månad för att tala om elever. 

 



19 
 

Arbete med elever 

Vidare berättar R3 att speciallärarna jobbar utifrån behov. Yngre elever undervisas ofta en till en eller i 
smågrupper. Många elever behöver komma ifrån storgruppen vid vissa tillfällen för att klara av att 
lära. Speciellt elever med diagnoser som ADHD eller autism. Elever med svårare läs o 
skrivsvårigheter kan också behöva egen undervisning. I åk 6–9 har vi en lärstudio där elever kan 
komma och gå. Studion är öppen varje dag mellan en viss tid. De två speciallärarna arbetar i studion 
den tiden: ”Det kommer mycket elever dit. Behovet av mer personal finns men ekonomin tillåter inte 
det tyvärr”(R3).  

Skolan försöker också anpassa undervisningen och miljön i det ordinarie klassrummet så att de ska 
passa så många elever som möjligt. Det arbetet hjälper speciallärarna till med. Vad är då en god 
lärmiljö enligt R3? På det svarar hen: 

” En lugn miljö med studiero. En kompetent lärare med struktur och som ger tydliga instruktioner och 
har en tydlig undervisning. En miljö där eleven känner sig trygg och kan vara sig själv” (R3). 

4.6 Speciallärare 3 (S3) 

Organisation 

S3 arbetar på samma skola som R3, en F-9 skola med ca 900 elever. S3 är inte utbildad speciallärare 
men utbildad grundskollärare F-5. Hen har arbetat på skolan i 6 år men som speciallärare i 1 år.  På 
skolan arbetar tre stycken lärare med grundskoleutbildning som speciallärare och en med 
speciallärarexamen. Två stycken arbetar i åk F-5 och två stycken i åk 6 - 9. Två av lärarna arbetar 
heltid och två deltid. S3 arbetar mot F-3 men tyvärr hinns inte f-klassen med i den utsträckning 
behovet finns.  

Specialläraren har ganska fria händer och ingen utskriven plan finns för hur skolan jobbar med elever 
med särskilda behov. S3 upplever att det kan vara svårt att få konkreta svar av skolledningen.  

 

Ibland känns det som att speciallärargruppen glöms bort. Jag arbetar utifrån min egen känsla av 

vad som känns bäst för eleven. Man ser ganska snabbt om det är en elev som behöver arbeta själv 

eller behöver stöd i klassrummet. Det diskuteras självklart med läraren också (S3). 

 

Med ”behöver arbeta själv” menar hen att det finns elever som inte klarar av att få stöd i klassrummet. 
Det kan till exempel bero på en diagnos av något slag där eleven störs av omgivningen eller tvärt om 
att eleven stör omgivningen 

Elevhälsa 

Speciallärarna har ett eget arbetslag och ingår inte i elevhälsoteamet. Elevhälsoteamet på skolan består 
av rektor och biträdande rektor, skolsyster, skolpsykolog och kurator. S3 tycker absolut att 
speciallärarna borde ingå i elevhälsan, då de missar mycket viktig information om eleverna. 
Information om till exempel elevens beteende som kan vara avgörande för undervisningen. Elever kan 
exempelvis vara väldigt utåtagerande och behöver bemötas på ett visst sätt. 
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Arbete med elever 

S3 arbetar mest en till en med eleverna, hen har också smågrupper med ca 4–6 stycken elever åt 
gången. Det kan vara en läsgrupp eller några elever som behöver träna extra på någon specifik sak i ett 
ämne. S3 upplever att eleverna tycker det är roligt att få gå iväg på stödundervisning och elever som 
inte får vill ofta också komma. För att locka eleverna kan en belöning vara positivt till exempel ett 
klistermärke eller en lite extra fin skrivbok. 

S3 samverkar gärna med lärarna i klassrummet och hjälper gärna till med lärmiljö och anpassningar 
vilket ligger i hens intresse. Det svåra är tiden, att hinna med. På högstadiet finns en lärstudio, men S3 
arbetar inte där och den ligger i ett hus där S3 inte är på dagarna vilket gör att hen inte är helt insatt i 
organisationen kring den, men vet att det brukar vara hårt tryck där med mycket elever som behöver 
stöd. De två speciallärarna som arbetar där är båda i studion. 

Vad är då en god lärmiljö för elever med särskilt stöd enligt S3: 

 

En god lärmiljö är där eleven kan känna sig trygg och kan få ro att lära sig utan att känna för hård 

press. Det kan vara i klassrummet med en stödperson eller enskilt med en pedagog, eller i en liten 

grupp tillsammans med ett fåtal elever som det känns tryggt med (S3). 

 

Speciellt för skolan enligt S3 är att skolan fokuserar mycket på att plocka upp elever i åk 1 som 
hamnat efter av olika anledningar. Skolan vill snabbt hitta dessa elever för att snabbt sätt in 
anpassningar eller stöd för eleven. Allt för ofta har S3 hört om elever som ”fallit genom stolarna” och 
inte fått det stöd som behövs i rätt tid. 

  

Lärarna har ofta för mycket arbete och hinner helt enkelt inte se alla elever och vi speciallärare har 

heller inte alltid tid att hinna med alla. Med tidiga anpassningar i klassrummet först och främst kan 

hjälpa många elever att senare inte behöva ta hjälp av specialläraren (S3). 

Rektor 2 och Speciallärare 2 

På skolan ingår inte speciallärarna i elevhälsoteamet. Det finns en framtidssyn att de ska ingå enligt 
R3 men man har ej nått dit än. S3 tycker absolut att de bör ingå då mycket viktig information faller 
bort om eleverna innan den når speciallärarna. Speciallärarna har ganska fria händer och de känner sig 
lite ”bortglömda” ibland av skolledningen.  

Speciellt för skolan är att hitta elever med svårigheter tidigt för att de inte ska ”fallit mellan stolarna” 
(S3) och inte få hjälp i tid.  

4.7 Jämförande text 
Alla skolorna har en organisation där ett elevhälsoteam finns som regelbundet diskuterar elever i 
behov av särskilt stöd. Däremot finns ingen fast tid när själva organisationen diskuteras som till 
exempel vem som gör vad och på vilket sätt det ska göras för att eleverna ska få det bästa stödet. Alla 
skolor är överens om att det saknas tid för att till 100% utveckla och forma organisationen till den 
idealbild som finns. Rektorerna verkar inte, av det material som framkommit i min studie, heller 
prioritera organisationen kring elever i behov av särskilt stöd. Kanske beror det på svag ekonomi eller 
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att tiden helt enkelt inte räcker till. På två av skolorna finns speciallärare som arbetar med skolans 
elever i behov av stöd men inkluderas inte i elevhälsoteamet. Rektorn på ena skolan säger att det finns 
en vision av att de så småningom ska tillhöra teamet med dit har de ej nått än. Grundproblematiken 
verkar handla om tid och ekonomi.  

Gemensamt för skolorna är att alla arbetar med en till en – och undervisning av elever i liten grupp. En 
av speciallärarna menar att eleverna behöver en till en undervisning och tycker att det är roligt. Elever 
med svårare exempelvis diagnoser klarar ofta inte att vara i en storgrupp en hel dag och en till en- eller 
undervisning i liten grupp gynnar dem. De arbetar också alla med samundervisning där speciallärarna 
hjälper till att anpassa och arbeta med elever i det ordinarie klassrummet tillsammans med läraren. 

Två av skolorna har lärstudios, en med ”drop in” och en med bestämda schemalagda tider när eleverna 
får komma. Båda skolorna påpekar att det ofta är fullt i lärstudion och att fler resurser behövs för att 
den ska fungera till fullo.  

5. Diskussion 
Diskussionen nedan följer mina frågeställningar, vilka är: 

o Hur ser de intervjuade skolornas organisation ut kring elever i behov av särskilt stöd i åk F - 9. 

o Hur beskrivs arbetet med eleverna i behov av särskilt stöd hos de intervjuade skolorna? 
Arbetar man enskilt en-till-en, liten elevgrupp, samordnat i klassrummet eller i en lärstudio? 

o Hur fungerar elevhälsan på de utvalda skolorna? Vilka professioner innefattas i 
elevhälsoteamet? 

o Vad menar de intervjuade att en god lärmiljö är för elever med speciella behov? 

5.1 Organisationen kring specialundervisningen. 
Något som framkommer under intervjuerna med rektorerna är att man får en känsla av att de har en 
väldigt avslappnad inställning till specialundervisning. De vet att specialundervisningen rullar på men 
det verkar som att de inte är helt insatta i hur arbetet egentligen praktiskt går till. Det känns som att de 
förlitar sig på sin personal. Kan det vara så att det för rektorerna inte är den högst prioriterade 
arbetsuppgiften eller hinns det inte med eller är det en ekonomisk fråga? En av rektorerna svarar på 
frågan vad som är speciellt för just deras skola och svaret är: ” Jag tycker inget är speciellt på vår skola 
utan vi arbetar nog som de flesta andra skolor” (R2). Specialundervisning verkar i en del fall vara en 
verksamhet som pågår i det fördolda. En av de intervjuade speciallärarna uttrycker också att ibland 
känner de sig som arbetsgrupp lite bortglömda. 

Enligt Peder Haug (1998) är organisationen kring specialundervisning en fråga som behöver lösas 
inom en snar framtid. Han anser att ofta när specialpedagogik diskuteras, pratas det om de praktiska 
undervisningsmetoderna istället för att lösa organisationen. Det står tydligt i styrdokumenten att 
rektorn är ansvarig för att bland annat elevhälsa, stöd åt elever och att miljön formas till den allra bästa 
för eleverna. 
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Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

skolans arbetsmiljö utformas så att alla elever, för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, 

ges aktivt lärarstöd och får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet 

samt andra lärverktyg för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala verktyg 

(Skolverket, Lgr 11, 2018, s. 16). 

Haug (1998) menar att intresset är stort i Sverige hur man ska organisera specialundervisningen, 
däremot så går meningarna isär hur det ska gå till. Det finns inget generellt, centralt styrdokument för 
skolan i Sverige, vad det gäller organisationen kring specialundervisning. Det finns riktlinjer och mål 
men ingen konkret grund som kan följas av alla skolor.  Haug (1998) skriver också att en allmän 
uppfattning finns att vi nu har den bästa organisationen av specialundervisning som vi nånsin haft i 
Sverige trots att organisationerna ser så olika ut. Kanske är rektorerna i min studie lugna med hur 
organisation och undervisning ser ut på de aktuella skolorna och bara förlitar sig på att det fungerar.  

För att få specialundervisningen att fungera behövs även resurser. Speciallärare i den här studien 
tycker att de inte hinner med. Haug (1998) menar att debatten om resurser handlar allt som oftast om 
pengar. Vi får allt fler elever som behöver specialundervisning men skolan får inte mer medel att 
utföra en fungerande organisation.   

Att minska mängden pengar till systemet skapar därför raskt en process som också medför att man 

måste ta upp och debattera de prioriteringar som gäller i skolan. Då rör man vid hela det 

institutionaliserade systemet och det skapar motstånd (s. 53). 

Vidare skriver Haug (1998) att det är oklart i Sverige hur specialundervisning ska bedrivas. Det är 
oklart vem som ska ge specialundervisning, varför och vilka barn som ska få specialundervisning. 
Kommunen har ett ansvar att fatta beslut och staten skapar villkor för variation och rektorn för att en 
så fungerande organisation som möjligt existerar på skolan. Det specialpedagogiska området är en 
verksamhet som dag efter dag pågår. Vilket uttrycktes i min undersökning. Arbetet hinns aldrig eller 
väldigt sällan utvärderas.  

Ahlberg (2009) beskriver specialpedagogik som dels en verksamhet men också ett kunskapsområde 
som båda är starkt kopplade till beslut av utbildningspolitikens intentioner som ”en skola för alla” 
Skolan har alltid ett uppdrag som är nedskrivet ibland annat skollagen. I styrdokumenten står till 
exempel att alla barn har rätt till stöd och individanpassad undervisning, speciellt elever i behov av 
särskilt stöd. Specialpedagogiken har sin officiella grund i FN:s barnkonvention och i 
Salamancadeklarationen där man kan läsa om barns rättigheter och om specialundervisning för elever i 
behov ska gå till (a.a.). I Salamancadeklarationen står att skolan ”har ett ekonomiskt berättigande, då 
det är kostnadskrävande att etablera och vidmakthålla komplexa system av olika slag av skolor 
specialiserade på olika grupper av barn och ungdomar” (Persson, 2007, s. 55): 

Specialundervisning är inte bara en fråga för speciallärare och specialpedagogiken, det är en fråga 

för hela skolan. Dilemmat är att vi faktiskt bara i ringa grad har den kunskap som krävs för att 

förverkliga denna nya skola, om det är målet (Haug, 1998, s. 62).  

 

Rektorerna i studien är alla överens om att elever lär på olika sätt och att alla behöver olika metoder 
för att lära. Ett och samma sätt för alla elever är omöjligt. Samtidigt är skolan beroende av olika 
styrdokument. Fischbein i (Bjar & Frylmark, 2009) anser att skolledning och organisation är 
problematisk utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv. Hon menar att eleven inte får stöd efter 
svårighet utan efter hur verksamheten är organiserad. Om då inte skolledningen lägger ner det arbete 
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som behövs får eleverna då det stöd det behöver? Hon skriver vidare att det finns inte heller en 
organisationstyp som passar alla skolor ingen är bättre än en annan utan arbetssätt och arbetsformer är 
det som blir avgörande för elevens utveckling.  

En annan faktor Fischbein i (Bjar & Frylmark, 2009) kommer fram till är att positivt klimat på skolan 
har en stor poäng om eleverna ska lyckas i sitt lärande. För att rektorerna på skolorna ska få en 
fungerande organisation kring elever med särskilt stöd måste de se till en helhet och lyssna på barnen 
som det faktiskt handlar om. Hon menar vidare att barnens röster ibland inte hörs men är en viktig 
faktor för deras inlärning. Ingen i den här undersökningen nämner i vilket forum elevens röst görs 
hörd inte heller förälderns. Däremot säger man att de upplever att eleverna uppskattar att få 
specialundervisning och gärna enskilt eller i liten grupp.  

I ett forskningsprojekt som Fischbein skriver om i (Bjar & Frylmark, 2009), intervjuades ett antal 
elever, som behövt stöd i grundskolan, när de blivit tonåringar. De ombads tänka tillbaka på sin tid i 
skolan. De flesta av ungdomarna påpekade bristen av agerande från skolans sida. Många fick inte 
bekräftat förrän de gick i fyran eller femman att de hade svårigheter vilket naturligtvis försvårade de 
första åren i skolan. Ungdomarna själva kunde känna skillnaden mellan sig och de andra eleverna. För 
vissa gick det så långt att självmordstankar uppstod. En pojke beskrev det som att han alltid kände sig 
dum och att lärarna kände samma sak. 

Då man lyssnar till barnens röster blir det uppenbart att vad de känner, vad de vet och hur de 

handlar är nära förbundet med hur de blir behandlade, vilka resurser som sätts in och hur skolan 

fungerar som organisation och fysisk miljö (s. 57). 

På en av skolorna i den här studien jobbade man förebyggande och försökte hitta elever med 
svårigheter tidigt för att de inte skulle förbises. Skolan behöver en stark organisation där allas röster 
blir hörda och tid ges till reflektion och utvärdering 

En stark skolledning med tydliga mål, en stimulerande miljö för lärare och ett positivt klimat bör ej 
underskattas i en fungerande skolorganisation (a.a.). 

 

5.2 Hur beskrivs arbetet kring elever i behov av 
särskilt stöd? 
 

3 § Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som 

möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av en funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav eller kravnivåer som finns ska ges stöd som syftar till att så långt 

som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Elever som lätt når de kunskapskrav 

som minst ska uppnås eller de kravnivåer som gäller ska ges ledning och stimulans för att kunna 

nå längre i sin kunskapsutveckling (Skollagen, Lag (2010:800). 
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I det flesta forskningar kan man läsa att elever tillsammans med andra lär sig bäst. Både Dysthe (2003) 
och Bråten (1998) talar båda om vikten av samspel genom kommunikation och arbete tillsammans 
vilket leder till kunskap. Stora namn som Dewey och Vygotskij, två av våra välkända teoretiker inom 
pedagogik hade också uppfattningen redan tidigt på 1900-talet, att elever lär bäst i sampel med andra 
(Dysthe, 2003). Det står i skollagen att elever i första hand ska få stöd i det ordinära klassrummet 
tillsammans med sina klasskamrater. Det gäller också som pedagog att ta reda på vad som gör att 
eleven har svårigheter. Beror det på en svårighet i ett ämne exempelvis lässvårigheter eller beror det på 
en medicinsk diagnos eller går eleven igenom en kris till exempel i hemmet (Skolverket, 2008). 
Utifrån svårighet bör undervisningen anpassas och organiseras. Många elever behöver stöd en viss 
period medan andra under hela skoltiden (a.a.). Forskningar visar att just elever med läs- och 
skrivsvårigheter behöver extra snabb hjälp och stimulans eftersom de har lätt att hamna efter sina 
kamrater och för att stor del av arbetet i skolan går ut på att läsa och skriva (Bjar & Liberg, 2009).  

Alla rektorer jag intervjuat berättade om en organisation där elever i det flesta fall tas ut från det 
ordinarie klassrummet. De intervjuade speciallärarna bekräftade att en typ av undervisning bedrivs där 
eleverna oftast blir hämtade ur sina klassrum och får antingen enskild undervisning ”en till en” eller i 
en ”liten grupp”. Majoriteten av speciallärarna säger dock att de upplever att eleverna ställer sig 
positivt till enskild undervisning och att de verkar gilla det. De flesta elever upplevs enligt 
speciallärarna som positiva och följer alltid med utan invändning. Samtidigt säger den litteratur jag har 
läst, att elever inte ska tas ut från sitt sammanhang och det bästa för eleven är om undervisning sker i 
det ordinarie klassrummet. Forskning visar således att elever lär i sitt sammanhang och missar 
utvecklingsmöjligheter genom att skiljas ut (Ahlberg, 2009). Säljö i Ahlberg (2009) skriver att: 
”kommunikation formas i relationer mellan människor i de sociala, kulturella och historiska 
sammanhang som de ingår i” (s. 105). Kommunikation kommer från latin och betyder: ”ha något 
gemensamt och ha ett ömsesidigt utbyte av något” (s. 105). Kommunikation: ”är en förutsättning för 
lärande och utveckling” (s. 105). Ahlberg (2009) anser vidare att kommunikation står för samverkan 
och samspel. Lärande och samspel, elever lär tillsammans med andra och utvecklar sin sociala 
förmåga.  

Men det finns också andra åsikter: Gerrbo (2012) intervjuade speciallärare i sin avhandling, då han 
kommer fram till att alla elever inte alltid har förmågan att vara i ett större sammanhang hela dagen till 
exempel elever inom autismspektrat. De har inte förmågan att kommunicera på ett sätt som de andra 
eleverna gör i klassrummet, vilket då skapar ett utanförskap i klassrummet. Det kan heller inte begäras 
av en elev som inte har de sociala förmågorna att den ska klara det. I de fall situationen är så är det 
mer humant att särskilja eleven från den ordinarie undervisningen och eleven tillgodoser sig 
undervisningen på ett bättre passande vis: ”Eller ska vi be att en elev med hörselproblematik ska gå på 
en konsert, och sen ska han berätta hur bra den var” (Speciallärare, Västerskolan i Gerrbo, 2012, s. 
158). Gerrbo (2012) skriver vidare att en till en undervisning inte alltid ska tolkas som exkludering av 
elev utan kan faktiskt vara en förutsättning till att inkludera en elev. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter drabbas hårt av att inte utvecklas som sina klasskamrater. De känner ett starkt 
utanförskap i klassrummet och bör därför få en varierad undervisning i olika miljöer som gör att de 
kan komma ikapp de övriga (Bjar & Liberg, 2009).  

De intervjuade i den här studien sa alla att man undervisade en till en och i små grupper och att det 
faktiskt finns elever som inte klarar av att få stöd i klassrummet. Vissa orkar inte vara i klass hela 
dagen.  Ofta beror det på en diagnos eller liknande. Elevens energi tar helt enkelt slut av för mycket 
intryck av omgivningen i det ordinarie klassrummet och behöver komma till en lugnare miljö. Då det 
framkommit i den här studien att vi har många elever med svårare diagnoser som går i vanlig skola 
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som till exempel är utåtagerande, har svårt för sociala sammanhang. På grund av många olika 
diagnoser bör vi se över hur vi arbetar med våra elever.  

Skolinspektionens granskning från 2014, Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild 
undervisningsgrupp, skriver att enskild undervisning har visat sig vara positivt för elever i behov av 
särskilt stöd. De menar att skolsituationen förbättrats för eleverna och det gäller även särskild 
undervisningsgrupp (liten grupp). Närvaron har också förbättrats då eleverna känner sig mer sedda och 
bekräftade av läraren än tidigare när de gick i ordinarie klassen. Sociala stimuli kan förstärka elevens 
inlärning, det kan handla om blickar eller leenden och beröm: ”som inte behöver betingas för att 
fungera som förstärkare” (Karlsson, 2010, s. 109), liksom ett misslyckande väcker oro för eleven. 
Barn som endast hör ”bra” eller ”duktig” vid kravsituationer är risken att eleven känner en oro och 
skam istället för att reagera positivt på berömmet. Barnet behöver få bekräftelse i många olika 
situationer (Karlsson, 2010). I en liten grupp eller enskild undervisning är det inte lika stor press och 
konkurrens att prestera. Vilket kan vara lugnare för elever med lässvårigheter där de kan läsa i lugnare 
takt samt kan få en anpassad text som blir mer lättförståelig. En grundläggande tanke i svensk skola är 
att elever ska få utvecklas i sin egen takt (Persson, 2007). För äldre elever som får betyg har betygen 
höjts med en till en- och undervisning i liten grupp, till minst ett E när det innan fått F. 
Vårdnadshavare har även dem visat sig positiva till enskild- och undervisning i liten grupp för deras 
barn med behov av stöd. Speciallärarna i den här studien påvisar att elever tycker att det är positivt att 
få enskild undervisning eller att gå till en liten grupp. En anledning kan vara den positiva 
uppmärksamhet eleverna får. Det har också påvisats i min studie att tid är en bristvara vilket gör att 
klassläraren har svårt att hinna med eleverna i behov av stöd i den mån det behöver och inte hinner 
med att ge beröm och bekräftelse som egentligen behövs. En förutsättning dock, för att den här typen 
av undervisning ska fungera är att den personal som undervisar har kunskaper i ämnet. 
Skolinspektionen (2014) anser att det alltid bör vara utbildade pedagoger som vet hur särskild 
undervisning går till och att de är utbildade i just det ämnet som lärs ut.  

Målet med enskild undervisning, eftersom det blir en slags exkludering, måste vara att eleven ska 
tillbaka till ordinarie klass, därför är en tidsbestämd undervisning bra så att eleven vet när hen är klar. 
Åtgärden med enskild- eller undervisning i liten grupp är aldrig ett alternativ förrän man provat att 
anpassa den ordinarie klassrumsmiljön och den visar sig inte fungera. Granskningen visar dock att 
utvärdering av undervisningen är bristfällig och att det är något skolan måste bli bättre på 
(Skolinspektionen, 2014). Kanske är det en fråga om tid, då flera i den här studiens respondenter som 
sagt, påpekar bristen av tid: ”Det finns elever som är i behov av den avskildhet och det speciellt 
riktade särskilda stöd som är möjligt att ge i en exkluderande lösning. För dessa elever ska ett sådant 
särskilt stöd erbjudas i enlighet med skollagen” (Skolinspektionen, 2014, s. 28). Många forskningar 
menar att det här sättet att undervisa elever i behov av stöd blir exkluderande, men Nilholm & 
Göransson (2013) menar att begreppet inkludering börjar byta fokus: ”från frågan om hur elever som 
definieras som avvikande ska kunna anpassas till skolans sätt att fungera, till hur skolan kan anpassa 
sig till det faktum att elever är olika.” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 28).  

5.3 Elevhälsa 
Skolinspektionens analys visar att skolor med brister i arbetet med särskilt stöd tenderar att även 

ha brister i arbetet med elevhälsan. Vi ser också att många skolor behöver bli bättre på att använda 

resurserna inom elevhälsan på ett mer strategiskt sätt och att huvudmän och rektorer behöver skapa 

förutsättningar för detta (Skolinspektionen, 2016, s. 1). 
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Några av speciallärarna i studien nämnde att de inte ingick i elevhälsoteamet vilket de önskade att de 
gjorde. De ansåg att de gick miste om information kring eleverna som de sedan skulle arbeta med. De 
fick andra- och ibland tredjehandsinformation som dessutom i vissa fall delgavs i korridoren i mötet 
med en lärare som inte heller ingår i elevhälsan. Gerrbo (2012) delar den uppfattningen i sin 
avhandling då det framkommer att samtalet mellan lärare och speciallärare är i många fall 
ostrukturerade och sällan planerade. Han menar t.o.m. att det fungerar dåligt på många håll. Han anser 
att ett alltför ensidigt individperspektiv gör det svårt att få en rättvis bild av elevens svårigheter och 
kan upplevas av eleven som mycket utpekande: ”Elevhälsan är en resurs i arbetet för en 
hälsofrämjande skolutveckling” (Skolverket, 2016, s. 28). Så står det i ett av 
socialstyrelsen/skolverkets styrdokument. Det står vidare att: ”skolans uppdrag är alltid att anpassa 
den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov samt att skapa förutsättningar för fortsatt 
lärande” (s. 28).  

Elevhälsans uppdrag är att skapa ett så gynnsamt lärande för eleven som möjligt och en så hälsosam 
miljö som möjligt som är en förutsättning för lärande. Elevhälsan har en nationell styrning och styrs 
bland annat av skolverket och socialstyrelsen som publicerar föreskrifter som är bindande. Skollagen 
är ytterligare ett regelverk som elevhälsan ska förhålla sig till men eftersom elevhälsan arbetar med 
elevhälsofrågor behöver de även förhålla sig till: ”hälso- och sjukvårdslagen (1982:768), 
patientsäkerhetslagen (2010:659), patientlagen (2014:821), patientdatalagen (2008:355), offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400), personuppgiftslagen (1998:204), förvaltningslagen (1986:223), 
socialtjänstlagen (2001:453) och arbetsmiljölagen (1977:1160)” (Vägledning för elevhälsan, 
skolverket, 2016, s. 34). Dessa lagar och styrdokument måste även skolans huvudman förhålla sig till 
vilket är kommun, landsting, stat eller enskilda (a.a.). 

Den praktiska gången som framkommit i mina studier är att läraren signalerar för rektor eller 
biträdande rektor att hen anser att en elev behöver extra stöd efter att eleven tagits upp i lärargruppen 
kring eleven och anpassningar i klassrumsmiljön är åtgärdade. Eleven tas då upp i mötet med 
elevhälsoteamet som består av rektor, biträdande rektor, skolsyster, skolpsykolog, kurator och ibland 
speciallärare/pedagog. Därefter tar rektorn ett beslut. Läraren skriver ett åtgärdsprogram väldigt 
kortfattat som ska vara grund till åtgärden för eleven. Specialläraren blir därefter kontaktad av läraren 
som informerar om elevens behov. Tiden är enligt speciallärarna en bristvara och därför blir 
informationen om eleven ofta inte prioriterad. 

 

Forskning visar att elevhälsan är extra viktig i arbetet kring särskilt stöd till de mest utsatta 

eleverna, som har allra svårast att tillgodogöra sig undervisning. Då behöver samtliga kompetenser 
inom elevhälsan samarbeta, det vill säga medicinska, psykologiska, psykosociala och 

specialpedagogiska kompetenser Myndigheten ser här att det är viktigt att huvudmän och rektorer 

blir bättre på att skapa förutsättningar för ett sådant arbete på skolorna (Skolinspektionen, 2016, s. 

4) 

 

I skollagen står att det ska finnas tillgång till personal i elevhälsan som har den kompetens att utföra de 
arbetsuppgifter elevhälsan kommer fram till (Skolverket, 2016). Vilket då bör vara speciallärare 
eftersom det är deras uppdrag att arbeta med eleverna som ska få det stödet elevhälsan kommit fram 
till. 
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Hur kommer det sig att speciallärare som ska ge eleverna specialundervisning inte är med vid mötena 
där det diskuteras hur arbetet med eleverna ska gå till? Rektorerna i den här studien, på de skolor där 
speciallärarna inte ingår i elevhälsan, har bara, enkelt, utan direkt förklaring, sagt att speciallärarna 
inte ingår men att en vision finns att de ska göra det i framtiden. Enligt Lgr 11 är det rektorns yttersta 
ansvar hur elevhälsan bedrivs så att eleverna får det särskilda stöd, ledning och stimulans de behöver 
(Lgr 11, skolverket, 2018). I skollagen står det att: ”Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, 
psykosociala och specialpedagogiska insatser” (Lärarens handbok, skollagen, s. 102). I 
skolverkets/socialstyrelsens publikation står att: ”Elevhälsan samarbetar kontinuerligt och strukturerat 
med pedagogisk och annan personal på skolan” (Skolverket, 2016, s.31). Där står också vikten av att 
ta tillvara på personalens kompetenser. Har de rätt information kan kompetenser användas på rätt sätt 
och komplettera varandra. Skolan behöver tydliggöra: ”varje professions olika kompetensområden” 
(Skolverket, 2016, s.33) för att bredda möjligheterna att utveckla goda lärmiljöer (Skolverket, 2016).  

Liljegren (2008) skriver att det är av vikt att alla professioner kring eleven samarbetar och även 
föräldrar eftersom dessa personer är elevens viktigaste resurspersoner: ”Det är genom att tillvarata 
dessa personers gemensamma resurser som en konstruktiv utveckling kan komma till stånd” (s. 11). 
För att få en helhetssyn på eleven behövs: ”teorier om mänskliga relationer, socialinlärning och 
mänsklig kommunikation i kombination med teorier om individuell verklighetskonstruktion och 
individuell psykodynamik” (s. 11). Det här visar betydelsen av att inte åsidosätta planering och att 
använda sig av rätt personer med rätt kunskap i elevhälsan som är det forum där elever i behov av stöd 
diskuteras på skolor samt att prioritera tid till att ge rätt information om eleverna till rätt person inte 
bara i förbifarten i korridoren. 

5.4 God lärmiljö 
Deltagarna ansåg alla att en god lärmiljö är en viktig del av elevens skolgång. De uttryckte ord som: 
trygghet, studiero, lugn, inte för hård press, anpassad miljö och individanpassad miljö. Lärmiljön är en 
viktig del för elever som går i skolan inte minst för de eleverna i behov av särskilt stöd. Ända från 
förskolan och i hela grundskolan försöker pedagogerna att anpassa miljön till det bästa för barnen. 
Verksamheten behöver skapa en miljö där eleven kan utvecklas, känna trygghet och fysiskt må bra. 
SPSM skriver i en publikation om lärmiljö att: ”Det finns tre delar- fysisk, social och pedagogisk och 
dessa delar samspelar med varandra” (SPSM, 2017, s. 1). Eleverna behöver ha en fysisk miljö som 
passar för just dem. Det kan handla om rätt möblering eller ett synligt schema osv. Den sociala miljön 
handlar mycket om att passa in och att känna ett sammanhang. Den pedagogiska anpassningen kan 
vara att få enskilda instruktioner eller ett anpassat arbetsmaterial. Skolan behöver utveckla 
förutsättningar för lärande i sin miljö (a.a.).  

Alla skolor i studien hade visioner om en god lärmiljö. Det framkom inte riktigt om det nådde hela 
vägen. Några av speciallärarna gick in i klassrummen och hjälpte till att ytterligare anpassa lärmiljön 
efter att läraren gjort de anpassningar som hen tyckt varit möjligt. SPSM (2017) uttrycker vidare att: ”I 
arbetet ligger att identifiera och undanröja hinder och aktivt arbeta för att utveckla och förbättra hela 
verksamhetens lärmiljö, med fokus på omgivningsfaktorer” (s. 1).  

Mara Allodi (2018) en forskare som intresserat sig för psykosociala aspekter av lärmiljöer svarar på 
frågor om lärmiljö i en publikation på skolverket, där hon anser att vi i Sverige de senaste åren tagit 
oss ett stort kliv i skolan vad det gäller lärmiljö. Hon har tagit fram en modell där lärmiljön kan 
analyseras, utvärderas och utveckla och utvärdera målsättningar i skolans organisation. Modellen har 
hon testat empiriskt, där hon följt två skolor och gjort studier på elevers upplevelser om skolmiljön. 
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Modellen kan ge skolan det stöd i att utveckla sin lärmiljö som behövs för många skolor som inte 
riktigt når dit de vill.  

Skolmiljön måste alltid anpassas efter skolans egna elever och är hela tiden föränderlig beroende på 
elevunderlag. Den kan heller aldrig anpassas lika som en annan skola, men grunderna är ofta desamma 
och tillsammans med engagerad personal och skolledning blir lärmiljön den bästa för eleven 
(Skolverket, 2018). En av rektorerna i min studie säger att man planerar att lägga tid på att utveckla 
och att organisera lärmiljöerna för eleverna, men att det tyvärr uteblir av olika anledningar. Endast på 
en skola fanns specialpedagoger som har som uppgift att stödja lärare i till exempel att anpassa 
lärmiljön. Däremot sa några av speciallärarna att de hjälpte till med lärmiljön som egentligen har som 
huvuduppgift att arbeta med eleverna.  

Liljegren (2008) menar att lärare behöver mycket handledning och utbildning i ämnet då skolan och 
kraven på pedagoger är stort. Samhälle och familjebakgrunder är i snabb ständig förändring men 
samtidigt ställs allt högre krav på skolan, att alla elever ska få en individuell meningsfull 
undervisningsform oavsett tidigare livserfarenheter och beteendemönster. Risken blir stor att kraven 
på lärare utvecklar missbelåtenhet och negativ stress om de inte får stort stöd och bekräftelse i att de 
gör ett bra jobb av skolledning, samhälle och politiker: ”annars har den mycket små chanser att leva 
upp till det moderna samhällets krav på skolan” (s. 10). Handledning bör också ske med en viss 
profession för att den ska ge resultat då handledning i sig är en inlärningsprocess med känslor och 
intellekt som används för att utveckla sin kompetens: ”Innehållet i handledningen skall genereras ur 
aktuella teman och situationer som deltagarna står mitt uppe i sitt yrke” (Gjems, 1997, s. 18). Detta för 
att få en relevans i handledningen. En reflektion är att varje arbetskategori måste ha sin speciella 
uppgift och vara väl medveten om den och utbildad i den. Vad varje professions uppgift är, är en fråga 
som behöver utvärderas: ”Även skolledningen behöver stöd för att stödja lärarna” (Holmsten, 2008, 
Skolverket, s. 53). Här ligger ett ansvar hos staten och kommunen att det finns en plan utarbetad som 
kan hjälpa skolledningen att utvecklas i sitt arbete med att stödja sin personal (Persson, 2007).  

 6. Slutsats 
Syftet med studien var att ta reda på hur arbetet och organisationen kring elever i behov av särskilt 
stöd. Resultatet visar att den främsta arbetsmetoden är en-till-en (enskild) undervisning och 
undervisning i liten grupp av en speciallärare oftast utbildad men också av pedagog med 
lärarutbildning, är den vanligaste. Trots att de flesta forskningar påvisar vikten av inkludering och att 
eleverna mår bäst av att få specialundervisningen i det ordinarie klassrummet så långt det går.  

Forskare som Fischbein, Bjar & Frylmark och Wiener & Tardif menar att elever lär bättre i samspel 
med andra och att det behöver den sociala utvecklingen det ger för att klara sig i det demokratiska 
samhället. Styrdokumenten för skolan pekar också åt en inkluderande undervisning i det ordinarie 
klassrummet, även om de börjar ske en liten ändring där det nu står att eleverna ska få det stöd som 
krävs. När anpassningar och lärmiljö anpassats för eleven i klassrummet och eleven fortfarande inte 
når målet är det nu okej att ha enskild undervisning eller en liten grupp. 

Nyare forskning visar på att elever visst mår bra av undervisning utanför klassrummet då vi idag har 
elever som inte klarar av att tillbringa en hel dag i en stor grupp, konsekvenser kan bli dåligt 
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självförtroende och att motivationen förvinner när svårigheten blir för stor. Några forskare som tex 
Nilholm & Göransson (2013) anser att inkludering kanske bör få en ny innebörd där undervisning 
utanför klassrummet inte alls behöver betyda exkludering, då elever som inkluderas i det ordinarie 
klassrummet men inte trivs och kan tillgodogöra sig undervisning där på grund av någon form av 
diagnos får en känsla av exkludering istället för att de inte passar in. Forskning visar att elever med 
lässvårigheter drabbas hårt i det ordinarie klassrummet när de märker att de inte utvecklas i samma 
takt som sina kamrater (Bjar & Liberg, 2009). 

Varje dag går ca 3 miljoner elever och personal till någon form av utbildning i Sverige. En gigantisk 
organisation i samhällets regi. Samhällets viktigaste institution där barn med svårigheter upptäcks och 
identifieras (Persson, 2007).  Det ställs hela tiden större krav på skolan från samhället vad det gäller 
individanpassning och att elever får rätt stöd. Det pratas mycket om ekonomi och att pengarna inte 
räcker till och att tid är en bristvara. För att en så stor organisation som skolan ska fungera är det av 
vikt att skolan lägger ner rätt resurser på att leda skolan och att rätt profession är på rätt plats: 
”Begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” är ett begrepp som avser att betona miljöns betydelse på 
grupp- och organisationsnivå. Det tycks dock svårt att tillämpa detta synsätt i praktiken” (Holmsten, 
2008, skolverket, s. 53).  

Staten och kommunerna lägger ramarna för skolan i form av uppfyllelsemål och riktlinjer men inga 
konkreta vägar att genomföra dem. Kommunen är därför förpliktigad att göra en egen plan över hur 
arbetet ska gå till och skolan själv bör göra sina egna arbetsbeskrivningar för att arbetet med elever i 
behov av stöd ska få det optimala stödet (Persson, 2007). Istället borde det finnas ett färdig centralt 
konkret styrdokument som alla skolor ska följa. Där det tydligt står utskrivet vilka professioner som 
ska vara med i till exempel elevhälsan. På så sätt skulle alla skolor ha samma grundförutsättningar. 
Med den snabba utveckling vi har i samhället vad det gäller olika diagnoser, arbetssätt/metoder i 
skolan, syn på elever osv. bör också arbetsbeskrivningarna uppdateras varje år. 

6.1 Studiens betydelse för specialläraryrket 
För att speciallärare ska kunna utföra sitt yrke så bra som möjligt är det av vikt att organisationen 
kring specialundervisning är fungerande. Elever är i stort behov att få anpassad undervisning som 
passar just dem. Inte minst för elever med läs- och skrivsvårigheter där det visat sig få stora negativa 
följder om inte undervisning och specialundervisning sker tillräckligt snabbt och på rätt sätt. Eleverna 
hamnar snabbt efter sina kamrater och självförtroende och motivation försämras. Läs- och 
skrivkunskaper krävs i de flesta ämnen i skolan och även i elevens dagliga liv. Studien visar att 
specialläraryrket kräver stor kompetens i både hur specialundervisning ska organiseras och hur 
eleverna ska få den individuella stimulans som krävs för att utveckling skall ske. 

6.2 Vidare forskning 
Specialundervisning är ett ämne där det inte finns några självklara svar, då alla elever i behov av stöd 
är olika och kommer alltid att vara olika. Det finns forskningar på både elever och speciallärares 
upplevelser i ämnet specialundervisning, men vidare forskning i ämnet är alltid intressant eftersom 
skolan, elever och undervisning hela tiden är föränderligt. Det vi får fram idag kanske inte stämmer 
imorgon.  
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Forskare måste fortsätta ta reda på vad som är den bästa undervisningen ”just nu”. Vilken som är den 
bästa organisationen av specialundervisning eller vilka som ska ingå i elevhälsan. Hur skolledningen 
ska styra arbetet och hur samhället och politiker kan stödja skolan.  

Skolan är som nämnts tidigare en av de största organisationerna som bedrivs i samhället och en av 
våra viktigaste organisationer som flera miljoner barn går till varje dag.  Elevdiagnoser ändras ständigt 
och nya tillkommer. Nya arbetssätt för lärarna utvecklas i en väldig fart. Så att fortsätta forska i ämnet 
är en förutsättning för att vi ska kunna ge våra elever det faktiska stöd de har rätt till.  

 

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu 
mera kärlek, så kommer folkvettet av sig 
själv.” (Emil i Lönneberga) 
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Bilaga 1 
 
Informationsbrev: 
 
Hej, jag heter Mari-Anne Bondesson och studerar min sista termin till speciallärare på Stockholms 
universitet. Jag håller på och skriver mitt examensarbete på avancerad nivå, som handlar om hur 
specialundervisningen ser ut på olika skolor vad det gäller organisation, lärmiljö och elevhälsa åk F-9. 
Hur ser er organisation ut kring specialundervisning? Var lär sig elever med särskilt stöd bäst? Är det 
enskilt, liten grupp eller i klassrummet? Lärstudio är ett annat alternativ. Hur ser elevhälsan ut på 
skolan? 
Jag skulle uppskatta om du vill svara på några frågor angående detta ämne om hur det ser ut på din 
skola.  
Jag har valt ut några rektorer/speciallärare genom att mejla till några olika skolor. Jag kommer inte 
använda namn på skolor, personer eller liknande i uppsatsen. Den information som Du lämnar 
kommer att behandlas säkert och ingen obehörig kommer att få ta del av den. Det är helt frivilligt och 
Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering. 
Väldigt tacksam för svar! 
Är det något du undrar över eller vill tillägga kontakta gärna mig: 
nannebondesson@gmail.com 
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Bilaga 2 

Frågor: 

1. Vilka stadier har skolan? 

2. Hur många elever går på skolan? 

3. Hur många speciallärare respektive specialpedagoger arbetar på skolan? Är alla 

formellt utbildade? 

4. Hur ser organisationen ut kring specialundervisningen på skolan?  

5. Hur ser elevhälsan ut på skolan. Vilka innefattas av den? 

6. Vad tycker du är speciellt just på er skola, när det gäller arbete med elever i behov av 

särskilt stöd?  

7. Hur ser det specialundervisningen rent praktiskt och metodiskt ut? Arbetar 

specialläraren tex enskilt med eleverna, i liten grupp eller i klassrummet 

(samundervisning speciallärare och klasslärare) eller blandat? Beskriv gärna hur du 

tänker kring detta.  

8. Vid samundervisning (specialläraren är i klassrummet i samråd med klassläraren) vem 

ligger planeringen på kring detta? 

9. Hur mycket anpassas lärmiljön i klassrummen? Är det lärare, speciallärare eller 

specialpedagog som ansvarar för detta? 

10. Använder ni ”lärstudio” som arbetssätt?  

11. Hur definierar du lärstudio? 

- I vilka åldrar?  

- Hur många arbetar i lärstudion? 

- Hur är den organiserad? 

12. I vilken miljö anser du att elever med särskilt stöd lär sig bäst? 

13. Vad tycker du är en ”god lärmiljö” för elever med speciella behov? 
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