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Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare ser på begreppet barn i behov av 
särskilt stöd och hur skolans resurser möter barnens behov. Studien bygger på Foucaults 
teori om makt som belyser samhällets och lärarnas starka position kring maktutövandet i 
förhållande till elever och resurser. Bronfenbrenners ekologiska miljömodell används 
för att stödja synen på hur miljön runt barnet påverkar barn i behov av särskilt stöd. 
Studien utgår från ett diskursanalytiskt perspektiv för att undersöka mönster, skillnader 
och likheter i lärarnas uppfattningar. Lärarna nämner vilka barn de uppfattar är i behov 
av stöd och de ger förslag på hur resurserna kan tas tillvara på. Generellt uppfattar 
lärarna att barn i behov av särskilt stöd inte får det stöd de har rätt till. Den empiriska 
undersökningen bygger på intervjuer av fyra lärare. Lärarna är verksamma inom årskurs 
1 till 3 i kommunala skolor. Studien är huvudsakligen gjord efter en kvalitativ metod 
med öppna intervjufrågor. I styrdokumenten för skolan understryks att skolan ska vara 
en skola för alla elever. Barn med olika svårigheter ska känna en gemenskap och 
inkluderas i skolan. 
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Kapitel 1 Inledning  

I dagens skollagstiftning och andra styrdokument för skolan understryks att skolan skall 
vara en skola för alla elever. Barn med olika funktionshinder ska integreras i skolorna. I 
Utbildningsdepartementets utvecklingsplan som kom 1997 nämns begreppen en skola för 
alla och integration. En skola för alla betyder en skola där alla elever blir sedda och 
bemötta, där alla elevers erfarenheter får utrymme och där alla elever får en undervisning 
som tillgodoser deras behov och krav. I en skola för alla undervisas elever med olika 
bakgrund tillsammans. Målet är en skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter 
och förhållningssätt som stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna 
samhället och att delta i förändringen av detta samhälle, (Utbildningsdepartementet 
1996/97:112. s. 21). 

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

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

Eftersom de behov som finns i kommunens skolor varierar måste också resurserna variera. 

Underlaget för en behovsstyrd resursfördelning finns i de utvärderingar som kommunen skall göra 

med utgångspunkt i skolplanen. Resursfördelning i kommunen måste ske på ett sådant sätt att 

ojämlikheter kompenseras. (Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning - kvalitet och 

likvärdighet; Utbildningsdepartementet 1996/97:112 s. 22).  

I Statens offentliga utredningar har staten tidigare gett tydliga anvisningar i läroplanen om 
hur målen skall nås genom bla arbetssätt och metoder. Den nuvarande läroplanen, Lpo 94, 
är däremot upplagd så att staten anger de övergripande målen för skolan. Dessa är indelade 
i mål att sträva mot och mål att uppnå. Mål att sträva mot är de mål man vill att skolan ska 
sträva mot och mål att uppnå skall alla elever i skolan ges möjlighet att uppnå. Där står 
bland annat att alla som arbetar i skolan ska hjälpa elever som behöver särskilt stöd samt att 
läraren skall utgå från varje elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det är 
sedan varje rektors ansvar att alla elever ges möjlighet att nå uppnåendemålen och att 
undervisningen utformas så att de som är i behov av särskilt stöd får den hjälp de behöver, 
(SOU1998:66 s. 53). 

Myndigheten för skolutveckling (2005) menar att det är samhället som skapar barn i behov 
av särskilt stöd. Å ena sidan talas om en skola för alla, där eleverna ska mötas på den nivå 
de befinner sig och undervisningen skall utformas utifrån individens förutsättningar. Å 
andra sidan sätter styrdokument upp färdiga mål som är lika för alla, där alla elever ska 
prestera lika mycket. Detta resulterar i att de barn som inte når upp till de förutbestämda 
målen upplevs ha skolsvårigheter och blir i behov av särskilt stöd.  

Bakgrund  
Inom detta kapitel kommer det kort att presenteras ett historiskt perspektiv kring lärarens 
förändrades uppdrag, barn i behov av särskilt stöd, där bland annat det ekologiska synsättet 
tar upp miljöns betydelse för dessa barn. Vidare kommer en presentation om hur resurser 
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har verkat inom skolan. I undersökningsorådet beskrivs en redogörelse till arbetets innehåll 
och uppkomst. 

Lärares förändrade uppdrag: 

Nyroos (2006) menar att dagens decentraliserade mål- och resultatstyrda skola förutsätter 
en ny inriktning på läraryrket. Lärarna får hela tiden nya uppdrag. Lärarna har fått större 
ansvar för sin egen kompetensutveckling, skolans verksamhet och den lokala 
skolutvecklingen. Från att ha varit en traditionell kunskapsförmedlare skall läraren nu 
istället mer fungera som en handledare. Dagens styrsystem bygger på tanken att lärarna är 
professionella. Författaren menar att lärare dock detta många gånger känner sig pressade, 
osäkra och oförberedda på sin nya roll inom skolan. 

Barn i behov av särskilt stöd  

Vernersson (2002) skriver att under 1930-talet började ett utvecklingspsykologiskt synsätt 
göra sig gällande. Det kom att ligga till grund för framtagandet av specialklasser, vilket 
resulterade i att barn kategoriserades. Utvecklingspsykologiska synsättet såg till: 

Att varje individ genomgick en individuell utveckling men att det samtidigt fanns en bestämd normal 

utveckling som en form av medelvärde för alla individer, (Vernersson 2002 s.13). 

Under 1950 talet svepte ett inlärningspsykologiskt perspektiv in över skolan. Det fick stor 
betydelse för de svagpresterande elevernas möjligheter till lärande och utveckling inom 
ämnesundervisningen. Nu uppstod specialklasser för elever med handikapp och för 
svagpresterande elever. De differentierades som en specialpedagogisk åtgärd. Skolväsendet 
ansåg att dessa elever annars kunde påverka de ”normal” begåvade eleverna negativt. I den 
differentorienterade skolan växte det fram olika typer av specialklasser. Klasserna fick 
benämningar som särskoleklass, hjälpklass, läsklass, CP-klass, observationsklass, 
hörselklass, synklass, frilufts och hälsoklass. Elever som av andra anledningar än 
handikapp var svagpresterande, kunde hamna i en skolmognadsklass. Man placerades där 
efter att ha genomgått någon form av test eller fått ett medicinskt utlåtande. 
Intelligensnivån var ofta orsaken till särskiljningen. Undervisningen i 
skolmognadsklasserna såg nästan ut som i de ”normala” klasserna. 

På 1970-talet betonades miljöns betydelse inom specialpedagogiken och man började tala 
om ett ekologiskt synsätt inom skolan (Vernersson, 2002) Samarbetet och sammanhanget 
mellan hem och skola utarbetades för att tillgodose elevens utvecklingsmöjligheter. Det 
kom att ligga till grund för en integrerande undervisning. Läroplanen för grundskolan år 
1969 belyser just detta att alla elever i största möjliga mån ska få sin undervisning i samma 
klassrum, dvs där den vanliga, normala undervisningen sker. Speciallärarna fick nya villkor 
att ta hänsyn till och specialundervisningen fick en samordnad undervisningsform. 

Resurser 

Under 1990-talet talar man om nedskärningar som skett inom skolsektorn under det senaste 
årtiondet. Neddragningarna resulterade i enorma påfrestningar för elever och personal när 
det gällde resurserna inom skolan, (SOU 1998:112). Nu i början av 2000-talet vill både 
politiker och skolverket enligt Vernersson (2002 prioritera utbildningsområdet 
specialpedagogik som en grund i lärarutbildningen. På det sättet hoppas man från politiskt 
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håll kunna kompensera resursneddragningarna, så att lärarens egen kompetens ska räcka till 
även för barn i behov av särskilt stöd. Detta är politiskt önskvärt för att skolan ska 
utvecklas mer till en inkluderande skola. Persson (2001) menar att en inkluderande skola 
aktivt ska anpassa sin verksamhet och verka för att alla elever ska ha möjlighet att känna 
gemenskap, delaktighet och meningsfullhet. Ingen ska bli exkluderad ur gemenskapen.  

Skolverket (SOU 1998:112) genomförde 1995 en undersökning i ett antal kommuner hur 
nedskärningarna inom skolan har påverkat organisationen. Skolverket menar att tidigare 
styrdes skolans resurser mycket starkare av staten. Staten fördelade resurserna i form av 
bidrag till skolorna. I läroplanen fanns tydliga regler om hur resurserna skulle användas. 
Resurserna var avsedda för att tillåta undervisning i halvklass i vissa ämnen och var 
räknade per elev. Resursen skulle också ge möjlighet till att ha speciallärare för de elever 
som behövde särskilt stöd. Med åren har denna styrning minskat för att som det ser ut nu i 
stort sett ha avskaffats. I dagsläget får varje kommun ett statligt bidrag. Det är sedan upp 
till varje enskild kommun att själva konstruera resursfördelningsmodeller inom kommunen 
som helhet och inom skolans område, (SOU 1998:112). Är det alltså av betydelse vilka 
ledande politiker som styr kommunen och hur de ser på bidraget till skolan?  

Undersökningsområde  
Vi har valt att beforska barn i behov av särskilt stöd och resurser som ligger inom det 
specialpedagogiska området. Vi har valt att forska kring dessa begrepp ur ett 
lärarperspektiv. Under våra förberedelser med att bygga upp denna studie och skriva 
synopsis har vi förstått hur komplext ämnet är. Begreppen barn i behov av särskilt stöd och 
resurser är inte ett entydigt begrepp bland lärare. Bakom begreppen finns mycket olika 
uppfattningar och erfarenheter som präglar innebörden av dem. När ett barn hamnar i 
situationen där den ordinarie pedagogiken inte räcker till är det specialpedagogiken som 
kommer tillhanda. Det är under specialpedagogikens område som barnets behov 
identifieras. När den ordinarie pedagogiken inte längre kan tillfredställa ett barn är det 
specialpedagogikens område att se vilka åtgärder som är nödvändiga. Det kan vara att 
undersöka om barnet har en diagnos, se till medicinska faktorer, barnets mognad och 
kunskapsutveckling mm.  

I dag är det politiskt önskvärt att skolan ska arbeta för att bli en inkluderande verksamhet, 
där alla elever ska ha möjlighet att vara med i gemenskapen. Därför är det relevant att se 
till samhällets struktur och makt genom styrdokumenten för skolan, hur de kan försätta 
elever i behov av särskilt stöd. Enligt de styrdokument som gäller idag, ska undervisningen 
vara individanpassad men samtidigt finns uppnåendemålen som säger att alla elever ska 
befinna sig på samma kunskapsnivå vid en given tidpunkt. De rådande förordningarna för 
skolan i dag upplevs kontroversiella i förhållande till varandra och det är viktigt att 
dilemmat uppmärksammas i arbetet med att ge stöd och resurser i en skola för alla.  

I den litteratur som vi valt att presentera i vår studie har vi uppmärksammat att ”barn i 
behov av särskilt stöd” kan benämnas på olika sätt. Ett vanligt uttryck är till exempel också 
”barn med särskilda behov”. Andersson (2003) menar att det senare uttrycket ofta hänvisar 
till att man försöker förklara elevens skolproblem med att de elever som åsyftas har 
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”särskilda behov”. Vi har valt att använda oss av begreppet ”barn i behov av särskilt stöd”. 
Andersson (2003) menar att behovet uppstår när barnet möter en viss upplevelse och det  

…innebär alltid en relation och därför handlar det inte om egenskaper hos enskilda elever eller egenskaper i 

skolmiljön utan om sambandet mellan dessa, (Andersson 2003 s.69).  

För att kunna förstå hur barn i behov av särskilt stöd blir bemötta i skolan och hur lärare 
ser på dessa barn valde vi att fördjupa oss i hur lärarna ser på de extra resurser som skolan 
kan tilldelas utöver den ordinarie skolpengen. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärarna ser på barn i behov av särskilt stöd och 
hur skolans resurser möter barnens behov, allt sett ur ett lärarperspektiv. Undersökningen 
syftar till att kartlägga hur en grupp verksamma lärare i årskurs 1 till 3, uppfattar 
begreppen, barn i behov av särskilt stöd och de extra resurser som finns att tilldela utöver 
den ordinarie skolgången. 

För att nå vårt syfte har vi lyft fram ett antal frågeställningar. 

• Hur definierar lärare begreppet, barn i behov av särskilt stöd, inom skolan? 

• Hur definierar lärare begreppet resurs inom skolan? 

• Upplever lärarna att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt till? 

• Vad uppfattar lärarna är de mest framgångsrika sätten när det gäller att ta vara på de 
extra resurser som finns att tilldela barn i behov av särskilt stöd?  

• Hur ser lärarna på resultaten för de barn som tilldelats resurser? 
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Kapitel 2 Teoretiskt perspektiv och 
tidigare forskning  

I detta kapitel kommer diskursanalys att presenteras som ett övergripande verktyg för 
denna studie. Foucaults teorier om makt, kunskap och hans beskrivning av Panoptikon som 
en maktmodell för samhället kommer att användas för att beskriva lärarens maktposition i 
förhållande till barnet. Bronfenbrenners ekologiska miljömodell presenteras och används 
för att belysa de olika miljöer som påverkar barnet och ger det olika erfarenheter. 
Erfarenheter som barnet använder sig av i olika situationer.  

Enligt Jörgensen och Phillips (2000) är det diskursanalytikerns uppgift att försöka förstå 
vad människor menar när de för ett samtal och förmedlar sin syn på ett givet ämne. Genom 
att analysera det som sagts kan mönster utkristaliseras och olika sociala konsekvenser kan 
framhävas av den givna verkligheten. Det är genom språket som vår tillträde till 
verkligheten äger rum, menar författaren. Om man är medveten om det kan man se språket 
som en maskin som producerar verklighet, dvs språket konstruerar den sociala världen. 
Jörgensen och Phillips redogör att många av dagens diskursanalytiska arbetssätt har sina 
rötter i Foucaults uppfattning att diskurser är något som regelbundet skiftar och sätter 
gränser för vad som ger mening under en viss tidsperiod eller i ett visst sammanhang.. De 
redogör för hur Foucaults teori om makt och kunskap sprids över olika sociala praktiker. 
Makten ska inte ses utifrån ett förtryckande perspektiv utan Foucault menar att den 
konstruerar diskurser, kunskap, kropp och subjektiviteter (subjekt menar Foucault är 
något/någon som tänker och känner). Enlig Foucault kan sanning ses som något som 
skapas genom diskurser och att det är omöjligt att nå ”Sanningen”, dvs en enhetligt giltig 
sanning. Hans makt- och kunskapsbegrepp för med sig konsekvenser för hans syn på 
sanning. Han menar att det är omöjligt att nå fram till en sanning och därför bör man inte 
ställa frågor om något är sant eller falskt, utan se till vilka sanningseffekter som 
uppkommer och träder fram i en diskurs. Sedan menar Foucault att man ska analyser de 
diskursiva processer som uppkommit så att det ser ut som de ger sanna eller falska bilder 
av verkligheten. 

Foucault (2003) skriver om Panoptikon, som en maktmodell för samhället. Han menar att 
modellen kan utvidgas att gälla samhället i allmänhet. Panoptikon är ett sätt att se på 
makten i förhållande till människans liv och vardag. Han menar att när individen i ett 
samhälle, som exempelvis skolan, blir medveten om att hon är ständigt övervakad av en 
maktförordnad, läraren, så fungerar makten automatiskt. Panoptikonmodellen är ett 
tillvägagångssätt att dela upp individer, isolera dem från varandra, och infoga dem i en 
makthirariki. Det gör man när man måste påtvinga en grupp individer en uppgift eller ett 
betende. Dennna typ av maktmaskin, menar han, utesluter inte den yttre världen, samhällets 
närvaro. Vem som helst ska kunna kliva in och se hur makten och disciplinen utövas i 
skolan  
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Persson (2001)menar att yrkesutövare i de sociala yrkena har getts befogenhet att tolka vad 
som är normalt och vad som är onormalt och utifrån det ge olika förslag på åtgärder. Han 
tar stöd för sin teori i Foucaults maktanalys. Persson skriver att:  

Foucault menar att samhälliga regler i den moderna staten ersätts med disciplinär makt som 

uttrycks i humanvetenskaparna och blir normgivande för vår syn på avvikelse och normalitet, 

(Persson, 2001, s. 40). 

Bronfenbrenner har gjort en ekologisk miljömodell för att kunna studera det lilla barnets 
möjlighet till att utvecklas in i vårt samhälle. 

Bronfenbrenner uppfattar miljön som en serie sammanhängande strukturer, där den ena ryms inuti den andra, 

ungefär som kinesiska boxar eller ett antal ryska dockor av varierande storlekar den ena inuti den andra, 
(Andersson, B-E, rapport 15/1980, s. 15). 

I denna modell skiljer Bronfenbrenner mellan mikro-, meso-, exo- och makrosystem. 
Under benämningen mikrosystem, beskriver han hur en individ utvecklar en 
vardagsverklighet i sin närmiljö. Mikrosystemet är ofta mellan hemmet och barnet. Där 
ingår även familjemedlemmarna. Det kan ändra karaktär, om till exempel det förstfödda 
barnet får syskon. Mikrosystem finns även på andra platser som till exempel i barnets 
förskola. Har barnet skilda föräldrar och bor med båda så utgör det två mikrosystem.  

Bronfenbrenner menar att det är viktigt att jobba med olika mikrosystem i barnets 
utveckling, det är inte bra att utesluta något mikrosystem. När mikrosystemen kopplas ihop 
bildar de mesosystem. 

Än viktigare är det att försöka arbeta med flera närmiljöer samtidigt, dvs. på mesosystemsnivån, (Andersson, 

B-E, rapport 15/1980, s. 20).  

Mesosystemet är när flera mikrosystem kopplas ihop, tillexempel när barnet tar med sig 
sina erfarenheter från hemmet till skolans miljö och från skolans miljö till hemmet.  

Bronfenbrenner fortsätter med exosystemet. Det är det system som barnet inte deltar i vare 
sig socialt eller fysiskt, men det som händer i exosystemet kan indirekt påverka barnets 
sociala relationer. Ett exosystem kan till exempel vara en förälders arbetsplats.  

Det sista systemet i modellen är, makrosystemet som kort kan sammanfattas som 
samhället. Det system som påverkar och styr ett samhälles eller en kulturs organisering. I 
det systemet innefattas politik, ekonomi och kulturella ideologier, (Hwang, P. m.fl. 1992). 

Mikrosystem 
Mesosystem  
Exosystem 
Makrosystem 
 
 
 
Figur skapad efter Bronfenbrenners ekologiska miljömodell. 
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Tidigare forskning 
Inom detta kapitel kommer en presentation av tidigare forskning som kan vara relevant för 
kommande material och analys. Vi har valt att använda frågeställningarna under syftet som 
rubriker. De två sista frågeställningarna flyter ihop i litteraturen och är därför svåra att 
särskilja. Därför sker en sammanslagning av de två sista frågeställningarna. 

 Litteraturen har vi funnit på Lärarhögskolans bibliotek och kommunala bibliotek. Vi har 
även sökt i databaser som Libris, Artikelsök och ProQuest Education Journals. Där har vi 
slagit på sökord som: specialpedagogik, barn i behov av särskilt stöd, resurs, 
resursfördelning, resurspeng, elever med särskilda behov, skola, children in need, special 
support och kombinationer av begreppen. Vi har även googlat på nätet (med samma 
sökord) samt varit inne på Skolverkets, regeringens och kommunens hemsida för att hitta 
underlag för vårt arbete. Slutligen har vi också sökt litteratur genom att titta i andra 
liknande studiers referenslistor och genom det hittat ny spännande litteratur. 

Vernersson (2002) skriver att skolan har förändrats genom tiderna på grund av olika 
samhällsförhållanden. Det beror på att skolan inte är en isolerad institution i vårt samhälle 
utan påverkas av samhället och förändras i takt med hur samhällets förhållanden skiftar. 
Författaren menar att vårt föränderliga samhälle blir skolans problem. Eleverna tar med sig 
sina villkor och det samhälle som formar just deras liv in i skolan. Vidare menar hon att 
mänga olika samhällsförhållandena är högst relevanta för skolan och påverkar den 
avsevärt. Arbetslöshet, ekonomiska förutsättningar, bildning av familj, stress och psykisk 
hälsa, är exempel på samhällsfaktorer som i hög grad kan påverka skolan. Skolans insatser 
för att möta dessa faktorer har också varierat. 

Vernersson skriver att specialpedagogik numera är en viktig grundsten. Hon menar att både 
politiker och Skolverket för närvarande prioriterar utbildningsområdet specialpedagogik. 
Det ligger i linje med den politiska viljan att skolan ska utvecklas mer åt en ”inkluderande 
skola” (Vernersson 2002 sid.11) Hon anser att alla berörda som jobbar med barn och 
ungdomar bör få ta del av det specialpedagogiska ämnet under sin utbildning. Det skulle ge 
alla en förförståelse av ämnet och förmåga att bemöta barnen med ett specialpedagogiskt 
förhållningssätt. 

Begreppet barn i behov av särskilt stöd inom skolan 

Groth (2007) skriver i sin avhandling Uppfattingar om specialpedagogiska insatser, att 
Vernersson (2002) menar att det har skett en ökning av barn som är i behov av särkilt stöd 
inom den svenska skolan. Främst handlar det om läs- och skrivsvårigheter men även 
koncentrationssvårigheter. Han skriver att Vernersson menar att det beror på att det skett en  
ökning av diagnostisering.  

Andersson (2003) påpekar att om man söker förklaringar till individens skolproblem hos 
individen, kan det bli viktigt med en diagnos. Då letar man efter egenskaper hos individen 
för att förklara skolsvårigheterna. Om man letar efter orsakerna i individens miljö, kommer 
man att se till exempelvis bristande föräldrauppfostran eller misär i miljön. Att leta efter 
skolsvårigheter hos individen eller dennes miljö anser hon vara ett passivt synsätt. 
Andersson menar att i en relation som är ett samspel mellan individ och miljö uppstår 
behovet. Behovet uppstår när miljön inte förmår tillfredsställa individen. Hon menar att 
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utveckling är en produkt av samspel, varför man inte bör titta på endast individens eller 
lärarens egenskaper.  

Ridell (Persson 2001) menar att pressen på lärare att visa upp goda resultat, kan förändra 
begreppen normalitet och avvikelse.. Vernersson (2002) skriver att normalitetsbegreppet 
styr mycket av verksamheten och tänkandet i undervisningen inom skolan. Andersson 
(2003) menar att varje samhälle skapar sina egna normer om vad som är normalt eller 
onormalt. De beteenden som avviker allt för mycket från normen betraktas som sjukt eller 
onormalt. Samtidigt ställer hon frågan, hur skulle ett samhälle med bara normala och friska 
perosner se ut? Persson (2001) skriver därför att Ridell menar att de mest utsatta blir de 
barnen med socioemotionella problem och beteendestörningar. 

Brodin & Lindstrand (2004) anser att förklaringar till barns svårigheter många gånger säger 
mer om lärarens förhållningssätt till olikheter och rådande samhällssyn än att problemet 
ligger hos barnet. De menar att problemet är placerat i sin miljö. En annan samhällssyn och 
miljö hade sannolikt givit helt andra förklaringar till barnets svårigheter. De tycker att det 
vore angeläget för lärare och andra experter att diskutera kring dessa frågor såsom, vad är 
det som påverkar oss att fatta de beslut vi gör och att förhålla oss på ett specifikt sätt till en 
situation och vad är det som får oss att så bestämt diagnostisera barns svårigheter på ett 
tidstypiskt anpassat sätt. 

Begreppet resurs inom skolan 

Vernersson (2002) talar om mätbara och icke mätbara resurser. Med mätbara resurser 
menar hon alla de resurser som kan räknas i pengar. Finns det pengar finns möjlighet till 
denna typ av resurser, som bland annat, undervisningstimmar, antal elever, gruppstorlek, 
lokaler, antal lärare med examen, pedagoger med specialpedagogisk kompetens och 
stödundervisning. Hon skriver om neddragningar som skedde under 1990-talet i den 
svenska skolan. Det innebar att dessa mätbara resurser blev hårt drabbade och det 
resulterade i att barn i behov av särskilt stöd inte fick det stöd de hade rätt till. 

Under de icke mätbara resurserna tar hon upp lärarens egen yrkeskompetens, såsom 
tidigare erfarenheter, social kompetens, ämneskunskaper och metoder för att lära barn att 
läsa, skriva och räkna. Hon menar att nyexaminerade lärare använder sig av de kända 
kunskaper och metoder de fått genom utbildningen. Med mer erfarenhet kan läraren jobba 
med ett mer långsiktigt perspektiv i undervisningen och planera sitt handlande därefter. 
Vidare menar hon att läraren bör ha social kompetens för att kunna bemöta elever, 
lärarkollegor och föräldrar med tålamod, uthållighet och nyfikenhet. 

Assarsson (2007) tar upp tiden som en resurs. Hon har genom intervjuer med lärare fått 
fram att kursplaner och scheman ofta stressar lärarna. Detta resulterar i att de väljer 
arbetssätt som är mindre tidskrävande. 

Groth (2007) ser en förändring av speciallärarverksamheten som nu har gått över till 
specialpedagogverksamhet och det har gett arbetsuppgifterna en annan karaktär. Numera 
har specialpedagogen blivit mer av en resursperson. Vidare nämner han att Persson (2004) 
skriver att specialpedagogen även ska finnas där för handledning och ha rådgivande 
arbetsuppgifter. Groth skriver att Vernersson (1995) menar att den specialpedagogiska 
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verksamheten inte ska vara särskiljande, utan arbeta mot en förståelse och utvecklande av 
en inkluderande ämnesundervisning.  

Vidare skriver Groth (2007) att Skolverket (1998) har lyft fram att det visat sig att 
minskade klasstorlekar påverkar barnens inlärningsmöjligheter positivt. Samtidigt 
uppmanar han lärarna att se över sitt arbetssätt. Han menar att det pedagogiska upplägget 
verkar vara viktigare för barnens inlärningsmöjligheter än tillexempel klasstorlek.  

Får barn i behov av stöd den hjälp de har rätt till? 

Myndigheten för skolutveckling (2005) redovisar i sin rapport Elever som behöver stöd 
men får för lite, en fallstudie av tio skolor där man i resultatet kan urskilja en grupp elever 
som ofta nedprioriteras vid resursfördelning. De är de elever man uppfattar som tystlåtna, 
initiativsvaga och blyga. De har svårt att koncentrera sig och har ofta svårt med 
läsinlärningen.  

Rapporten redovisar även att skolan hade svårt att stå emot trycket från starka föräldrar 
som hävdade sina barns rättigheter till stöd. Eftersom resurserna är begränsade resulterade 
det i att svaga föräldrars barn blev förlorare i fördelningen av resurser. 

Hälften av de tillfrågade skolorna menar att orsaken till att elever inte får det stöd de 
behöver enbart beror på resursbrist. Andra skolor nämner orsaker som brister i 
organisationen, brister i personalens kompetens och så vidare. 

Vidare menar Myndigheten för skolutveckling att lärarna upplever det svårast att själva 
komma tillrätta med de elever som har beteendeproblem. Detta beror på att eleverna ofta 
både förstör för sig själva och andra. 

Vad är framgångsrika sätt att ta vara på de extra resurser som finns att 
tilldela för barn i behov av särskilt stöd/Resultat av tilldelade resurser? 

Andersson (2003) skriver i sin bok hur föräldrar är de som kan påverka en situation, de 
sitter inne med den äkta kraften och är i allmänhet de bästa för barnen. Författaren menar 
att utbildade lärare inte har samma genomslagskraft hos ett barn men de sitter med den 
professionella kunskapen. Hon menar att föräldrarna alltid ska ha huvudansvaret enligt 
skolans styrdokument, Lpo 94. I styrdokumenten står det med samanfattande ord att skolan 
ska vara ett stöd för familjen i frågor som rör fostran och utveckling. Därför ska skolan 
samarbeta med hemmet. 

När det gäller åtgärder menar Arvidsson (1995) i sin avhandling att många lärare anser att 
mycket kan förbättras med hjälp av deras egna arbetsmetoder genom att bland annat höja 
kvalitén och att bättre anpassa lärandet för eleven. 35 procent anser att åtgärderna ska 
bygga på en förändring hos eleven. 

Det är 22 procent av de tillfrågade lärarna som nämner att de skulle vilja ha hjälp utifrån i 
sådana här situationer. De flesta nämner speciallärare som en resurs. 

I skolverkets rapport Elever i behov av särskilt stöd (1998) poängteras att skolan bör se till 
barnens starka sidor. Genom att ta fasta på dem kan man fånga upp barnens nyfikenhet och 
lust att ta till sig kunskap och möjliggöra att de fortsätter att utvecklas. För det behövs en 
bra och givande miljö. Det står vidare att skolans utformning av miljön kan gynna eller 
motverka en elevs lärande. Rapporten menar att en översyn av lokaler, elevvård och 
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exempelvis skolmåltider, kan leda till en betydelsefull ökning av resurserna inom skolan. 
Skolledninen bör ses som pedagogisk ledare som har ansvarför att påvisa förutsättningarn i 
miljön som kan stimulera och göras gynnsamma för elever med behov av särskilt stöd. De 
menar att en skola som har ett utbrett och fungerande kontaktnät med andra institutioner i 
skolans närhet, har större möjligheter till ett ge ett lyckat individanpassat stöd.  

Andersson (2003) menar att den första åtgärden bör vara att arbeta problemlösningsinriktat 
och ta fram vad man vill ska hända under processen i en lyckad resursinsats. Vilka problem 
vill man avskaffa och vilka positiva mål vill man uppnå med resursen. Hon menar att det, 
för att få ett bra resultat, är viktigt att se på problemet här och nu och att göra konkreta 
beskrivningar av tillvägagångssätten. Förklaringar till problemet kan man hitta bakåt i 
tiden. I den konkreta beskrivningen av problemet bör man undvika värderingar som 
exempelvis bra och dåligt. Hon beskriver vidare att det kan vara bra att rangordna 
delmålen, att prioritera vilka mål som är viktiga just nu. Målen måste vara realistiska och 
det får inte ta för lång tid tills eleven har uppnått dem. Det är viktigt att kunna mäta målen 
för att kunna se om de uppfyllts och att problemen är borta. 

Ormsbee (2001) skriver i sin artikel om ett framgångsrikt sätt att arbeta med ett sorts 
resursteam (Preassessment team) som utformar ett åtgärdsprogram för barn i behov av 
särskilt stöd. Teamet är sammansatt för att hjälpa barn att ha en möjlighet att stanna kvar i 
det ordinarie klassrummet och undervisningen. Det finns inte mycket skrivet om teamets 
verksamhet men det som finns att läsa indikerar ett mycket gott resultat av teamets 
arbetsinsats, skriver Ormsbee. Teamet arbetar efter en flerstegsmetod där det i detalj är 
beskrivet hur de ska samla in oberoende information om den elev som är i behov av särskilt 
stöd. Att arbeta med den metoden där det är noga beskrivet hur åtgärdsprogrammet ska 
utformas är viktigt för att teamet ska kunna ge stöd och ha ett bra samarbete med läraren. 
Resursteamet ger läraren en detaljerad beskrivning hur hon/han ska gå tillväga med 
åtgärdsplanen, Ormsbee menar att det är ett inslag som ofta förbises. När åtgärdsplanen är 
gjord så ska föräldrarna ha en kopia av den. Teamet anser att i en åtgärdsplan är föräldrarna 
en mycket viktig del för ett gott resultat i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Centrala begrepp  
Under denna rubrik kommer begrepp som vi anser är väsentliga för kommande analys att 
presenteras, för att hitta olika mönster i lärarnas utsagor och relationer i skilda utsagor. 
Begreppen belyser lärarnas uppfattningar om det som i styrdokumenten och litteraturen 
kallas barn i behov av särskilt stöd och resurser.  

Barn i behov av särskilt stöd är de barn som är i behov av ytterligare insatser, tillfälligt 
eller långvarigt, beroende på vilka krav miljön ställer på barnet. Andersson (2003) menar 
att det inte handlar om egenskaper hos enskilda elever eller i skolmiljön utan ett samband 
mellan dessa.  
 

Resurs innebär i denna studie i första hand de pengar som skolan har till förfogande för 
barn som är i behov av särskilt stöd. Haug (1998) menar att resurser inte bara är pengar, 
man ska också se lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionell kompetens och elevförut-
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sättningar. Han menar att man måste titta mer på innehåll och arbetsmetoder i skolans 
arbete med dessa barn.  
Inkluderad är ett begrepp som ställer krav på att skolan ska aktivt anpassa sin verksamhet 
och verka så att alla elever har möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 
meningsfullhet i den ordinarie klassundervisningen. 

Exkluderad är när ett barn får gå ifrån den ordinarie klassundervisningen för att få stöd.  

Specialpedagogik är ett kunskapsområde inom den pedagogiska disciplinen till för att 
hjälpa och stötta pedagogiken i möten med individers olikheter och behov då den ordinära 
pedagogiken inte räcker till.  

Makt är i den här studien betonad utifrån samhället och lärarnas maktposition i förhållande 
till barnet. 

Miljöer är där barnet befinner sig stor del av sin tid och varifrån det har med sig 
erfarenheter in i andra miljöer, såsom skolan. 
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Kapitel 3 Metod  

I detta kapitel redovisas metodval, vilket huvudsakligen är en kvalitativ metod.  Här 
redovisas hur litteraturen valts och materialet bearbetats. Avslutningsvis reflekteras över 
tillförlitligheten i studien och över de etiska aspekterna. 

Detta är en empirisk undersökning som är byggd på intervjuer som sökt svar på våra 
frågeställningar. Trost (1997) anser att om frågeställningarna i ett material är av den 
karaktären att man vill förstå något eller se ett mönster, är en kvalitativ metod att föredra. 
Vi ville ta reda på lärares uppfattningar kring barn i behov av särskilt stöd och resurser för 
att genom det urskilja ett mönster i materialet som uppkommit under datainsamling. Därför 
ser vi den kvalitativa forskningsmetoden som en given modell för vårt arbete.  

Bengtsson (1998) menar att det är fördelar med att träffa lärarna öga mot öga för att man då 
kan reda ut eventuella missuppfattningar, eftersom även läraren har möjlighet att ställa 
frågor. Dessutom brukar bortfallsprocenten vara lägre här än om man till exempel jämför 
med en enkätundersökning. Vi har därför valt intervjuer som metod och vår undersökning 
bygger på fyra intervjuer i årskurserna 1 till 3.  

Urval  
Vi började med att var för sig leta efter relevant litteratur. När vi fann något intressant 
skrev vi ner några rader om detta plus referenser. Vi redovisade det vi hittade för varandra 
och fattade då tillsammans beslut om materialet hade relevans för studien. Därefter 
sammanställde vi studien tillsammans.  

Undersökningskommunen vi har valt att undersöka har ca 24000 invånare varav ca nio 
procent är födda utomlands. Medelinkomsten ligger relativt högt 276000 kronor (2002). 
Kommunen har sedan länge varit borgerligt styrd. Bebyggelsen består huvudsakligen av 
villor. En stor del av kommunen är ren landsbygd. Kommunen består av tio kommunala 
låg- och mellanstadieskolor och två fristående skolor. 

I undersökningskommunen är det Nämndkontoret barn och ungdom, som har hand om 
resursfördelningen. I grundpengen som skolan får till varje barn ingår ett stödbidrag. Det 
finns också möjlighet för skolan att söka extra bidrag utöver det belopp som finns i 
grundpengen för de barn som behöver särskilt stöd. Skolan får då skicka in en ansökan till 
Nämndkontoret barn och ungdom, där de beskriver hur de tänker sig arbeta med resurserna. 
I kommunen finns också ett resursteam till förfogande för lärarna som innefattar bland 
annat talpedagog och specialpedagog med flera.  

De fyra lärarna har valts ut genom att vi först åkte runt på sex olika skolor i den kommun 
vår empiriska studie är gjord. Där fick alla årskurs 1-3 lärare en skriftlig förfrågan om att 
medverka i en intervju. Utav cirka 40 utskick erhölls endast ett svar. Vi valde då att åka till 
skolor som vi har haft kontakt med tidigare och på det sättet få tag på fler lärare. Detta 
resulterade i att vi fick ihop tre lärare till. Det visade sig betydligt svårare än väntat att få 
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lärare att medverka vid en intervju. Det brev vi skickat ut, fick vi senare höra, hade kastats 
direkt utan att de ens blivit lästa. Nästa problem uppkom när en lärare inte var tillgänglig 
vid bokad tid. Eftersom tiden var knapp för vår c-uppsats valde vi med vinst eller förlust att 
gå och knacka dörr i hopp om att hitta en ny lärare. Som tur var, var det en årskurs 3 lärare 
som ställde upp.  

En lärare är frivilligt medverkande i vår studie medan de andra tre lärarna har fått 
ytterligare förfrågningar och då själva kunnat välja om de vill medverka. Vi tycker oss fått 
en god spridning av lärarnas yrkesverksamma år som är mellan ett till 40 år. Att lärarna vi 
fått tag på är verksamma i skolor som vi tidigare har haft kontakt med ser vi inte som något 
hinder för studiens tillförlitlighet, på grund av att vi inte har några personliga relationer till 
dessa lärare. 

Uppläggning och genomförande av intervjuerna  
Valet stod mellan fokusgrupp och enskilda intervjuer för vi upplevde att de skulle passa vår 
studie. Krag, Jacobsen (1993) menar att man genom fokusgrupp kan få fram nyanserande 
svar. Han påpekar att man ska vara medveten om att det ställs höga krav på samtalsledaren 
så att inte en deltagare tar över och andra kommer i skymundan. När vi märkte att det var 
svårt att få ihop en grupp lärare vid ett och samma tillfälle, fick vi lov att frångå fokus-
grupper. Därför valde vi att fortsätta med intervjuer. 

Vi utsåg en av oss till att hålla i intervjun och den andre gavs möjlighet att komma in efter 
varje frågeställning. Vi var medvetna om att den som höll i intervjun inte har samma chans 
att hinna föra ordagranna anteckningar över svaren som ges. Därför förde vi båda 
anteckningar under intervjun för att minska risken att missa viktig information. Ibland bad 
vi lärarna stanna upp så vi fick kontrollera att vi fick med det som sades. Vi avslutade våra 
intervjuer med att fråga om vi fick återkomma om det behövdes. 

Vi använde oss av våra frågeställningar, som vi anser är av öppen karaktär. Hägg och 
Kuoppa (1997) menar att öppna frågor är när den som ställer frågorna inte vet svaret, och 
den som svarar själv väljer vad ha vill ge för svar. Frågorna inleds ofta med ord som vad 
och hur. Där lärarna gav korta svar ställde vi följdfrågor som exempelvis, hur menar du då?  

Materialbearbetning 
Efter intervjuerna satte vi oss ner tillsammans och sammanställde direkt resultaten av 
intervjuerna. Då märkte vi att vi hade uppfattat och tolkat några saker på olika sätt. Ryen 
(2004) menar att man bör vara medveten om att analysen börjar redan under intervjun. Vi 
kommer att presentera lärarnas svar på våra frågor så precist som möjligt. Vi är dock 
medvetna om att redan under intervjuerna börjar våra tolkningar av svaren. 

För att kunna beskriva lärarnas uppfattningar i form av ett resultat har vi valt att utgå från 
våra frågeställningar. Vi har redovisat allt som har haft med vårt syfte och våra 
frågeställningar att göra och valt att inte redovisa det som inte hörde till. Under intervjuerna 
upplevde vi att lärarna svarade likartat på de två sista frågeställningarna och vi har därför 
valt att i resultatet redovisa dessa var och en för sig men i övrigt är frågorna sammanställda. 
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Efter insamlandet av materialet satte vi oss ner och transkriberade våra fyra lärares svar. 
Därefter har vi jämfört våra tolkningar om vad som sades vid intervjuerna. Sedan har vi 
utgått från vårt material och där sammanställt och försökt hitta gemensamma nämnare i de 
olika frågorna. Vi har valt att endast ta med det som vi anser vara relevant för vår uppsats 
och har tagit bort det som frångick ämnet. Av anonymitetsskäl kallas lärarna A, B, C och 
D. 

Vi har hittat mönster som kan beskrivas som resurser i klassrummet, utanför klassrummet, 
olika samhälliga och miljömässiga aspekter samt att se till individens förhållanden. Då vår 
utgångspunkt har varit att få en uppfattning om lärares syn på barn i behov av särskilt stöd 
och resurser så har vi valt att ta hjälp av Bronfenbrenners ekologiska miljömodell och 
Fouacaults maktbegrepp och beskrivning av Panoptikon. Bronfenbrenners modell tycker vi 
ger möjlighet att tydligare förklara hur barnets olika miljöer påverkar barnets 
förutsättningar i skolmiljön. För att bredda synen på  lärarnas makt, och hur den till och 
med kanske kan försätta ett barn i behov av särksilt stöd eller styra så att barnet får den 
hjälp det behöver, använder vi Foucaults begrepp. Vi har valt att presentera 
intervjufrågorna var och en för sig och med följande underrubriker.  

Hur definierar lärare begreppet barn i behov av särskilt stöd, inom skolan? 

Ser till individen 

Ser till miljön/samhället  

Hur definierar lärare begreppet resurs inom skolan? 

Resurser i klassrummet 

Resurser utanför klassrummet 

Upplever lärarna att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp, de har rätt till? 

Ser till miljön/samhället 

Ser till individen  

Vad uppfattar lärarna är det mest framgångsrika sätten när det gäller att ta vara på 

de extra resurser som finns att tilldela barn i behov av särskilt stöd 

Resurser i klassrummet  

Resurser utanför klassrummet  

Hur ser ni på resultatet till de barn som fördelats resurser 

Ser till individen 

Ser till miljön/samhället 

Tillförlitlighetsfrågor 
Eftersom vi valde att genomföra intervjuerna tillsammans är vi medvetna om att läraren 
skulle kunna ha känt sig obekväm med att vi var två. Vi upplever inte att lärarna var 
obekväma i situationen men däremot uppfattade vi att två av lärarna var rädda att uttrycka 
sig klumpigt i frågan om begreppet, ”barn i behov av särskilt stöd”. Vi är medvetna om att 
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deras svar kan ha påverkat validiteten och att deras erfarenheter om barn i behov av särskilt 
stöd kan ha presenterats på ett sätt som inte motsvarade deras verklighet. På grund av att de 
är rädda att inte uttrycka sig politiskt korrekt. Vi valde att träffa lärarna på respektive skola 
för att skapa en bekväm situation för dem.  

Vid materialbearbetningen märkte vi hur olika vi hade tolkat svaren. Vi diskuterade våra 
tolkningar och kom fram till en kompromiss av bägge tolkningarna. Något annat vi märkte 
var att viss information hade behövt vidareutvecklas och vi borde ha ställt följdfrågor för 
att få en precisare förståelse av vad lärarna menade. Detta hade kunnat undvikas om vi 
sammanfattat och återberättat deras svar för var och en av dem under intervjuerna. Då hade 
de haft en direkt möjlighet att tydliggöra sitt svar. Trots dessa brister är vi nöjda och tycker 
ändå att vi kunnat uppnå vårt studiesyfte med hjälp av vald metod. 

Vi valde bort att bandinspela våra intervjuer och är därför medvetna om att våra citat inte är 
ordagranna. Vi anser att det inte har påverkat tillförlitligheten i vårt material på något 
allvarligare sätt, eftersom vi var två som förde anteckningar och vi sammanställde lärarnas 
svar tillsammans och gjorde en kompromiss av våra tolkningar. Våra tolkningar var aldrig 
så olika att vi tyckte vi behövde återkomma till läraren för att be denne tydliggöra. 

Etiska aspekter 
Vi har utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (1991) där de talar om fyra 
allmänna huvudkrav inom forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I brevet som vi lämnade ut till alla lärare i 
närområdet för intervjuerna, informerade vi att deltagandet var frivilligt. Vi informerade 
också om vårt syfte med studien och garanterade att lärarna skulle förbli anonyma och att 
allt material endast kommer att vara till för vårt examensarbete. Innan intervjuerna 
skickade vi ut våra frågeställningar till lärarna. Intervjuerna skedde på ordinarie arbetstid. I 
resultatredovisningen framgår varken lärarnas namn eller vilken kommun de arbetar i. 
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Kapitel 4 Resultat  

Resultatet presenteras i teman som svarar mot studiens syfte som är att öka kunskapen om 
barn i behov av särskilt stöd och hur skolans resurser möter de behoven, allt sett 
huvudsakligen ur ett lärarperspektiv. Undersökningen bygger på intervjuer av fyra lärare 
årskurs 1-3.  

Lärare A, är 30 år gammal och examinerades 2003 som 1-5 lärare i matematik och svenska 
som huvudämne. Arbetar i en liten skola med ca 160 elever. Arbetar i dag i en årskurs 5, 
som hon har haft sedan årskurs 3. 

Lärare B, är 37 år gammal och examinerades 2006 som 1-5 lärare med matematik och 
svenska som huvudämne. Arbetar i en relativt stor skola med ca 500 elever. Arbetar i dag 
med en årskurs 1. Hon har tidigare arbetat som barnskötare inom förskolan och 
förskoleklass. 

Lärare C, är 63 år gammal och examinerades 1967. Hon är utbildad småskolelärare och 
jobbar i en relativt stor skola med ca 500 elever. Arbetar i dag med en årskurs 2, som hon 
har haft sedan start. Hon har tidigare arbetat inom skolmognadsklass, obsklass som 
speciallärare, samt jobbat i ett stödteam. Hennes hjärtefråga är läs- och skrivutveckling. 

Lärare D, är 51 år gammal och examinerad 1997. Hon är i grunden 1-7 lärare med 
utbildning i Montessoripedagogik. Hon arbetar i samma skola som lärare B. Hon är 
klasslärare i en årskurs 3, som hon haft sedan start. Hon har tidigare erfarenheter inom 
Montessoriförskolan, som journalist och ett år inom gymnasiet som lärare. 

Beskrivning av material 

Hur definierar lärare begreppet barn i behov av särskilt stöd, inom skolan? 

Lärare A, C och D menar att det är de barn som av någon anledning inte klarar av den 
normala skolgången, vilket kan bero på olika saker. Lärare B däremot poängterar vikten av 
att det är situationen som eleven hamnar i som gör att han/hon blir i behov av särskilt stöd 
Samtliga lärare nämner även sin syn på vilka barn som blir i behov av särskilt stöd. 

Ser till individen 

A och C menar att de barn som behöver något extra utöver det lärarna kan erbjuda i den 
normala klassen blir” i behov av särskilt stöd”. Lärare A, talar om att de bland annat är de 
barn som har läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter, barn med diagnos och de barn som 
har svårt att veta vad de ska göra, svårt att förstå instruktioner som läraren ger. Hon tar upp 
Wisc-test, vilket hon poängterar kan låta hemskt för man testar barnets IQ. Man ser om det 
ligger inom normalkurvan, vilket skapar en förståelse av barnets behov inom skolan. Wisc-
testet, menar hon, kan också skapa en förståelse för barnets kommande behov i framtida 
skolgång. 
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Lärare C menar att alla barn är i behov av stöd på sitt sätt. Det kan vara barn som tidigare 
är utredda och fått en diagnos eller barn som märks under skoltiden. Hon menar att ofta är 
dessa barn pojkar. Hon tycker sig kunna se att de barn som har diagnos ofta klarar sig 
igenom de första tre åren i skolan på grund av att det bland annat finns fritidspersonal att 
tillgå, men att det sedan i årskurs fyra ofta uppstår problem när resurserna minskar. Detta 
leder då ofta till att man väljer en annan skolgång.  

Lärare D, tar upp problem hos barnen så som inlärningssvårigheter som exempelvis 
dyslexi. Hon tar även upp barn med diagnos, handikapp som exempelvis ADHD och 
psykosociala problem. De olika problemen menar hon behöver olika stödåtgärder. De som 
har sociala problem behöver ofta ha stöd i form av en assistent: 

Här behövs en assistent som kan ta dem till mattan, de barn som annars klättrar på väggen. 

Ser till miljön/samhället  

Lärare D säger vidare att hon inte ritigt tror på diagnoser. Hon ifrågasätter varför så många 
elever nu har ADHD, vilket inte var lika vanligt förr. Hon tror att det kan ha med 
uppfostran att göra.  

Föräldrarna har uppfostringsproblem och svårt att sätta gränser. Deras barn är som små diktatorer 

och de tar med sig beteendet in i skola. 

Hon tror att mer föräldrakurser skulle behövas. 

Lärare B, menar att det är de barn som inte uppnår målen som är ställda i årskurs 5. Hon 
berättar att man i deras skola bryter ner i målen i ungefärliga delmål i varje årskurs.  

När de inte uppnår målen hamnar de just då i behov av stöd. 

Hon talar mest om läs- och skrivsvårigheter men tar även upp barn med diagnoser. 

Hur definierar lärare begreppet resurs inom skolan? 

Lärare D, menar att det är ett infekterat begrepp i alla fall för rektorns del. Det är han som 
har huvudansvaret för resursfördelningen som hon menar att nästan alla är missnöjda med. 
Hon skulle vara glad om de var eniga på skolan om begreppet resurs.  

Lärare C, menar på att det här är ett vitt begrepp, någon man får utöver baskraven, alltså 
jag som lärare.  

Jag är den främsta resursen, föräldrarna är resurser. Alla som kan stödja barnets inlärningar är en 

resurs. Det är inte säkert en fördel med en diagnos men ofta vill jag säga att dessa har en fördel,  

barnen (de) blir öronmärkta och får då en större tillgång till resurser. Oftast är dessa barn killar.  

Lärarna talar om olika resurser. De talar huvudsakligen om de resurser de har till sitt 
förfogande i skolan så som assistent (både för en elev eller i klassen). Andra resurser som 
nämns och som står till deras förfogande är olika stödteam med bland annat 
specialpedagog. De har olika åsikter om hur resurserna ska användas. En del menar att man 
ska inkludera eleven i klassen, andra ser fördelar med att eleven går ifrån klassen till olika 
former av stödundervisning. 
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Resurser i klassrummet 

Lärare A, pratar enbart om en assistent, en hjälp i klassen. Det är det enda hon har upplevt.  

Lärare B tar huvudsakligen upp de resurser som finns på hennes skola. Det är tre utbildade 
lärare som går runt i klasserna efter behov, de rör sig mellan årskurs 1-5. Hon menar på att 
ju större skolan är ju mer resurser har skolan tillgång till.  

Lärare C menar att assistenter ofta är en resurs för den sociala inlärningen 

Här behövs en assistent som kan ta dem till mattan, de barn som annars klättrar på väggen 

Hon berättar vidare om en elev i klassen som arbetar med en dator, Alfa smart, som en 
resurs i skrivutvecklingen.  

Resurser utanför klassrummet  

Lärare B nämner speciallärare och ett basteam som kan vara en resurs, det består av 
kurator, skolsyster etc. 

Lärare D nämner de resurser som de har på skolan och det är ett resurscentrum, vilket 
innefattar en specialpedagog. Hon har också tillgång till en utbildad lärare, 40 minuter i 
veckan, som tar ut barnen från klassen och hjälper dem med det de behöver stöd i. Hon 
talar om en kurator som är kopplad till kommunens resursteam som hon kan ge 
beställningar till när det handlar om psykosociala frågor. Vid konflikthantering mellan 
elever ser hon antimobbningsteamet som en resurs och tar hjälp av dem. Teamet består av 
bland annat vaktmästaren, slöjdlärare, mm. De tas in när det behövs hjälp för att lyfta 
problem som ligger under ytan. Hon menar att även dolda problemen kan påverka 
skolgången. Vidare ser hon fritidspersonalen som en resurs. Hon menar att det är viktigt att 
de har samma förhållningssätt till eleverna, de kan vara resurser för varandra. 

Upplever lärarna att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp, de har rätt 
till? 

På denna fråga svarar tre av fyra nej med kommentarer som: 

Ser till miljön/samhället 

Lärare A säger: 

Nej!, Man får ständigt höra att det inte finns pengar. Det här får ni sköta själva. Den här kommunen menar att 

elever med läs- och skrivsvårigheter får lärarna sköta själva, till det ges inga resurser. Kommunen vill gärna få 

det att låta som resursfördelningen fungerar så bra, men i verkligheten får man väldigt lite hjälp. 

Hon menar att kommunen sätter gränser, rektorn skulle vilja ge mer om det var möjligt. 

Lärare D menar att nog ingen lärare skulle svara ja på denna fråga. 

Lärare A menar att de föräldrar som engagerar sig i barnens skolgång har större chanser att 
få hjälp till resurser av kommunen. Kommunen lyssnar mer till föräldrarna än till lärarna.  

Lärare C skulle vilja se större tillgång till mindre undervisningsgrupper. Hon börjar sedan 
berättar om skolans resurser, bland annat ett stödteam som är väl fungerande. De hjälper till 



19  
 

med läs- och skrivinlärning och matematikförståelse. De som inte uppnår målen, som är 
nedbrutna i mindre delmål för varje årskurs, har första prioritet till stödteamet.  

Ser till individen  

Lärare B är den enda som menar att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt 
till. Hon poängterar: 

Det är det nog inte många lärare som skulle svara ja på den här frågan. 

Hon relaterar till sin egen skola där man vill profilera sig genom att lägga speciellt värde 
vid årskurs 1 i läsinlärning. Specialpedagogen ”lusar” (LäsUtvecklingSchema som är ett 
verktyg för att se barnens läskunskaper) alla barnen höstterminen i årskurs ett och läraren 
själv kontrollerar deras matematikkunskaper. Här får de fram vilka elever som behöver 
hjälp och vilka som behöver utmaningar i ämnena. De barn som behöver hjälp får gå iväg 
under en sex veckors period till specialpedagogen. Hon har också ett samarbete med 
fritidspersonalen. Detta gör att hon kan arbeta halv klass medan den andra halvan är med 
fritids. Fritidspersonalen följer upp det som sker på lektionerna med praktisk undervisning.  

Lärare D berättar om att hon informerar om vilka rättigheter hennes elever har, tillexempel 
om det är barn med dyslexi, så måste de få mer tid på sig vid tentamen. Hon poängterar för 
sina elever att alla är olika och inga andra får ifrågasätta när hon individanpassar 
undervisningen. Hon berättar om en kollegas situation, där en elev med ADHD har en 
assistent som blev sjukskriven. Hela verksamheten i klassen rasade samman. Hon menar på 
att hela resursfördelningen måste kunna omfördelas i sådana situationer.   

Vad uppfattar lärarna är det mest framgångsrika sätten när det gäller att ta 
vara på de extra resurser som finns att tilldela barn i behov av särskilt stöd  

Lärarna menar att det inte går att ge något generellt svar på denna fråga. Lärare C menar att 
man måste utgå från varje barns behov. 

Resurser i klassrummet 

Lärare A, berättar att för henne är det en assistent som finns där för eleven. Han/hon gör 
störst hjälp i det sociala arbetet. Det är viktigt med kontinuitet och samspel mellan elev och 
assistent, men även mellan lärare och assistent.  

Här ställer vi en följdfråga: Om hon har hjälp av andra resurser? 

Jag ser först och främst assistenten som A och O i det praktiska arbetet, den är klart den största 

hjälpen. Men visst det kan vara handledning… 

Lärare B tar också upp en assistent i klassrummet och hon anser att det är viktigt att 
personkemin fungerar mellan elev och assistent. Annars är det risk att eleven stänger av 
och stödet blir meningslöst. 

Lärare C menar att barn i behov behöver korta men tydliga mål i undervisningen. Hon tar 
också upp hur viktigt det är med samspelet mellan elev och assistent. Hon nämner en pojke 
i hennes klass där han och assistenten inte alls kom överens och inte kunde vistas i samma 
lokal. Där är resursen ett misslyckande 
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Lärare C berättar att som det ser ut i hennes skola får man aldrig mer än en assistent i 
klassen oberoende av antalet elever som behöver stöd. I dessa fall bör man ta hjälp av 
fritidspersonalen och kanske dela in klassen i mindre grupper.  

Lärare D menar att lärarna kan ses som en resurs. Hon berättar om ett barn i sin klass med 
dyslexi där hon fick handledning i ämnet och det resulterade i att hon själv kunde se sig 
som en resurs för eleven. 

Resurser utanför klassrummet 

Lärare C menar att der är viktigt att ha föräldrarna och barnet med sig för att åtgärden skall 
gynna barnets utveckling 

Lärare D talar inte om assistent för en elev som någon positiv resurs. Hon upplever att för 
många vuxna i klassrummet snarare kan störa undervisningen.  

I klassrummet bredvid är de tre vuxna och ändå är det ett fasligt liv. Jag tror att det kan vara brist 

hos läraren som inte klarar av sitt jobb 

Hon ser hellre att de vuxna delar upp eleverna i mindre grupper, eller arbeta med enskilda 
elever. Hon menar att eleven kan känna sig utpekad att ha en extra vuxen i klassrummet.  

Lärare B, menar att det kan vara blandade åtgärder. Hon berättar bland annat om 
specialpedagogen på skolan Hon vill inte att barnet själv ska förstå att resurser är till för 
henne/honom, att barnet inte får känna sig utpekad. Hon ser därför till att det ska bli något 
positivt att få stöd på olika sätt. 

Hur ser ni på resultatet till de barn som fördelats resurser 

Alla lärarna tycker sig kunna se att resurserna som tilldelats har gett resultat. 

 Ser till individen 

Lärare A, säger att det är viktigt att assistenten och eleven har ett bra samarbete. Hon ser 
assistenten som en avlastning i exempelvis konfliktlösning. Där går assistenten in och 
diskuterar vad som hänt i konflikten. Vilket gör att hon kan koncentrera sig på de övriga 
eleverna. Hon ger ett exempel där assistenten har jobbat med en pojke som har haft sociala 
problem och koncentrationssvårigheter. Där har assistenten arbetat med att stärka hans 
självförtroende och att han ska kunna vistas i klassrummet Han har haft väldigt svårt att 
arbeta i klassrummet vilket också har resulterat i att han har haft en långsam 
ämnesinlärning. Nu kan de se enorma förbättringar. Hon menar att han hade nog inte 
utvecklats och kommit så långt utan sin assistent 

Nu märks han knappt i klassrummet. 

Lärare A menar att barn som har engagerade och stöttande föräldrar utvecklas mest. Men 
de föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sina barn, de barnen utvecklas inte i samma 
takt.  

Lärare B, säger: 

För att det ska bli ett bra resultat behöver lusten och viljan finnas hos barnen. Vill de lära sig något 

så gör de det. Mest skörd får man om man har föräldrarna med sig, det är jätte viktigt. Om de läser 

med barnen tio minuter i veckan då tar barnen häst kliv. 



21  
 

Detta ger hon ett exempel på genom att berätta om två elever. Den ena eleven har stöttande 
föräldrar, den andra inte. Eleven med stöttande föräldrar utvecklas i snabbare takt än den 
andra.   

Lärare D nämner att utvecklingssamtal kan ge positiv effekt och ser föräldrar som en gratis 
resurs. 

Föräldrarna måste man också ta vara på, de kan ofta åstadkomma enorma effekter 

Lärare D, tycker sig kunna se resultat i alla de resurser som hon använt sig av. Annars 
skulle hon inte ha fortsatt använda dem. Bland annat har hon sett positivt resultat i resurser 
som: 

Specialpedagogen dit hon skickat elever för lästräning. Hon skickar inte iväg för stavning 
där anser hon sig själv vara en resurs.  

Hon nämner datorn och programmet Lexia (här kommer hon på att även det är en resurs). I 
programmet Lexia är eleverna självgående, hon kan gå in i efter hand och se resultatet. 

Ser till miljön/samhället  

Lärare C, menar att det hänger på barnen, föräldrarna och på dem som gett resurserna hur 
resultatet utfaller. Önskvärt är att i slutändan kunna släppa barnet och inte behöva resurser 
mer. Hon poängterar vikten av ett förebyggande arbete, för att se ett positivt resultat i läs- 
och skivinlärning.  

A och O är förebyggande arbete 

Hon anser att redan i förskoleklass bör man börja arbeta kontinuerligt med tal-, ljud- och 
språklekar. Hon nämner en pojke i sin klass med diagnos Aschbergers syndrom. Han har 
sociala svårigheter men är högpresterande. I hans fall har hon, föräldrar och pojken kommit 
överens om små kortsiktiga mål. Detta har hon sett ge ett gott resultat i.  

 

Sammanfattning 
I beskrivningen av materialet nämns olika anledningar varför barn blir i behov av särskilt 
stöd. Lärarna nämner bland annat att de uppnåendemål som är satta för skolan kan försätta 
ett barn i behov av särskilt stöd. De nämner även orsaker som inlärningssvårigheter och 
diagnoser. Lärarna talar om olika resurser som för dem i första hand är personer inom 
skolan. Generellt anser de att barn i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt till. 
De menar vidare att det inte går att ge några allmänna svar på hur man på bästa sätt kan ta 
tillvara på resurserna. Lärarna tycker sig kunna se ett gott resultat för de barn som fått 
tilldelat resurser. 

Analys 
Analysen kommer att göras utifrån ett lärarperspektiv med hjälp av Foucaults och 
Bronfenbrenners olika teorier om makt respektive miljöers påverkan inom skolan för barn i 
behov av särskilt stöd. 
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Hur definierar lärare begreppet barn i behov av särskilt stöd, inom skolan? 

Det som kom fram i materialet är att det kan vara situationen som eleven befinner sig i som 
gör att den blir i behov av särskilt stöd. Det kan bero på att de olika miljöerna som barnet 
befunnit sig i och har erfarenheter från, inte samspelar med varandra och där en miljö 
kanske inte haft förmågan att tillfredställa barnet Vi upplever att det, utifrån den ekologiska 
miljömodellen, är viktigt att se samspelet mellan lärare och elev. Att leta efter 
skolsvårigheter hos individen eller i miljön utan att titta på sitt eget handlande är ett passivt 
synsätt. I relationen, som är ett samspel mellan individ och miljö, uppstår behovet. Behovet 
uppstår när miljön inte förmår att tillfredsställa individen. Det är viktigt att se att utveckling 
är en produkt av samspel, inte bara en addition av deltagarnas egenskaper; (s. 6).  

Ser till individen 

Det kan vara situationer där barnen behöver extra hjälp, där lärarens kapacitet inte räcker 
till. Läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter kom fram i flertalet av intervjuerna. 
Diagnoser på barn och de barn som inte riktigt kan ta till sig instruktioner var kategorier 
som nämndes. I viss mån kunde det vara bra med diagnos för att eleven skulle kunna få en 
bättre utgångspunkt i kommande skolgång, en förståelse för sin egen kapacitet, etc. En 
lärare med 40 års yrkeserfarenhet tycker sig kunna se att de barn som har diagnos ofta 
klarar sig igenom de första tre åren i skolan på grund av att det under de första åren finns 
större chanser till att få hjälp från olika miljöer, såsom fritidspersonal. Problemet uppstår 
sedan i årskurs 4 när resurserna minskar. Detta menar hon ofta leder till att man då väljer 
en annan skolgång.  

Ser till miljön/samhället  

Något mer som kom upp är föräldrauppfostran. En lärare säger att hon inte riktigt tror på 
diagnoser. Hon ifrågasätter varför så många elever nu har ADHD, vilket inte var lika 
vanligt förr. Hon tror att det kan ha med uppfostran att göra, att det är föräldrarna som inte 
klarar av att sätta gränser. Hon menar att barnen är som små diktatorer hemma och sedan 
tar de med sig detta beteende till skolan. Hon menar att det bidrar till att barn blir i behov 
av särskilt stöd. Hon vill se mer föräldrakurser. 

Föräldrarna har uppfostringsproblem och svårt att sätta gränser. Deras barn är som små diktatorer 

och de tar med sig beteendet in i skola. 

I intervjuerna kom det fram att det fanns olika anledningar till att barn inte klarade av att 
uppnå målen i skolan. Målen är givna och det har bestämts att barnen ska ligga på en viss 
nivå vid en viss tidpunkt (åk 5, t.ex.). Samtidigt säger styrdokumenten att undervisningen 
ska individanpassas.  

När de inte uppnår målen hamnar de just då i behov av stöd. 

I dag ska vi ha en skola för alla, där skolan ska möte individen på den nivå han/hon 
befinner sig. Med individanpassad undervisning innebär det att undervisningen ska 
anpassas till individens förutsättningar. De elever som då inte uppnår målen sägs då ha 
skolsvårigheter och blir i behov av särskilt stöd. Utifrån ett lärarperspektiv är det då det 
omgivande samhället som gör så att vissa individer blir i behov av särskilt stöd. Det är 
samhället som påstår att exempelvis uppnåendemålen i skolan är viktiga för alla. Eleven 
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kan inte påverka sin situation då undervisning ska möta både elevens behov och de 
uppställda målen (s. 9). 

Hur definierar lärare begreppet resurs inom skolan? 

En lärare tar upp rektorns makt att dela ut resurser och hur olika de ser på begreppet resurs 
inom skolan. Det är rektorn som bär huvudansvaret för fördelningen av resurser. Läraren 
skulle vara glad om de var eniga på skolan om begreppet resurs. Hon märker att många 
ifrågasätter rektorns sätt att fördela resurserna. Vi upplever att det är lärarna som uttrycker 
en vanmakt i förhållande till makten som befinner sig över dem i hierarkin. Begreppet 
resurs används ofta inom skolan men innebörden uppfattas ofta olika av lärarna. Lärarna 
talar om barn med diagnoser. En lärare menar att hon ofta vill hon påstå att barn med 
diagnoser har en fördel, barnen blir öronmärkta och får då en större tillgång till resurser. 
Hon upplever att en diagnos är nödvändig för att en elev ska få det stöd eleven har rätt till. 

Jag är den främsta resurser, föräldrarna är resurser. Alla som kan stödja barnets inlärningar är en 

resurs. Det är inte säkert en fördel med en diagnos men ofta vill jag säga att dessa har en fördel, 

barnen (de) blir öronmärkta och får då en större tillgång till resurser. Oftast är dessa barn killar.  

Resurser i klassrummet 

Främst pratar lärarna om resurser i klassrummet i termer av en person. Det kan vara 
assistent eller lärare som kommer utöver den ordinarie läraren för att ge extra stöd i 
undervisningen. Dataprogrammet Alfasmart, tas upp här som en resurs i klassrummet där 
en elev sitter och tränar på sin skrivutveckling. Det är bara en lärare som tar upp datorn 
som en resurs. Läraren besitter makten att fördela datorns tid till eleverna, och hon har 
tydligen kommit fram till att det är enbart en elev som är i behov av en Alfasmart. Det 
tyder på att det bara är en elev som har svårare med skrivutvecklingen, de andra eleverna är 
enligt hennes uppfattning på samma nivå eller av någon anledning inte i behov av en 
Alfasmart. 

Resurser utanför klassrummet 

Här nämns speciallärare och resursteam som eleven går till för att få extra stöd. En lärare 
nämner att hon har tillgång till extralärare som tar ut elever från klassrummet för 
undervisning. Hon tar även upp dold mobbning som ett problem. Där får hon hjälp av ett 
antimobbningsteam som består av andra lärare från andra ämnesområden. De går in och 
hjälper till att lösa dolda konflikter som kan ske under exempelvis rasten; hon påpekar att 
även dolda problem stör undervisningen. Utifrån den ekologiska miljömodellen är det 
viktigt att lärarna kan se till de olika miljöernas påverkan inom skolan och undervisningen. 
Från en Panoptisk synvinkel är det en skyldighet att gå in och synliggöra problemen för att 
kunna lösa dem. Här besitter läraren makten att definiera och analysera problemet. De 
beslutar till vilken nivå problemet ska dras och där beslutas vilka resurs som ska sättas in 
för att ge det bästa problemlösande resultatet. 

Upplever lärarna att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp, de har rätt 
till? 

Tre av lärarna svarar nej medan en lärare svarar ja, på den här frågan. 
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Ser till miljön/samhället 

Nej!, Man får ständigt höra att det inte finns pengar. Det här får ni sköta själva. Den här kommunen 

menar att elever med läs- och skriv svårigheter får lärarna sköta själva, till det ges inga resurser. 

Kommunen vill gärna få det att låta som resursfördelningen fungerar så bra, men i verkligheten får 

man väldigt lite hjälp. 

Det kommer fram en besvikelse på kommunen hos en lärare. Hon menar att makthavarna 
utanför skolan lyssnar mer till föräldrarna än läraren. Hon tycker inte att kommunen tar 
lärarna på allvar i hennes skola. Hon anser inte att de får den hjälp de behöver och som hon 
uppfattar att kommunen utlovat. Hon har haft relativt många elever med läs- och 
skrivsvårigheter där hon bett om mer hjälp i form av resurser. Till svar får hon att de ska 
klara sådana problem själva. Hon tycker inte att de ser allvaret i problemet, som påverkar 
hur dessa elever kommer att klara att uppnå målen. Utifrån hennes syn som lärare ser hon 
hur barnen halkar efter och skolgången blir besvärlig när de inte behärskar läs- och 
skrivtekniken till fullo. Vidare menar hon att det är kommunen som sätter gränser. Rektorn 
på hennes skola skulle vilja ge mer resurser till barn i behov av särskilt stöd, om det var 
möjligt. Här uppstår en situation som barnet inte är delaktig i, men som direkt påverkar det 
barnets utveckling i skolmiljön. 

En annan lärare efterlyser mindre undervisningsgrupper för att underlätta 
undervisningsarbetet. Hon nämner även att på hennes skola har de ett fungerande stödteam. 
De har brutit ner styrdokumentens mål i mindre mål och de elever som inte når dem blir 
prioriterade till stödteamet.  

Resultatet påvisar att förhållandena är väldigt olika på de olika skolorna. En lärare känner 
sig bromsad och besviken på kommunen som i hennes fall besitter makten för att hjälpa 
henne att lösa problemen som hon ser dem. Läraren som är nyexaminerad känner ett stöd 
från makthavare då hon svarar ja på denna fråga. Medan läraren som vill ha mindre 
undervisningsgrupper inte känner att hon har tillgång till makten att få till mindre grupper, 
men att hon ändå har ett stödteam som hon tycker fungerar bra och kan känna stöd hos när 
det gäller de barn som inte klarar att uppnå målen.  

Ser till individen  

En lärare som är nyexaminerad och har arbetat sitt första år i en första klass svarar ja på 
denna fråga. Hon säger samtidigt att det är nog ingen lärare som skulle svara ja på denna 
fråga. Den skola hon arbetar på har satsat på läs- och skrivutveckling i första klass. Hon har 
ett nära samarbete med fritids vilket gör att hon ibland kan arbeta i halvklass. Fritids följer 
upp undervisningen i klassrummet med praktisk undervisning. I och med det har hon större 
tillgång till resurser under detta år. Samarbetet med fritids utökar möjligheterna för alla 
barn att utvecklas och nå samma mål. Med hjälp av olika undervisningsmiljöer ges barnen 
en mer individanpassad skolgång!  

En lärare menar på att hon individanpassar undervisningen efter behov och ingen av 
eleverna får ifrågasätta hennes beslut. Det är hennes sätt att ge eleverna det stöd de har rätt 
till. Hon nämner samtidigt en kollega som har en elev med ADHD i sin klass som har 
assistent. När assistenten är sjuk så faller hela undervisningen samman. Hon menar på att 
här utnyttjas inte makten på rätt sätt, nämligen genom omfördelning av resurser när 
situationen kräver det.  
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Vad är framgångsrika sätt att ta vara på de extra resurser som finns att 
tilldela för barn i behov av särskilt stöd/Resultat av tilldelade resurser? 

Lärarna menar att det inte går att ge något generellt svar på den här frågan utan att man bör 
utgå från varje elevs behov.  

Resurser i klassrummet 

Alla lärarna talar i första hand om de resurser som finns i skolan och dessa är 
huvudsakligen personer. De poängterar vikten av ett bra samspel mellan elev och assistent 
för att resursen ska utveckla och stödja eleven. Annars kan eleven stänga av och resursen 
blir då meningslös. 

Vid frågan om framgångsrika sätt när det gäller att ta vara på resurserna menar en lärare att 
barn i behov av stöd, behöver framförhållning och korta men tydliga mål i undervisningen. 
Hon visar tydligt att hon ser sig själv som en resurs när hon berättar om en pojke som fick 
assistenthjälp men eleven och assistenten kom inte alls överens. Hon menar att där är 
resursinsatsen ett misslyckande. Här är det hennes makt att bedöma om resurserna ska 
bytas eller ändra karaktär för elevens välbefinnande. Eleven kan inte påverka sin situation 
mycket i ett sådant läge. Ofta handlar det om en kunskapsbedömning som läraren besitter 
och en ekonomisk bedömning vilka resurser som ska fördelas. En elev som hamnar i en 
situation där den är beroende av särskilt stöd för att utvecklas hamnar i en organisatoriskt 
dilemma där den ofta inte kan påverka vilken typ av resurs som ska sättas in. 

Resurser utanför klassrummet  

En av lärarna talar om att det är viktigt att inte eleven känner sig utpekad när den går iväg 
till annan resurs som till exempel specialpedagogen. Läraren vill inte att eleven ska förstå 
att resursinsatsen är tillägnad honom eller henne. Hon ser därför till att eleven ser det som 
positivt att få gå i väg. Detta kan jämföras med en annan lärare som menar att eleven kan 
känna sig utpekad av att ha en extra vuxen i klassrummet. Huruvida en resurs verkar 
inkluderande eller exkluderande för eleven är alltså inte alltid en lätt fråga. 

I kommunen finns ett resursteam som är till för lärarna. De består av talpedagog, 
specialpedagog, mm. De hjälper till med handledning och pedagogiskt material. De ger 
lärarna stöd i frågor som rör barn i behov av särskilt stöd. För dem har resursteamet funnits 
till hands i form av handledning. Det har hjälpt dem i deras arbete med barn i behov av 
särskilt stöd som de har haft i sina klassrum. Resursteamet blir en indirekt resurs för barnet 
genom lärarnas handledning. 

En lärare menar att en assistent i klassrummet inte alltid är något positivt. Hon vill hellre se 
att eleverna delas upp i mindre undervisningsgrupper. Hon upplever att det kan vara en 
brist hos läraren att inte klara av sin undervisning även fast fler resurser sätts in. 

I klassrummet bredvid är de tre vuxna och ändå är det ett fastligt liv. Jag tror att det kan vara brist 

hos läraren som inte klarar av sitt jobb 

Lärarna tycker sig kunna se resultat på de resursinsatser som använts. 
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Ser till individen 

En lärare ser mycket bra resultat av en assistent som har arbetat med en elev med flera 
svårigheter bland annat koncentrationssvårigheter. Det har bidragit till att eleverna har haft 
en långsam ämnesinlärning. Där har assistenten styrkt elevens självförtroende i det sociala 
arbetet samt strävat efter att eleven ska kunna delta i klassundervisningen.  

Nu märks han knappt i klassrummet 

Assistenten har gjort att läraren har kunnat ägna sig åt den övriga klassen och det dagliga 
arbetet i skolan. Hon tror inte att eleven skulle ha kommit så långt utan assistentens hjälp.  

Lärarna tar upp föräldrar som en resurs, i både positiv och negativ bemärkelse. Några av 
lärarna tar upp föräldrar och skolan som två miljöer där de ser ett fungerande samspel. De 
beskriver hur eleven som har föräldrar som hjälper till med läs- och skrivträning utvecklas i 
en snabbare takt än de elever som har föräldrar som av någon anledning inte kan hjälpa till. 
Som lärare är det nödvändigt att ta tillvara på barnets olika miljöer för barnets utveckling, 
men att det samtidigt är viktigt att vara observant på om miljöerna inte är fungerande är det 
inte alltid positivt för barnet.  

För att det ska bli ett bra resultat behöver lusten och viljan finnas hos barnen. Vill de lära sig något 

så gör de det. Mest skörd får man om man har föräldrarna med sig, det är jätte viktigt. Om de läser 

med barnen tio minuter i veckan då tar barnen häst kliv. 

Ser till miljön/samhället 

Förebyggande arbete är A och O. Att redan i förskoleklass arbeta med läs- och 
skrivinlärning är att föredra. Det hänger på vilka som ger barnet resurser hur resurserna 
utfaller. Önskvärt är att kunna släppa resurserna och att eleven börjar klara sig själv. 
Föräldrar drogs fram som en gratisresurs som var viktig att ta vara på i arbetet med barn i 
behov av särskilt stöd. Andra resurser som kom upp vid den här frågeställningen var 
datorprogrammet Lexia, det var till för alla eleverna att använda sig av. En lärare nämnde 
sig själv som en resurs och menade att om hon inte såg resultat med resurserna hon 
använde sig av skulle hon inte använda dem. 

 

Sammanfattning 

Analysen visar tydliga mönster på vilken makt samhället och läraren besitter genom att 
förklara barnens olika svårigheter såsom läs-, skriv- och koncentrationssvårigheter och med 
diagnoser. Samhället har den övergripande makten genom de mål som styrdokumenten 
upprättar menar lärarna. Samtidigt talar styrdokumenten om individanpassad undervisning 
som ska försiggå på individens kunskaps- och intressenivå. Det här är motsägelsefullt både 
ur ett elev- och lärarperspektiv.  

Lärarna tar upp olika resurser som innebär extra personer, där vissa har ett bra samspel 
medan andra inte har det.. Ett bra samspel ser de när assistent och elev fungerar bra ihop. 
De poängterar också att bra samspel mellan skola och föräldrar är nödvändigt om barnets 
skolutveckling skall gå framåt. De berättar även om miljöer som inte har ett bra samspel 
och där utvecklas inte barnet i samma takt. Kring de barn som har synliga och utagerande- 
beteende tillsammans med koncentrationssvårigheter behövs ofta en assistent. Dessa barn 
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är huvudsakligen pojkar menar lärarna. Vidare förs ett resonemang om att resurserna 
minskar efter årskurs 3 och att skolan då inte längre klarar av att ta hand om barn i behov 
av särskilt stöd. Lärarna har olika meningar om vad som är utpekande när det gäller om 
eleven får resurser i klassrummet eller utanför.  

En av lärarna menar att elever blir öronmärkta när de får en diagnos vilket gör att de får 
större tillgång till resurser. En annan lärare ifrågasätter föräldrauppfostran och tycker att det 
skall ges mer föräldrakurser. Vidare nämner lärarna olika team som de kan få handledning 
av. En besvikelse på kommunen uttrycks, där en lärare påstår att kommunen inte tar lärarna 
på allvar.  
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Kapitel 5 Diskussion 

Inom detta kapitel kommer studien att knytas samman. Detta görs genom att använda de 
tidigare frågeställningarna under syftet som rubriker. Materialet kommer att diskuteras och 
kopplas till teori och tidigare forskning. Avslutningsvis sker en reflektion över forsknings-
processen och eventuella nya frågor väcks. 

Hur definierar lärare begreppet, barn i behov av särskilt stöd inom skolan? 

När vi skrev ner våra frågeställningar hade vi två olika uppfattningar om vilka svar vi 
kunde få på begreppet, barn i behov av särskilt stöd. Den ena gällde förklaringar varför 
barn blir i behov av särskilt stöd, det andra var vilka barn som är i behov av särskilt stöd. 
När vi gick ut och ställde våra frågor märkte vi att de två yngre lärarna med mindre 
yrkeserfarenhet upplevde begreppet, barn i behov av särskilt stöd, som lite känsligt. De 
trevade efter att hitta rätt formulering. Vilket vi tror kan ha berott på att de är rädda för att 
såra någon berörd person! En annan tanke vi lyfte var att de kan ha upplevt ett obehag på 
grund av att vi som snart är blivande lärare sitter mitt emot och har nya kunskaper inom 
området och därför vill uttrycka sig korrekt. Vidare pratade lärarna om anledningarna till 
varför ett barn blir i behov av särskilt stöd. Lärarna nämnde de elever som behövde något 
extra där läraren inte räckte till. De två äldre lärarna med mer erfarenhet inom skolan 
berättar direkt vilka de anser är i behov av särskilt stöd. Lärare C menar att alla barn är i 
behov av stöd på sitt sätt. Det kan vara barn som tidigare är utredda och fått en diagnos 
eller barn som märks under skoltiden. Vad menar hon? Om man skulle tala i validitets-
termer skulle man kunna undra om lärarna försöker hitta en ”politisk passande” 
formulering. Kan det för närvarande vara så att det är fult att peka ut någon? Därför kanske 
de inte gav oss ett ärligt svar på vår verkliga frågeställning. Hade lärarnas svar sett 
annorlunda ut om våra frågeställningar hade formulerats på ett annat sätt. Kan ordet 
begrepp ha gjort det svårare för lärarna att formulera sina svar i stället för att beskriva 
varför ett barn är i behov av särskilt stöd. Persson (2001)menar att yrkesutövare i de sociala 
yrkena har getts befogenhet att tolka vad som är normalt och vad som är onormalt och 
utifrån det ge olika förslag på åtgärder. Vi anser att det är lärarens yrkeskunskap och makt 
att upptäcka om ett barn är i behov av särskilt stöd och det är även upp till läraren att verka 
för att de rätta resurserna tilldelas barnet. Vi upplever att det lärarna är väldigt medvetna 
om sin position, men väldigt ensamma i situatinen. Att bekräfta att ett barn är i behov av 
särskilt stöd medföljer en hel del krav. Åtgärder ska sättas in i form av resurser, uppföljning 
och samtal med föräldrar. Är det därför vi upplever att det är en inte helt lätt fråga för dem 
att besvara. Vi upplever därför att frågan inte är helt lätt för lärarna att besvara.  

 

I styrdokumenten för skolan talar man om en skola för alla, där undervisningen ska 
anpassas för individens förutsättningar och behov. Myndigheten för skolutveckling (2005) 
menar att den individanpassande undervisningen är motsägelsefull gentemot styrdokumen-
tens förutbestämda mål som är lika för alla, där alla ska prestera lika mycket. De menar 
därför att det är samhället som skapar barn i behov av särskilt stöd inom skola. Detta tar 
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Lärare B upp. Hon menar att de barn som inte når målen som är ställda i årskurs 5 men som 
i hennes skola bryts ner till ungerfärliga mål i varje årskurs blir i behov av särskilt stöd just 
då. Hon menar att det är situationen som individen hamnar i som gör att barnet blir i behov 
av stöd.  

Andersson (2003) menar att ett barns behov av stöd uppkommer i en relation mellan 
individen och miljön. Det är när miljön är oförmögen att tillfredställa det som individen 
behöver som behovet uppstår. Hon menar att utveckling är en produkt av samspel, man kan 
inte bara titta på individens eller lärarens egenskaper.  

Under tidigare år inom barnomsorgen har vi upplevt att man vanligtvis såg problemet hos 
barnet. Sällan talade man om den vuxnes och miljöns brister runt barnet. Brodin & 
Lindstrand (2004) menar att förklaringar till barns svårigheter många gånger säger mer om 
lärarens förhållningssätt till olikheter och rådande samhällssyn än vad som faktiskt är 
barnets egentliga problem. Vi har nu under utbildningen på Lärarhögskolan lärt oss att mer 
söka problemet i skolmiljön och vårt eget arbetssätt. Vi är därför medvetna om att vår 
bristfälliga erfarenhet av läraryrket kan sätta elever i situationer där individen blir i behov 
av stöd tillfälligt på grund av vårt agerande. Vi tycker att en skola för alla är något att 
sträva mot. Vi ser dock problemen som Myndigheten för skolutveckling (2005) tar upp 
med att man har mål som ska uppnås då alla elever helt plötsligt ska kunna lika mycket. Att 
individanpassa skolgången för varje elev tror vi är svårt som ensam lärare. Det gäller att ha 
ett utvecklat och ett mycket bra samarbete mellan olika närmiljöer på skolan, såsom fritids-
personal och olika team. Men samtidigt var det inte någon av lärarna som efterlyste 
fortbildning i specialpedagogik för att bättre kunna ge det stöd som krävs för ett barn i 
behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen. 

Endast en lärare tog upp att det är situationen som gör att barnet hamnar i behov av särskilt 
stöd, de andra var mer inne på att problemet låg mer hos individen. Andersson (2003) 
menar om man söker orsaker till individens skolproblem hos individen, för att kunna 
förklara problemen kan det bli viktigt med en diagnos. Då letar man efter egenskaper hos 
individen för att förklara skolsvårigheterna. Hon ser detta som ett passivt synsätt på 
problemet. Groth (2007) skriver i sin avhandling, Uppfattningar om specialpedagogiska 
insatser, att Vernersson (2002) menar att det har skett en ökning av barn som är i behov av 
särkilt stöd inom den svenska skolan. Främst handlar det om läs- och skrivsvårigheter men 
även koncentrationssvårigheter. Han skriver att Vernersson menar att det är för att 
ökningen av diagnostisering har skett. När lärarna i vår studie skulle förklara vilka barn 
som var i behov av särskilt stöd, nämnde de bland annat barn med olika diagnoser. Lärare 
A talar om, att det är något hos eleven som gör att den blir i behov av stöd. Hon tar bland 
annat upp Wisc-testet som hon menar visar om barnet ligger inom normalkurvan. 

Hur definierar lärare begreppet resurs inom skolan? 

Under våra tidigare erfarenheter inom förskolan har vi sett begreppet resurs som en person. 
Detta tyckte vi även att våra lärare gjorde i första hand. De nämnde assistent, fritidpersonal, 
specialpedagog, resursteam, mm. Lärare A upplevde vi som osäker i sin roll som lärare 
inom det här området. Hon har haft en stökig klass med flera barn i behov av särskilt stöd 
på olika sätt. Hon arbetar i en liten skola med få tillgångar till det hon anser är resurser. Vi 
upplever att hon har låst upp sig på att assistent är den enda resursen och därför inte ser sin 
egen och övrig personals kapacitet som en självklar tillgång. Vi upplever att hon är 
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uppgiven i att få stöd och hjälp för att klara situationen kring barn i behov av särskilt stöd. 
Är det som lärare B påstår i resultatet, att ju större skolan är ju mer resurser har skolan 
tillgång till? Om vi tittar till de lärare vi har intervjuat så verkar det kunna stämma. Lärare 
A arbetar i en mycket mindre skola än de andra och hon nämner inga andra resurser än 
assistent.  

Under vår utbildning på Lärarhögskolan har vi fått förståelse för att resurser kan vara så 
mycket mer som exempelvis handledning och pedagogiskt material, vilket vi tycker att vi 
fått lära oss kan vara en enorm resurs. En av de äldre lärarna nämner handledning under 
intervjun som en resurs. En av de yngre lärarna nämner handledning efter vi har ställt en 
följdfråga, om hon kan se ytterligare resurser, på grund av att hon bara nämner assistent 
som en resurs. Under intervjuernas gång kommer pedagogiskt material upp såsom olika 
dataprogram.  

Vernersson (2002) talar om mätbara och icke mätbara resurser. Med mätbara resurser 
menar hon allt som kan betalas med pengar som till exempel specialpedagog och antal 
lärare med examen. Med icke mätbara resurser menar hon till exempel lärarens 
yrkeskompetens såsom tidigare erfarenheter och socialkompetens. Hon menar att 
nyexaminerade lärare använder sig av de kända kunskaper och metoder de fått genom 
utbildningen. Men med mer erfarenhet kan läraren arbeta med ett mer långsiktigt 
perspektiv i undervisningen. Vidare menar hon att läraren bör ha socialkompetens för att 
kunna bemöta elever, lärare och föräldrar med tålamod och uthållighet.  

Groth (2007) menar i sin avhandling Uppfattninar om specialpedagogiska insatser, att 
lärarna bör se över sitt arbetssätt. Han menar att det verkar viktigare med det pedagogiska 
upplägget för barnens inlärningsmöjligheter än klasstorlekarna och skolämnena.  

Vi tycker oss kunna se att de två lärarna som har mindre erfarenhet inom yrket nämner 
mätbara resurser såsom assistent och specialpedagog. Lärare A talar bara om assistent och 
menar på att det är det enda hon upplevt. Lärare B nämner specialpedagogen och 
extraläraren som en resurs. De två äldre lärarna tycker vi uttrycker en större tillit till sin 
egen yrkeskunskap och menar på att de själva är en slags resurs, vilket är en icke mätbar 
resurs. Lärare C menar att för barn i behov av särskilt stöd, är det viktigt med framför-
hållning, man bör utveckla kortsiktiga och tydliga mål. På det sättet upplevde vi att hon 
tyckte att hon själv kunde klara att bemöta alla elevers olika behov i klassrummet.  

Något som vi blev positivt överraskade av var att alla fyra lärarna tog upp föräldrar som en 
resurs. De ger exempel på vikten av att föräldrar är stöttande i elevens skolarbete. Lärare C 
menar att der är viktigt att ha föräldrar och barnet med sig för att gynna barnets utveckling. 
Detta är då ett fungerande samspel mellan två närmiljöer. Vi konstaterar att de lärare vi 
intervjuat har ett bra samarbete med föräldrarna. Lärare A nämnde att det kan vara så att 
det finns föräldrar som inte har möjlighet att hjälpa sitt barn med skolarbetet. Vi fastande 
för att hon uttryckte sig så sympatiskt i frågan och menar på att detta är bra att ha i åtanke 
inför kommande yrke.  

Något som vi uppmärksammade i vårt resultat var att ingen av lärarna tog upp arbetslaget 
som en resurs. Under vår utbildning har stor vikt lagts kring att samarbeta i olika grupp-
konstellationer. Vi har föreställt oss att det är för att vi ska bli förberedda på att kunna 
arbeta i olika arbetslag. Det innebär att kunna lyssna och ta hänsyn till varandra, samt att 
stötta när problem uppstår. På vår verksamhetsförlagda utbildning har vi märkt att 
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arbetslagen inte riktigt fungerar som de är menade för och vi tror att det kanske är därför 
våra lärare inte nämner arbetslagen som en resurs 

Upplever lärarna att barn i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt till? 

Lärarna är generellt eniga om att barn i behov av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt 
till. En lärare belyser vikten av att informera eleverna om deras rättigheter inom 
undervisningen. Endast en nyexaminerad årskurs 1 lärare menar att i hennes skola får 
eleverna det stöd de har rätt till. Vi tror att hennes svar kan ha berott på att det är hennes 
första klass med inga direkta särskilda behov. Vi upplever också att hon anser sig ha gott 
om resurser i sin skola vilket vi tror kan bero på den extrasatsning de valt att göra på läs- 
och skrivutvecklingen i årskurs 1. Staten har även under de senaste åren dragit ner på 
skolans ekonomiska möjligheter. Neddragningarna resulterade i enorma påfrestningar för 
elever och personal när det gällde resurserna inom skolan, (SOU 1998:112). En tanke är att 
klimatet är hårdare och att systemet i skolan ställer högre krav på att eleven är självgående i 
sin studieteknik. De barn som inte klarar av detta är de barn som hamnar i kläm och blir 
barn i behov av särskilt stöd. 

Vi har uppmärksammat att lärarna främst talade om de barn som kräver mycket uppmärk-
samhet av läraren såsom utagerande och exempelvis ADHD. De hänvisar mest till pojkar. 
Vi är överraskade att ingen av lärarna nämner de tystlåtna barnen. Myndigheten för 
skolutveckling (2005) skriver i sin rapport Elever som behöver stöd men får för lite, att 
elever som är tystlåtna, initiativsvaga och blyga ofta nedprioriteras vid resursfördelning. En 
annan grupp elever som de inte nämner (endast en lärare tar kort upp det) är de 
högpresterande eleverna som behöver utmaningar. De behöver utmaningar för att utvecklas 
och hålla motivationen uppe. Av erfarenhet vet vi att om de högpresterande eleverna inte 
får utmaningar blir de lätt uttråkade och omotiverade, det kan resultera i att de stör de 
övriga eleverna. 

En lärare tar upp samarbetet med föräldrarna och menar att de som bestämmer i kommunen 
lyssnar mer på föräldrarna än lärarna. Föräldrar som är engagerad i sitt barns skolgång har 
större chanser att få resurser. Myndigheten för skolutveckling (2005) talar om att skolan 
har svårt att stå emot trycket från starka föräldrar som hävdar sina barns rättigheter vilket 
resulterar i att de barn som har svaga föräldrar bli förlorare i kampen om resurser eftersom 
dessa är begränsade. Det är bra att kommunen lyssnar till föräldrar för de är oftast de som 
känner sina barn bäst. Vi tror det är viktigt att de som fördelar resurserna verkligen ser till 
problemet och inte bara till föräldrarnas åsikter. Det är bra att föräldrar är involverade och 
insatta i resursinsatserna men det borde räcka med om läraren som sitter på en 
yrkeskompetens ser att ett barn är i behov av stöd då kan begära och få den hjälp barnen 
har rätt till av kommunen. 

Vad är framgångsrika sätt att ta vara på de extra resurser som finns att 
tilldela för barn i behov av särskilt stöd/Resultat av tilldelade resurser? 

Under arbetets gång har vi märkt att de två ovanstående rubrikerna har smält samman. Det 
har inte varit entydigt i litteraturen att hitta hur resultaten har visat sig för tilldelade resurser 
till barn i behov av särskilt stöd.  
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När det gäller åtgärder menar Arvidsson (1995) i sin avhandling att många lärare anser att 
mycket kan hjälpas med hjälp av deras egna arbetsmetoder genom att bland annat höja 
kvalitén och att bättre anpassa lärandet för eleven. Lärare D menar att lärarna kan ses som 
en resurs. Hon berättar om ett barn i sin klass med dyslexi där hon fick handledning i ämnet 
och det resulterade i att hon själv kunde se sig som en resurs för eleven. När vi granskat 
vårt material från intervjuerna slår det oss att ingen av våra lärare har tagit upp 
åtgärdsplaner för sina elever som är i behov av stöd. Vi trodde att åtgärdsplanerna skulle 
komma fram i frågan som handlade om de kunde se resultat av insatta resurser. Med det 
menar vi att om det finns en åtgärdsplan med korta tydliga mål ser man tydligt om 
resurserna gett resultat. Andersson (2003) beskriver att det kan vara bra att rangordna 
delmålen, att prioritera vilka mål som är viktiga just nu. Målen måste vara realistiska så att 
eleven inom inte allt för lång tid har möjlighet att kunna uppnå dem. Det är också viktigt att 
kunna mäta målen för att kunna se om de uppfyllts och att problemen är borta. Vi ser 
åtgärdsplanen som ett viktigt underlag kring samarbetet mellan elev, föräldrar och lärare, 
där det går att synliggöra resultaten. Tyvärr tror vi att barn ibland kan bli i behov av stöd på 
grund av brister hos läraren. Kanske skulle det vara bättre om någon utomstående person 
var med vid uppförandet av åtgärdsprogrammet. Ormsbee (2001) skriver om ett slags 
resursteam (Preassessment team) som går in och samlar objektiv information om elevens 
problem i skolan. Teamet sammanställer ett detaljerat åtgärdsprogram för läraren och 
eleven för att eleven ska ha möjlighet att stanna kvar i det ursprungliga klassrummet och 
undervisningen. Ormsbee menar att det inte finns mycket information om resursteamet men 
det som finns indikerar mot ett positivt resultat. Att det är ett team som går in och gör en 
noggrann undersökning och sammanställer en åtgärdsplan kan vi tänka oss vara 
underlättande för läraren och eleven. Det är nog lättare att dels hålla personliga känslor och 
åsikter utanför och att båda parterna vet att det finns en oberoende part med som är insatta i 
problemet. Att åtgärdsprogrammet är detaljerat utfört och att utvärdering är högt prioriterad 
tycker vi är högst relevant i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 

Lärarna kan inte ge några generella svar på hur man bäst tar tillvara på resurserna för barn i 
behov av särskilt stöd. De menar att stödinsatserna beror på barnets behov. De talar om 
assistent som en resurs och nämner vikten av att kemin fungerar mellan eleven och 
assistenten. Andra tillvägagångssätt att ta vara på resurserna som de nämner är 
handledning, hjälp av fritidspersonal, små undervisningsgrupper och sig själva som en 
resurs. När det gäller vilka resurser som är mest framgångsrika anser de att de måste 
anpassas till varje enskilt fall. Erfarenheter av framgångsrika och olikartade resurser ges av 
lärarna. Generellt anser samtliga lärare att resurser som ges ger god utdelning. 

Alla fyra lärarna kan se ett gott resultat till de barn som fått tilldelade resurser. De menar 
att de kan se ett resultat hos barn genom att ha ett förebyggande arbete och ett nära 
samarbete med engagerande och stöttande föräldrar. En nämner föräldrar som en gratis 
resurs och kommer under sista frågeställningen på att datorn med programmet Lexia är en 
resurs. 

Slutsatser 
Här kommer vi att lyfta fram det vi anser att materialet har kommit fram till. Vi kommer att 
leta efter mönster och andra saker som kan leda forskningen vidare.  
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Hur talar lärarna och litteraturen om begreppen barn i behov av särskilt stöd och resurser 
inom skolan? Litteraturen tar upp att det är samhället som skapar barn i behov av särskilt 
stöd. Detta görs genom att å ena sidan tala om en skola för alla, där eleverna ska mötas på 
den nivå de befinner sig och å andra sidan sätter styrdokumenten upp färdiga mål, då 
plötsligt alla ska ha kommit lika långt, (Myndigheten för skolutveckling 2005).Persson 
(2001) tar även upp att yrkesutövare i de sociala yrkena har getts befogenhet att tolka vad 
som är normalt och vad som är onormalt och utifrån det ge olika förslag på åtgärder. I 
början av intervjuerna märkte vi att lärarna i vår studie pratade om problem som låg hos 
individen. De tog upp diagnoser och olika ämnessvårigheter. Lärarna utvecklade sedan sina 
svar med att man måste se till situationen och samspelet mellan olika närmiljöer som finns 
representerade runt barnet. Andersson (2002) påpekar att man inte kan utesluta det ena eller 
det andra utan att man bör se till både individen och miljön för det är i relationen mellan 
dessa som behovet uppstår. Utveckling är en produkt av samspel mellan individ och miljö. 
Det är alltså viktigt att vi som blivande lärare både ser till individen och miljön för att 
barnet ska få en positiv utveckling men samtidigt vara observanta på den makt lärarna sitter 
på. Med det mear vi att en lärare har makten att försätta ett barn i behov av särkilt stöd 
samtidigt som de besitter makten att hjälpa ett barn att bli av med ett behov av särskilt stöd. 

Kring definitionen om vilka problem barn i behov av stöd vanligtvis hade fördes ett liknade 
resonemang hos alla lärarna. Exemplen lärarna gav var huvudsakligen representerade av 
pojkar. När det gällde pojkarnas problematik tyckte vi oss kunna se liknande förklaringar 
hos alla lärarna, ofta var det överaktivitet, utageranden, störande beteende, koncentrations-
problem och sociala problem. Endast ett exempel när det gällde dold mobbning i skolan var 
flickor involverade. En slutsats vi drar av vår studie är att lärarna inte ser flickorna som ett 
problem i samma utsträckning som pojkarna. 

Vi tycker oss kunna se ett mönster när det gäller resurser då alla lärarna främst tog upp de 
mätbara resurserna som de har till sitt förfogande i skolan och mestadels var det en person. 
De resurser som inte var knutna till en person, men som ändå nämndes var olika 
dataprogram och i liten utsträckning pedagogiskt material. Andra mätbara resurser som 
knappt nämndes av lärarna är resursteamet som finns att tillgå i kommunen. Assarsson 
(2007) nämner också tiden som en resurs och menar att kursplaner och scheman ofta 
stressar lärarna, detta nämndes inte alls som något problem under intervjuerna. Inte heller 
talades det om arbetslaget som en resurs.  

Får då barn i behov av särskilt stöd den hjälp de har rätt till? Här svarade tre av lärarna nej 
och en ja. Myndigheten för skolutvecklingen (2005) talar bland annat om de tystlåtna 
barnen som ofta nedprioriteras vid resursfördelningen. Dessa barn tar ingen av lärarna upp i 
denna studie vilket kanske beror på att de inte syns och stör lika mycket som de barn som 
lärarna nämner. Både utvald litteratur (Myndigheten för skolutveckling 2005 se s. 6) och 
lärare menar att skolan har svårt att stå emot trycket från starka föräldrar som hävdar sina 
barns rättigheter till stöd. En lärare menar att kommunen mer lyssnar till föräldrarna än 
lärarna och tycker att det är kommunen som sätter gränserna för resursfördelningen. En 
annan lärare menar att det är rektorn som begränsar resursfördelningen.  

Hur bör man då arbeta med de resurser man fått beviljade och går det att se något resultat? 
Andersson (2003) beskriver hur det är bra att minska ner målen så att de blir realistiska för 
eleven. Det gäller också att försöka prioritera vilka mål som anses viktigast för stunden. Vi 
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ser även att de intervjuade lärarna beskriver att det gäller att utveckla korta men tydliga mål 
för barn i behov av särskilt stöd för att kunna se tydliga resultat. 

Ett tydligt mönster för vårt material är de olika resurserna som lärarna nämner såsom 
föräldrar, specialpedagog och assistent, som lärarna anser är effektiva resurser för barn i 
behov av särkilt stöd. De har däremot olika uppfattningar om resurserna ska inkluderas i 
klassrummet eller om eleven ska gå iväg till olika resurser. Lärarna talar om att det är 
viktigt att det finns ett bra samspel mellan eleven och assistenten för att eleven ska 
utvecklas på ett positivt sätt.  

Några av lärarna i intervjuerna ser sig själva som en resurs och menar på att det är viktigt 
med framförhållning. Även i den utvalda litteraturen (Arvidsson 1995 se s. 7) nämns att 
många lärare menar att mycket kan förbättras genom att läraren bland annat höjer kvalitén 
och bättre anpassar lärandet för eleven. En ytterligare slutsats som vi tycker oss kunna dra 
är att vi blivande lärare måste våga se oss själva som resurser för eleverna och alltid se till 
att vidareutveckla oss och våga se kritiskt på vårt eget arbetssätt i olika situationer och 
miljöer. 

Avslutningsvis vill vi göra en reflektion att redan på 70-talet talade de om miljöns 
betydlesfulla roll för en inkluderad skola. Nu är det år 2007 och vilka framsteg har skolan 
gjort för att få en inkluderad skola? I vårt material tycker vi att lärarna menar att skolan i 
dag tar emot alla barn men inte alltid klarar av att individanpassa undervisningen till 
elevernas behov. Är det möjligt att ha en skola för alla där undervisningen ska vara 
individanpassad samtidigt som alla elever ska befinna sig på en och samma nivå vid en 
given tid, som skolan är utformad idag?  

Betydelse 
Den här studien har ökat vår kunskap enormt om barn i behov av särskilt stöd och resurser 
ur ett lärarperspektiv. När vi började denna studie såg vi ganska negativt på resursfördel-
ningen och hur de användes för dessa barn. Under skrivandets gång har vi fått en större 
insikt om hur vi som blivande lärare är en betydande resurs i klassrummet. Vårt uppdrag att 
klara av att genomföra en individanpassad undervisning kommer att vara avgörande i 
situationen om barn blir i behov av särskilt stöd eller inte. Vi får heller inte vara rädda för 
att ta hjälp av andra närmiljöer inom skolan såsom fritidspersonal och arbetslag. Vi har lärt 
oss hur viktigt det är att ha ett fungerande sammarbete med föräldrarna. Barnen kan då 
utveckas enormt i jämförelse med om samarbetet inte finns där. 

Reflektion över forskningsprocessen  
Vi upplever att det har varit en fördel med att vara två under hela processen. Det har 
utvecklat oss mycket i att förstå hur olika man tolkar saker och olika situationer. Vi tycker 
att det har varit bra med att kunna gå in på Lärarhögskolans hemsida och hitta information 
om våra föreläsningar som vi haft i hur man skriver en c-uppsats. Under vår grupphandled-
ning har vi fått träna på att ge konstruktiv kritik till varandras arbeten. Det har varit en stor 
hjälp för vi upplever att det är lätt att bli hemmablind i sitt arbete. Även att få höra andras 
arbeten har gett oss nya uppslag och hur vi kan förbättra vårt arbete. Avslutningsvis vill vi 
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poängtera att det är viktigt att inse att studien är en produkt av oss och våra tolkningar av 
materialet.  

Nya frågor 
Hur kommer den nya läroplanen vara upplagd? Kommer den fortfarande att uppfattas som 
att den ger dubbla budskap? Dels att skolan ska vara för alla och undervisningen ska 
individanpassas och dels att alla ska ha presterat lika mycket när man ser till läroplanens 
uppställda mål. 

Det hade också varit intressant att höra vad politikerna och resursteamet i kommunen skulle 
ha för svar på våra frågeställningar. Hur är deras syn på barn i behov av särskilt stöd och 
resurser inom skolan? Vilka barn vill politikerna prioritera vid resursfördelningen? Hur ser 
resursteamet på fördelningen? Har de några idéer om hur man bäst tar tillvara på 
resurserna? 
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