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Yvonne Rosén

Sammanfattning
Syftet med den här C-uppsatsen har varit  att undersöka vilka omständigheter som kan leda till att starta en 
permanent särskild undervisningsgrupp vid en waldorfskola. Jag har också genomfört intervjuer med fem 
waldorflärare vid samma skola för att  få deras syn på denna särskilda undervisningsgrupp. I denna wal-
dorfskola är antalet elever i behov av särskilt  stöd ökande. Därför behöver de resurser skolan förfogar över 
utvecklas.

Jag har fokuserat  på frågeställningar rörande på vilka grunder en waldorfskola startar en särskild undervis-
ningsgrupp samt hur elever väljs ut till deltagande i denna grupp. Vidare  hur skolans personal kan främja 
elevernas grupptillhörighet och trygghet  i den särskilda undervisningsgruppen och samtidigt i den egentliga 
klassen. Dessutom hur waldorflärarna beskriver den process som leder till att ett barn ska kunna återvända 
till och fungera i sin egentliga klass?

Både som bakomliggande teori i detta arbete och som användbar arbetsmodell i förståelsen av de barn som 
kommer att  beröras av den särskilda undervisningen, redogör jag för Urie Bronfenbrenners “Ekologiska mo-
dell”. Dessutom lyfter jag fram delar ur relevanta styrdokument  och läroplaner som inverkar på den särskilda 
undervisningen. Metoderna för datainsamling som jag använt  är litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. 
Databearbetningen har skett  genom att jag har relaterat  mina frågeställningar till respondenternas intervju-
svar och till viss tidigare forskning.

Resultatet  visar att waldorflärarna stödjer tanken på att starta en särskilda undervisningsgrupp. Ett sådant  be-
slut  har också stöd i de gällande styrdokumenten även om det  inte finns en entydig definition på "barn i be-
hov av särskilt  stöd". Avgörande för barnens trygghet  och arbete i stödinsatserna som respondenterna lyfter 
fram i arbetet med dessa elever är föräldrarnas attityd. Utan deras stöd haltar insatsen eller kan inte sättas in. 

Nyckelord Särskild undervisningsgrupp, utvecklingsekologi, waldorfskola
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Inledning
Jag arbetar i en waldorfskola där man på olika sätt  sedan länge arbetar med barn i behov av särskilt  stöd. Det 
stöd dessa elever fått har sett ut på många olika sätt genom åren efter varje elevs särskilda behov: 

 -   Vissa har haft en assistent i klassrummet. 

 -   Några har behövt stöd enstaka eller flera lektioner och har då gått ifrån klassrummet för extra 
  undervisning av en lärare i en mindre grupp. 

 -  Andra barn har haft undervisning vid sidan av sin ordinarie klass i små grupper, större delen av 
  dagen, tillsammans med lärare och/eller en assistent.

 -   Målningsterapi och läkeeurytmi.

I den waldorfskola där jag arbetar har antalet elever i behov av särskilt  stöd ökat. Det gör att de insatser som 
hittills satts in behöver utvecklas bl.a. genom att kunna erbjuda en särskild undervisningsgrupp som är ge-
mensam för barn i behov av särskilt  stöd i åldrarna 7-9 år.  Som inte kan få sitt stöd tillgodosett i den ordina-
rie klassrumssituationen. Detta för att bättre kunna stödja och hjälpa just dessa elever. 

Målet  med den nya insatsen är att  de elever som visar sig vara i behov av särskilt stöd skall få hjälp så tidigt 
som möjligt. Tanken är att eleverna kommer att ingå i en gemensam grupp med ett  eget klassrum och en för 
gruppen utsedd lärare. Där får de i sin egen takt och efter sina egna behov komma igång med sin skolverk-
samhet. Eleverna ska i grunden vara knutna till sina egentliga klasser och syftet är att eleverna så snart  som 
möjligt  ska föras tillbaka till dessa. I dag talas det  om "en skola för alla" där stödundervisningen ska ingå i 
den egentliga klassen. Därför vill jag finna de avgörande argument som leder till att starta en särskild under-
visningsgrupp.

Syfte och frågeställningar
Syftet med den här uppsatsen är att  undersöka vilka omständigheter som kan leda till att  starta en särskild 
undervisningsgrupp för de barn som är i behov av särskilda stödåtgärder vid en waldorfskola. Avsikten är 
också att genom intervjuer med några waldorflärare vid samma skola, få deras syn på waldorfskolans initia-
tiv till bildandet av en permanent  grupp för särskild undervisning. Som ett komplement  har jag också inter-
vjuat en specialpedagog i en kommunal verksamhet.

Ytterligare en avsikt är att  lyfta fram Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori som beskriver samspelet 
mellan individ och miljö. Den är en övergripande teoretisk modell med vars hjälp man kan förstå viktiga och 
avgörande förhållanden i miljön som påverkar en individs utveckling.

Jag har fokuserat  på frågeställningar rörande på vilka grunder en waldorfskola startar en särskild undervis-
ningsgrupp samt hur elever väljs ut  till deltagande i denna grupp. Vidare vill jag veta hur personalen främjar 
barnens grupptillhörighet  och trygghet  i de olika grupper som bildas, främst  den särskilda undervisnings-
gruppen och den egentliga klassen. Dessutom vill jag ta del av hur waldorflärarna beskriver den process som 
leder till att en elev ska kunna återvända till och fungera i sin egentliga klass? 

Bakgrund och teori
Inom waldorfpedagogiken lägger man stor vikt  vid de olika utvecklingsfaserna relaterat till ålder som en elev 
går igenom. Undervisningen och miljön anpassas efter denna grundsyn och bygger på en människobildning 
där tanke, känsla och vilja, alltid bildar en levande helhet som mognar inom individen i enlighet med dessa 
olika faser. Undervisningen för åldrarna 7-14 år utformas så att  den präglas av känslolivets rika differentie-
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ring, där tänkandet och viljan övas. De humanistiska och naturvetenskapliga ämnena blandas under hela 
skolgången med hantverk, musik, och rörelse. 

I waldorfskolans läroplan "En väg till frihet" (2002) står det att  man strävar efter att  eleven ska ha samma 
lärare från skolstarten till puberteten. Då det nu startas en särskild undervisningsgrupp gemensam för elever i 
behov av särskilt  stöd från åk 1-3, tillkommer ytterligare en lärare som följer eleven under den tid som ele-
ven ingår i den särskilda undervisningsgruppen dock längst under de tre första skolåren. Eleverna i den sär-
skilda undervisningsgruppen kommer därmed att  ingå i en helt  ny gruppsammansättning med elever också 
från de andra årskurserna inom 1-3. Samtidigt tillhör de sin egentliga klass. 

Eftersom det inte finns någon tidigare erfarenhet från en sådan form av undervisning i denna waldorfskola 
vill jag göra ett försök att samla information kring att starta en sådan verksamhet. Nedan lyfter jag fram någ-
ra teorier och viss forskning, från systemperspektiv via gruppnivån till det individuella planet.

För att tydliggöra ett systemperspektiv, vill jag lyfta fram Bronfenbrenners1 “Ekologiska modell” som be-
skriver samspelet  mellan en individ och dess miljö. Denna teoretiska modell kan vara användbar vid förståel-
sen av de elever som väljs ut att delta i en särskild undervisningsgrupp och deras bakomliggande livsmiljö. 

Bronfenbrenners modell används i många pedagogiska sammanhang och beskrivs av Andersson (1986). An-
dersson beskriver det  som en övergripande teoretisk modell, som hjälper oss att förstå viktiga och avgörande 
förhållanden i miljön och som kan fungera som hjälpmedel för att  främja en individs utveckling till en socialt 
fungerande harmonisk individ. Andersson (1986) beskriver dynamiken i Bronfenbrenners modell (1979):

 Den mänskliga utvecklingens ekologi inrymmer det vetenskapliga studiet av den fortgående, ömsesidiga anpass-
 ningen mellan en aktiv växande mänsklig varelse och de föränderliga egenskaperna i de omedelbara närmiljöer,  
 i vilka den utvecklade personen lever, så som denna process påverkas av relationerna, miljöerna sinsemellan och  
 av de större sammanhang vilka omger närmiljöerna (s. 8).

Jag kommer nedan att utifrån Andersson (1986) och Lagerberg och Sundelin (2005) mer i detalj redogöra för 
Bronfenbrenners ekologiska modell, där de miljömässiga faktorerna runt barnet beskrivs i termer av en inter-
aktion mellan olika system.

Mikro-nivå/system   Här är barnet i mitten och kring det personer som finns i dess omedelbara 
     Närmiljö såsom övriga familjemedlemmar, jämnåriga, grannskap. Mellan de  
     olika komponenterna utvecklas ett nätverk av relationer som påverkar den 
     utvecklande individen. Allt  eftersom barnet växer kommer det alltid att  ingå i 
     fler mikrosystem (först familjen, sedan kamratgrupper, etc.). De olika mikro- 
     systemen interagerar med varandra (föräldrar hämtar och lämnar på dagis). 
     När och hur denna interaktion fungerar (mesosystem) får betydelse för de 
     olika mikrosystemen. 

Meso-nivå/system   Relationer mellan olika närmiljöer bildar i sig ett system där individen ingår  
     vid en bestämd tidpunkt. På mesonivå står individens kontakter med olika 
     system i fokus. Barnets erfarenheter i förskola, skola och kamratgrupper på
     verkar barnets samspel med föräldrar och syskon i hemmet och tvärtom. 
     Olika konstellationer eller subsystem, uppstår i samspelet mellan  miljöer
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1 Urie Bronfenbrenner f. 1917, rysk-amerikansk psykolog, verksam vid Cornell University. Hans insatser har främst 
gällt studiet av barns utveckling i familjen och i olika kulturer. Mest bekant är hans studier av banuppfostran i USA och 
Sovjet, Two worlds of Childhood (1970). Han har också undersökt vilken effekt som ingripanden från skola och sam-
hälle har på försummade barn. The ecology of human development (1979) sammanfattar mångåriga studier av miljö-
inflytande på barns utveckling, med utgångspunkt från en ekologisk systemteori. I denna teori betraktas utveckling i 
relation till det sociala och kulturella sammanhang i vilket människan ingår och där egenskaper hos både individen och 
omgivningen samverkar. Bronfenbrenner har visat hur detta samspel kan gå till (enligt Nationalencyklopedin 1990).



     på mesonivå: förälder-lärare, förälder-kamrat till eget barn, förälder-förälder  
     till eget barns kamrat.

Exo-nivå/system   Det lokalsamhälle som inrymmer olika mikrosystem såsom arbetsliv, barn
     omsorg, grannskap, media, myndigheter, hälso- och sjukvård, varor och 
     tjänster, kommunikationer, kultur och fritidsinstitutioner, mm. Förutsätt-
     ningarna för hur hem och förskola fungerar som uppfostringsmiljöer, och 
     samspelet dem emellan, är av stor betydelse för barnets utveckling.

Makro-nivå/system  Makronivån är den via lagstiftning och på andra sätt kodifierade samhälls-
     andan såsom institutioner, ideologier, lagar, regler, vanor, tankesätt. Den 
     påverkar t.ex. relationen mellan barn och förälder. 

Ibland beskrivs modellen som en spiral “som skruvar sig fram”. Biologiska, psykologiska och sociala fakto-
rer samverkar hela tiden med varandra. I varje ögonblick påverkas samspelet av resultatet från tidigare sam-
spel. 

Som ett exempel på att  tolka Bronfenbrenners modell skriver Lagerberg och Sundelin (2005) “att  effekterna 
eller bristande effekter av en intervention tillskrivs egenskaper hos interventionen, medan det  i själva verket 
är fråga om egenskaper hos sceneriet” (s. 22), vilket författarna förtydligar genom detta fiktiva exempel:

 Vi antar att en lärare grupperar om eleverna i klassen så att störande barn fördelas jämnt över grupperna. Tanken  
 skulle vara att barnen blir mindre störande om de inte alla sitter i samma grupp. Vi antar vidare att försöket inte 
 får positiv effekt. Den troliga slutsatsen blir att det inte lönar sig att förflytta barnen på detta sätt. Men det kan ju  
 istället vara så att barnen uppfattar flyttningen som ett övergrepp eller en bestraffning. Att de skulle ha uppfört 
 sig mycket mindre störande om de fått vara med och bestämma vilken grupp de ville tillhöra. Man skulle i så fall 
 ha tagit hänsyn till egenskaper i sceneriet. Nämligen barnets tolkning av situationen, och försöket kanske hade 
 lyckats (s. 22).

Modellen är viktig enligt  Lagerberg och Sundelin (2005) eftersom den påminner oss om hur komplicerad och 
mångfacetterad utvecklingen är och den centrala roll som tiden spelar för vilken riktning utvecklingen tar. 
Modellen är enligt Lagerberg och Sundelin (2005) alltid relevant för att  förstå hur det kommer sig att ett barn 
blivit stört  i sin utveckling och sin hälsa. Den ger möjlighet till problematisering och framlyftande av alterna-
tiva åtgärder till en förändring. De skriver också att modellen utgör grunden till en utvecklingsekologisk teo-
ribildning som visar att barns och familjers villkor alltid är en del av en social kontext. 

Bronfenbrenners ekologiska modell ska inte enbart ses som en beskrivning av samhälleliga och sociala 
sammanhang. Tanken är enligt Lagerberg och Sundelin (2005) att  teorin skall fungera som ett  verktyg till 
djupare förståelse av samspelet mellan barn, familj och samhälle. Den ekologiska modellen kan också vara 
ett  medel för att  upptäcka nya relationer mellan individer, grupper och sociala inriktningar. Vid dessa båda 
aspekter, att förstå och att upptäcka fäster Bronfenbrenner stort  avseende. En kärntanke är att förståelse för-
utsätter något  mer än enbart  iakttagelse, nämligen förändring. Först när man rubbar ett system t.ex. genom att 
flytta en individ, förändra en miljö eller ersätta ett  system med ett liknande, kan samspelet  mellan individ 
och miljö förstås på ett nytt sätt.

Eleven som kommer att  få sin huvudsakliga undervisning i den särskilda undervisningsgruppen kommer att 
behöva identifiera sig med denna grupp och samtidigt  med sin egentliga klass. Det  kommer att komplicera 
elevens gruppmedlemskap och sociala identitet. Hur eleven uppfattar sitt  deltagande i de båda grupperna är 
sålunda viktigt ur flera aspekter. Helkama et  al., (2000) skriver om gruppmedlemskap som källa till social 
identitet. Helkama säger att  vår självuppfattning och identitet  har ett  nära samband med vårt gruppmedlem-
skap. Människan har ofta och hellre, en positiv bild av sig själv än en negativ bild. Detta handlar om ett fun-
gerande mesosystem för eleven i termer av Bronfenbrenner.

6



Helkama et al., (2002) talar om beteende mellan grupper som reaktion på verkliga eller inbillade intressekon-
flikter. Där tydliggörs vikten av att  grupper i nära samarbete måste ha gemensamma mål där det inte går att 
skapa ett tävlingsmoment för att  stödja en känsla av gemensamhet. Det får inte heller vara så att den ena 
gruppens mål kan uppnås på bekostnad av den andra gruppen utan optimalt  är att  målsättningarna är så för-
enliga att båda strävar mot samma mål och behöver varandra för att uppnå målet.

Helkama et al., (2002) anser att vår självuppfattning har ett samband med våra mänskliga relationer: 

 Självuppfattningens sociala natur har dock främst betonats av jagteoretiker såsom Georg H. Mead (1934/1962), 
 Charles H. Cooley (1902/1964) och Harry S. Sullivan (1953). De ansåg att vår uppfattning om oss själva, helt 
 enkelt återspeglar andras uppfattningar om oss. Cooley talar om självuppfattningen som ett “spegeljag” och an-
 såg detta vara resultatet av social interaktion. Enligt denna princip om reflekterande bedömningar, ser vi oss 
 själva på samma sätt som andra ser oss. Men inte på samma sätt som vem som helst. Mead menar att vi anam-
 mar andras synsätt, bara när det gäller människor som är signifikanta personer (s. 310).

Självuppfattning kan således sägas vara individens sätt att  definiera och klassificera sig själv. Människa har 
många olika uppfattningar om sig själv såsom kön, förmåga, kapacitet, mm, som alla ska hänga ihop i ett så 
kallat “självschema”: “När människan byggt upp ett samlat schema om sig själv, används schemat  för att 
strukturera ny information” (s. 311). Med andra ord inverkar vår uppfattning om oss själva på vilken typ av 
ny information om vår person som man tar till sig och hur snabbt man är beredda att göra detta. 

Asmervik, et  al., (2001) beskriver hur insatser kring barnet som är i behov av särskilt stöd, genom ordentliga 
och gemensamma förberedelser kan förebygga negativa reaktioner från omgivningen (mikrosystemen) och 
hos eleven själv. Arbetet  med beteendeproblematik får inte enbart inriktas på undervisning, utan "I ett social-
ekologiskt  perspektiv handlar den överordnande målsättningen om att stärka elevernas ämnesmässiga och 
sociala kompetens och att utveckla ett stödjande socialt nätverk runt dem" (s. 108).

Atterström och Petterson (2000) refererar till LPO 94 och framhåller att: 

 Erkänsla är grundad på lika värde. En relation kan inte bli ett ömsesidigt erkännande om den ena parten ser sig 
 själv som underlägsen eller mindre. Detta innebär att det inte heller kan skapas en sann erkänsla om pedagogen 
 ser barnet med dessa ögon”/.../“Ömsesidigt erkännande är ett begrepp som pekar på helheten i relationen. Den 
 kan inte reduceras till en enkel kommunikationsteknik utan omfattar hela individens syn, förhållningssätt och 
 engagemang”/.../“Öppenhet och lyhördhet krävs för att upptäcka, identifiera och bemöta kompetenser (s. 21).

Det  är således viktigt att pedagogen kan skilja på hur denna ser på eleven; som en elev i svårigheter eller en 
elev med svårigheter. Vilket av dessa förhållningssätt  som pedagogen intar kommer med all sannolikhet att 
påverka elevens självbild. Eleven i svårigheter har en helt annan utvecklingspotential då man kan förstå att 
det handlar om begränsningar i olika situationer och företeelser. Ser pedagogen däremot eleven med svårig-
heter, intar pedagogen ett  låsande synsätt där det  handlar om att  svårigheterna är enbart  knutna till eleven 
som individ.

Waldorfskolan
Den första waldorfskolan startade i Stuttgart 1919, genom att  chefen för cigarettfabriken “Waldorf-Astoria”, 
Emil Molt, bad Rudolf Steiner om hjälp att forma en ny skola och pedagogik för både arbetarnas och tjäns-
temännens barn. Han hade hört Rudolf Steiners föredrag om “Tregrenigheten”, en impuls till en fredsrörelse.

Nu finns waldorfskolor över hela världen. Mer än 700 skolor finns fördelat  över 32 olika länder. Skolorna 
har också ett utbyte av elever, både inom en nations skolor och mellan skolor hos olika nationer. Läroplanen 
som är den samma, skapar möjligheter för elever att läsa in samma kurser oavsett vilken skola eleven väljer, 
och när. Således kan elever åka till ett  land någon termin för att  sedan bara fortsätta när man kommer hem 
igen. 
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I Sverige startade den första 12-åriga Waldorfskolan, “Kristofferskolan” i Stockholm 1949. År 2006 fanns 
det 41 Waldorfskolor i Sverige. Av dessa hade 13 skolor klasser från skolår 1 till 12. Waldorfskolorna är 
friskolor och har en egen gemensam läroplan "En väg till frihet" godkänd av Skolverket.

Styrdokument för verksamheten
Nedan har jag lyft fram delar ur styrdokument som rör barn i behov av särskilt stöd och/eller särskild under-
visning. 

Internationella styrdokument

Ett  internationellt  styrdokument  som gäller barn i behov av särskilt  stöd är Salamancadeklarationen (1994). 
Persson (2007) beskriver att  deklarationen anger riktlinjer och principer angående undervisning av elever i 
behov av särskilt stöd. Således har en inkluderande skola:

Ett pedagogiskt berättigande;  förpliktelsen att utbilda alla barn tillsammans, innebär att pedagogiska strategier  
     som svarar mot individuella skillnader måste utvecklas,vilket därmed gagnar alla 
     barn och ungdomar  

Ett socialt berättigande;   eftersom förutsättningarna att förändra attityder till olikheter, individer emellan, 
     ökar om alla undervisas tillsammans

Ett ekonomiskt berättigande;  då det är kostnadskrävande att etablera och vidmakthålla komplexa system av olika 
     slag av skolor, specialiserade på olika grupper av barn och ungdomar (s. 48).

Groth (2007) skriver att  deklarationen visar att  barn inte skall särbehandlas till följd av sitt funktionshinder, 
utan att  hjälpen till barnet skall utformas så att den ges utifrån den ordinarie verksamhetens ram. Detta så att 
inte elever i svårigheter erbjuds alternativ verksamhet  som skiljer sig från den ordinarie kursplanen. “Princi-
pen skall vara att barn skall erbjudas samma undervisning under samma period men med olika stöd och hjälp 
för alla elever” (s. 23).

I Salamancadeklarationen (1994 kap. I, Punkt 8) befäster nationerna, FN:s standardregler om delaktighet  och 
jämlikhet för människor med funktionshinder, genom att formulera följande: 

 Integrerad (inclusive) skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn med [sic] behov  
 av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor eller sammanföra dem i specialklasser 
 eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis, bör vara en undantagslösning att förordas endast i de 
 sällsynta fall /.../ (där barnets behov inte kan tillgodoses i en vanlig klass).

Nationella styrdokument

De nationella styrdokument som påverkar hur verksamheten i grundskolor och friskolor i Sverige skall ut-
formas är skollagen med detaljerad timplan, läroplaner och kursplaner. Skollagen (1985:1100) innehåller alla 
de grundläggande bestämmelser och övergripande mål som skolorna är skyldiga att arbeta efter. I läroplanen 
bestäms skolans uppdrag och värdegrunder. Skollagen och läroplanen styr tillsammans verksamheten i sko-
lan. 

Skollagen (1985:1100) 2§:

 Alla barn och ungdomar skall, oberoende av, kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska förhållan-
 den, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga skolväsendet. /.../ Utbildningen skall ge eleverna kunskaper 
 och färdigheter samt i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska utveckling till ansvarskännande män-
 niskor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd.
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I Grundskoleförordningen SFS (1994:1194) 5 kap. med komplettering i Friskoleförordningen SFS 
(1996:1206), skrivs med hänvisning till ovanstående stycke i skollagen: 

 /.../ Om det genom skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven 
 kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven 
 behöver särskilt stöd skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall framgå vilka be-
 hoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna följs upp och utvärderas. Eleven och elevens vårdnadsha-
 vare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet utarbetas.

§ 4:    En elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå mål som minst skall ha upp-  
 nåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Stödun-
 dervisningen kan anordnas antingen i stället för utbildning enligt timplanen eller som ett komplement till sådan 
 utbildning (förordningen 1997:599).

§ 5:   Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges 
 inom den klass eller grupp eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl får sådant stöd i stället ges i en särskild 
 undervisningsgrupp.

§ 7:   Särskild undervisning får anordnas men skall så långt det är möjligt motsvara den undervisning eleven inte kan 
 delta i (förordning 1997:599).

Svenska läroplaner

I Sverige finns en läroplan för grundskolan; “Lpo 94” och en för Waldorfskolan; “En väg till frihet”.

Lpo 94 (1994)

I Lpo 94 står det att  de grundläggande värderingarna det offentliga skolväsendet  vilar på är demokratins 
grund och att  skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma 
miljö (1 kap. 2 §):

 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan  
 kvinnor och män samt solidaritet med de svaga och utsatta, är de värden som skolan skall gestalta och förmedla 
 (s. 3).
 Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom delta i samhällslivet genom 
 att ge sitt bästa i ansvarig frihet.”/.../“Omsorgen om den enskildas välbefinnande och utveckling skall prägla 
 verksamheten (s. 12). 
 Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskap och alla som arbetar i skolan  
 skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö  
 för utveckling och lärande.”/.../ Läraren skall “utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenhet 
 och /.../ “stimulera, handleda och ge särskilt stöd, till de elever som har svårigheter (s. 12).

En väg till frihet (2002)

I “En väg till frihet” står att  waldorfskolan vill utveckla hela människan, tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, 
konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela person-
ligheten och reduceras aldrig till enbart  inlärning. Kunskapsinhämtande och fostran utgör en helhet  genom 
att  stoffet  väljs och presenteras så att  det i varje stadium anknyter till barnets egen utveckling och hjälper 
denne framåt. “En väg till frihet” är en vägledning i hur man arbetar inom waldorfpedagogiken, för att  nå de 
övergripande demokratiska målen. En grundläggande målsättning i waldorfskolan är att  beakta varje barns 
individualitet.
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Waldorfskolan arbetar med utgångspunkt i Rudolf Steiners människosyn som är baserad på grundtankar som 
kan formuleras: 

 Människan utvecklas enligt lagbundenheter i såväl kroppsliga som själsliga och andliga bemärkelser. Under 
 uppväxten vävs det helt unika livsmönster, för varje enskild individ (s. 8).

Waldorfskolan utgör en sammanhållen helhet  omfattande åldrarna 7-19 år. Waldorfskolor drivs i icke-kom-
munal regi och är oftast  organiserade som stiftelser. Till skillnad från den kommunala skolan styrs wal-
dorfskolan av ett  självförvaltande kollegium som ansvarar för anställningar, fortbildning, pedagogik, och 
fördelning av de av styrelsen beslutade lönemedlen. Inom kollegiet bildas särskilda arbetsgrupper med speci-
alkompetens inom ett visst  område, såsom ledningsgrupp med det  övergripande pedagogiska ansvaret, eko-
nomigrupp som ansvarar för skolans ekonomi, stödkollegium med ansvar för de stödinsatser som klasser och 
enskilda individer kan vara i behov av, etc.

Några av skillnaderna mellan läroplanerna

En av skillnaderna mellan Waldorfskolans kursplan och Lpo 94 är synen på de estetiska ämnena. I ”En väg 
till frihet” har dessa ämnen ett betydande utrymme i undervisningen. Andersson (2002) lyfter fram att  i LPO 
94 var de estetiska ämnena en starkt  beskuren del av undervisningen sedan tidigare läroplan. Andersson 
(2002) har vid intervjuer med 1500 elever kommit  fram till att drygt 50% av eleverna menar att det är viktigt 
att  arbeta med sina händer och att  det finns alldeles för litet utrymme för detta i den kommunala skolan. An-
dersson (2002) ifrågasätter om det var ett  bra beslut  att minska denna del i LPO 94 dels med tanke på detta 
undersökningsresultat men också med hänvisning till Gardners “Teorier om nio multipla intelligenser” 
(1983, 1991) som syftar till att lyfta fram ett kompletterande sätt att betrakta begåvningar på. 

Gardner (1991) säger att i den kommunala skolan kommer främst två av dessa intelligenser till uttryck, näm-
ligen den verbala och logiskt/matematiska. De övriga är naturintelligens, kinestetisk, spatial, musikalisk, in-
terpersonell, intrapersonell och existensiell intelligens.

I “En väg till frihet” tas samtliga intelligenser upp och waldorfläraren skolas in i tankesättet att hela männi-
skan går i skolan i sin tanke i sin känsla i sin vilja. Teoretiskt, konstnärligt  och praktiskt  arbete integreras så 
långt det  är möjligt. Undervisningen ger näring till hela personligheten och reduceras aldrig till enbart  inlär-
ning. Alla skolämnen ska undervisas med inslag av estetik. 

Andersson (2002) frågar sig: “Kanske en skolreform och en läroplan som gett de unga mer tid att  arbeta med 
sina händer och med de praktiskt-estetiska ämnena överhuvudtaget skulle gett  många av eleverna en bättre 
chans för framtiden än vad dagens skola gör” (s. 33).

Ytterligare en av skillnaderna i läroplanerna syns i de olika målbeskrivningarna:

“LPO 94”    Skolan skall sträva mot att varje elev tar ett personligt ansvar för sina studier och 
    arbetsmiljö.

“En väg till frihet”  Varje barn skall få det stöd och den stimulans det behöver för att optimalt kunna 
    utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar.

Vilka barn är i behov av särskilt stöd

Det finns ingen allmängiltig heltäckande definition på vilka barn som avses med ”barn i behov av särskilt 
stöd” enligt Persson (2001). Utgångspunkten för vilka barn som skall prioriteras är de barn som av olika an-
ledningar har svårigheter att nå målen enligt Grundskoleförordningen SFS nr (1994:1194).

Inga Andersson (1999) gör en sammanfattning av vilka elever som olika lärare i kommunal verksamhet an-
såg vara i behov av specialpedagogiska insatser. Hon säger att  det  rör sig om elever med psykiska, fysiska, 
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sociala och pedagogiska problem och de med problematiska hemförhållanden samt  de som är våldsamma 
och socialt omogna.

Kerstin Allgulander (1990) har vid sina intervjuer med olika lärare fått  fram ett resultat  som preciserar psy-
kologiska och sociala faktorer. Hon lyfter fram barn som är försenade i sin tal- och språkutveckling, har läs-, 
skriv- och matematiksvårigheter, motoriska svårigheter, koncentrationssvårigheter, svag självkänsla, socio-
emotionella problem eller störningar. Det kan också röra sig om specifika psykiska störningar såsom ADHD, 
Damp, DCD, etc. Barnen kan ha en eller flera av dessa svårigheter.

För att dessa barn även inom waldorfskolan ska kunna ges hjälp i sina svårigheter måste waldorfskolan ut-
forma denna hjälp dels individuellt och dels så att den inte blir stigmatiserande för eleven.

Groth (2007) redogör för skolans styrdokument och tolkar utredningen SOU 1974:53 på följande sätt:

 Individens svårigheter kan leda till negativa upplevelser hos den enskilde och kan “påverka individens allmänna  
 självkänsla och jaguppfattning, varigenom hans möjligheter såväl under som efter skolgången begränsas” (SOU 
 1974:53 s. 188). Vidare framgår det att om man misslyckas med att komma till rätta med elevens problem så kan 
 detta ställa till med problem för individen som vuxen.”/.../”Det är viktigt enligt utredningen att inte åtgärder som  
 eleven är i åtnjutande av får följder som utpekar eleven som avvikare. Detta kan leda till att åtgärderna blir ett 
 led i en utstötningsprocess. För att komma till rätta med de negativa effekterna som ovan nämnts så föreslår ut-
 redningen att hjälp bör ges i flexibla grupperingar i så stor utsträckning som möjligt (s. 21).

 Skolans individinriktade åtgärdsstrategi bör följaktligen utformas så att betydelsen av de svårigheter det här är 
 frågan om, inte förstoras eller dramatiseras. I stället bör eleven få klart för sig, att dessa problem inte med nöd-
 vändighet är bundna till en redan tidigt identifierbar elevgrupp. De bör vara medvetna om att alla elever någon 
 gång under skolgången kan få svårigheter, och att de resurser som skolan disponerar för stödåtgärder är en till-
 gång som kan komma alla till del (SOU 1974:54 s. 190).

Dahlin et  al., (2006) söker svar på frågan: Hur bemöter waldorfskolorna elever som har inlärningssvårigheter 
eller funktionshinder? Dahlin et  al., (2006) kommer fram till att  waldorfskolans och den kommunala skolans 
sätt att  bedöma vilka elever som är i behov av särskilt stöd inte skiljer sig nämnvärt. Dahlin et  al., (2006) 
redovisar att  10-30 % av eleverna uppfattas ha inlärningssvårigheter i de båda skolformerna. Dahlin et al., 
(2006) kom fram till att  waldorfskolorna visade sig använda diagnoser i mindre utsträckning än den kommu-
nala skolan. ”Lärarna använde framförallt  individuella beskrivningar av behoven, som relaterades till den 
antroposofiska människobilden. Det fanns en tydlig föreställning att  inlärningssvårigheter inte är statiska. 
Waldorflärarna förväntade sig att  eleverna kan utvecklas och att  svårigheter förändras. Det fanns också ett 
långsiktigt perspektiv på elevens utveckling” (s. 47). "Waldorflärarna betonande också vikten av ett gott  och 
nära samarbete med föräldrarna till barn i behov av stödinsatser" (s. 48).

Dalin et  al., (2006) kunde tydligt märka att  waldorflärarna hade en gemensam plattform som bygger på den 
antroposofiska människobilden och det  kunskapssystem som utvecklats ur den, såsom tillit  till alla männi-
skors utvecklingsmöjligheter och en medvetenhet om att  alla elever har något att  bidra med till kollektivet. 
Dessutom tillägger Dahlin et al., (2006) att  "eleverna ansågs vidare inte börja hos en enskild lärare utan i 
skolan. Alla elever var därför hela skolans ansvar" (s. 48). Utformningen av dessa stöd och insatser beskrivs 
också av Bo Dahlin et al. (2006):

 Det verkar finnas en förebyggande struktur i Waldorfpedagogiken, som också gav grundvalen för bemötandet av  
 elever med inlärningssvårigheter. De var traditionellt inriktade på ämnen som t.ex stödgrupp i ett specifikt ämne,  
 eller mer specifika, som läkeeurytmi, terapeutisk målning, användning av hantverk och massage. Skolorna hade 
 ett långsiktigt perspektiv och betonade att eleven ska lära sig fungera som människa, vara nöjd med sig själv, få 
 livskunskaper och beredskap att hantera situationer i livet. Detta breddade och fördjupade, mål och undervis-
 ningsinnehåll för elever med svårigheter (s. 48).
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Olika utredningar stödjer att hjälpinsatser sätts in så tidigt  som möjligt. Groth (2007) säger “att  stödet  ofta 
sätts in för sent, då skolorna har en tilltro till att  elevens prestations-profil skall förändras” (s. 25). Han hän-
visar till Skolverket (2001) för att dra denna slutsats.

Metod och genomförande
Jag har genomfört  kvalitativa intervjuer med fem waldorflärare vid den waldorfskola där jag arbetar samt 
med en specialpedagog vid en kommunal verksamhet. Intervjuerna av waldorflärarna har skett i deras skol-
miljö. Intervjun med specialpedagogen gjordes i dennes hem. Tiden för varje intervju var satt  till c:a 45 min. 
Jag har spelat in intervjuerna på en bandspelare samt gjort en del stödanteckningar. Vidare har jag tagit 
kontakt med vissa respondenter för kompletteringar och förtydliganden i efterhand.

Enligt  Jan Trost (2005) utmärks kvalitativa intervjuer bland annat  av att man ställer enkla raka frågor och på 
dessa frågor får man komplexa innehållsrika svar som sedan bearbetas i en process genom de sju stegen, 
Tematisering / Design / Intervjuande / Överför till bearbetningsbar form / Bearbetning och analys / Resultat 
och Rapportering. (s. 29).

Då man genomför kvalitativa intervjuer har man inga frågeformulär med i förhand formulerade frågor. Inter-
vjuaren ska i möjligaste mån låta den intervjuade styra samtalets ordningsföljd. Man gör istället en lista över 
frågeområden en intervjuguide. Självklart skall intervjuaren vara väl inläst  på området. Guiden behöver inte 
vara strukturerad även om studien bör vara det. 

Enligt  Patel och Davidsson (2003) måste vi “veta att  vi undersöker det  vi avser att  undersöka, d.v.s. vi måste 
veta att vi har god validitet” (s. 98). Frågan om validitet  i kvalitativ forskning rör sig bl.a. kring “hur forska-
ren förmår tillämpa och använda sin förförståelse, i hela forskningsprocessen. Validitet  och reliabilitet  står i 
ett  visst förhållande till varandra som gör att vi inte bara kan koncentrera oss på det  ena och låta bli det  and-
ra” (s. 99). Där anges också tre tumregler: Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet  / Låg reliabilitet 
ger låg validitet / Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet (a.a.)

Lagerberg och Sundelin (2005) framhåller Bronfenbrenners kärntanke att förståelse förutsätter mer än enbart 
iakttagelse, nämligen förändring,. Författarna framhåller den vetenskapliga metod som är det ekologiska ex-
perimentet, där man skapar en förändring i systemet som man sedan kan värdera effekterna av:

 Experimentet förutsätter ekologisk validitet, vilket definieras som den utsträckning i vilken det sceneri som indi-
 viderna upplever i en vetenskaplig studie faktiskt har de egenskaper forskaren föreställer sig att det har. På denna 
 punkt måste forskaren vara väl underrättad, och de relevanta egenskaperna måste finnas med i forskningsplanen.  
 Till de relevanta egenskaperna hör också individernas sätt att uppfatta sceneriet (s. 21).

I denna uppsats vilar validitet och reliabilitet främst på de områden som tas upp i intervjuguiden samt hante-
ringen av de valda metoderna och de teoretiska modellernas relevans.

Intervjuer och etiska överväganden
Följande forskningsetiska överväganden har beaktats i enlighet med Stensmo (2002) för att  de intervjuade 
skall respekteras och att  de data som framkommer kommer att  hanteras på ett  godtagbart  sätt. Jag följer Ve-
tenskapsrådets riktlinjer för individskydd i forskningen.

De intervjuade lärarna har fått  information om sin roll i projektet samt de villkor som gäller för deras delta-
gande. De har också gett  sitt samtycke till att medverka. De utvalda lärarna har lovats en konfidentialitet vil-
ket innebär att  alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett så-
dant  sätt  att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående. De intervjuade har också informerats 
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om att  nyttjandet av uppgifterna inte kommer att  användas av någon annan än undertecknad eller för något 
annat  ändamål än till denna uppgift  där det  kommer att återges endast  de svar som är relevanta för min fråge-
ställning. Brevet till respondenterna (bilaga 1).

Då jag med frågeställningarna önskar förstå eller hitta mönster väljer jag att göra kvalitativa intervjuer i en-
lighet med Trost  (2005): “Våra forskningsmässiga intervjuer bygger alltid på konfidentialitet och har som 
syfte att föra forskningen framåt, att lära oss mer av den sociala verkligheten i vilken vi alla lever” (s. 23).

Lärarintervjuer
Urvalskriteriet för dessa lärare är att  de alla har erfarenhet av barn i behov av särskilt stöd. De har därför 
valts ut av mig och kontaktats personligen. Lärarna arbetar i en stor eller liten undervisningsgrupp och kom-
mer från två olika skolor och har arbetat  mellan 3 och 25 år i sin skola. Av de intervjuade har fem lärare wal-
dorflärarutbildning samt utbildningar inom olika hantverk, musik, läkepedagogik och/eller eurytmiutbild-
ning. Dessutom har jag intervjuat en specialpedagog vid en kommunal skola och som arbetar i en särskild 
undervisningsgrupp med barn som fått  diagnos. Alla intervjuade har också arbetat med människor inom and-
ra verksamhetsområden än i skolan. De intervjuade är mellan 35 och 63 år. Två är klasslärare och fyra arbe-
tar inom stödkollegiet i sin skola. Ibland nämner waldorflärarna “specialpedagogen” i sina svar. De syftar då 
inte på den specialpedagog som intervjuats här, utan en annan som konsulteras av waldorfskolan vid behov.

Då antalet  respondenter är få, väljer jag att inte gå in på en närmare presentation av respondenterna. Detta 
kan ses som en begränsning då varje persons erfarenhet påverkar dennes sätt  att  svara. Jag bedömer det  så att 
vid en närmare presentation skulle det  vara möjligt att lista ut vem som sagt vad. Därför denna enkla presen-
tation. Det  som är betydelsefullt är att  se att alla respondenter har konstnärliga utbildningar vid sidan av sina 
pedagogiska utbildningar och att alla också har annan yrkeslivserfarenhet. Däremot presenterar jag special-
pedagogens svar under dennes titel.

Resultat
De grundläggande frågeställningarna som avser att avtäcka det område jag undersöker har jag formulerat om 
till en intervjuguide (Bilaga 2) för att nå en mer empirisk, konkret nivå på svaren.

- Vilka barn tycker Du är i behov av särskild undervisning i en mindre grupp?
- Hur tycker Du att Du kan påverka urvalet av elever till en särskild undervisningsgrupp?
- Hur tycker Du att eleverna påverkas av att komma till en liten grupp och arbeta?
- Hur tror Du att barnet upplever att lämna klassen?
- Hur tror Du att övriga klassen upplever att någon går ifrån klassen?
- Märker Du någon värdering hos de barn som går iväg till lilla gruppen, eller hos klassen, gällande de  
 som lämnar klassrummet? Vilken? 
- Hur tycker Du man ska arbeta med att kunna upptäcka, definiera och hantera de negativa sidor som  
 inte är uppenbara eller förväntade?
- Barnet ska tillhöra den särskilda undervisningsgruppen och Din klass. Hur arbetar ni med grupptillhö- 
 righeten i båda grupperna?
- Vad är skillnaden med dagens sätt att arbeta med små studiegrupper och en permanent särskild under- 
 visningsgrupp?
- Är det något Du vill tillföra som jag inte tänkt på?

Under intervjuernas gång visade det  sig att jag behövde förtydliga och ibland motivera frågeställningarna. 
Dessutom har jag kontaktat några av respondenterna efteråt  för komplettering. Intervjusvaren redovisas som 
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en sammanfattning över vad som framkommit  vid varje fråga, med förtydligande citat. Vid frågan: Hur tyck-
er Du man ska arbeta med att kunna upptäcka, definiera och hantera de negativa sidor som inte är uppenba-
ra eller förväntade? fick jag göra följande förtydligande: Detta  utifrån att utredningar är gjorda som visar 
att elever som tagits ur sin klass har en bestående utanförskapskänsla även upp i vuxen ålder. Utredningarna 
som avses är presenterade av Groth (2007).

Presentation av intervjuresultatet

Intervjuerna presenteras här utifrån frågorna i intervjuguiden och en sammanställning av respondenternas 
svar på de specifika frågorna. För att  förtydliga svaren har jag valt att  lyfta in citat  där så är möjligt. Det be-
tyder att tio frågor redovisas. Under "Analys och diskussion" nedan, återkopplar jag sedan resultatet  till de 
ursprungliga frågeställningarna och litteraturen.

Vilka barn tycker Du är i behov av särskild undervisning i en mindre grupp?

Lärarna ansåg att  de barn som har koncentrationssvårigheter eller bristande impulskontroll i första hand blir 
föremål för att utredas för eventuella särskilda stödinsatser. Lärarna upplever att  många barn har svårigheter 
att  avläsa det  som lärarna benämner "sociala koder". Lärarna lyfter också fram de barn som fått en diagnos 
och de barn som är under utredning. Två av lärarna ger exempel:

 Vissa barn kan inte följa någon sorts klassrumskultur genom att t.ex. räcka upp handen innan man  talar. De har 
 ingen förståelse för att om man pratar eller rör sig hela tiden så går det inte att få någon undervisning gjord, de 
 märker nog inte  att de gör allt det där. De läser inte av omgivningen och härmar inte efter de andra. Dom kan 
 inte sitta still, utan springer runt i klassrummet och skapar en allmän oro. De andra blir störda i sitt arbete, både 
 vad gäller kunskapsinhämtning och känslomässigt. Min erfarenhet är att det är en social svårighet att delta i en 
 stor grupp. Kolla in, anpassa sig och härma efter, behöva någon som sitter lite bredvid hela tiden för att komma 
 vidare. Några barn sänder ut signaler att de har problem. Det kan ta ett tag innan jag ser det. 

 Sedan har vi de barn som har stora behov av ett hjälpjag, en nära kontakt med en vuxen, och som med det stödet  
 fungerar i grupp och inlärningsmässigt. Det stödet måste vi också kunna tillgodose. Framförallt de barn som alla  
 sinnesintryck blir för starka för.

Lärarna upplever att  undervisningen ibland kan bli lidande då den ofta avbryts för att vissa elever har ett 
starkt utagerande sätt. I vissa fall säger lärarna att det beror på att  dessa barn är i behov av sådan hjälp som 
inte kan ges i en normal klassrumssituation med ett större antal elever. Några av lärarna anser att  de utage-
rande barnen inte kan klara av att få sin stödundervisning i en normal klassrumssituation och borde därför få 
sin stödundervisning utanför klassrummet  i en annan miljö för att komma tillrätta med sin situation. En av 
lärarna sa:

 Ja, som jag upplever det är det ofta utagerande barn som behöver hjälp med att komma tillrätta med sig själva. 
 Situationen blir att de också stör undervisningen för andra. Det är också en tillgång att man kan flytta ut ett eller 
 flera barn för att få det lugnare i klassen och på det sättet även hjälpa de barn som behöver en lugn arbetsmiljö. 
 Men det viktiga är ju att de utagerande barnen får tillgång till den hjälp just de är i behov av. 

På frågan om vilka barn som är i behov av särskild undervisning i en mindre grupp svarar Specialpedagogen:

 Alla barn som på ett eller annat sätt har svårigheter att vistas i en stor grupp p. g. a. neuropsykiatriska funktions-
 hinder med uppmärksamhetsstörningar, starka (störande) intryck genom sina sinnen, impulsstyrdhet som inte går 
 att hämma, som fula ord som bara kommer, som vid Tourettes syndrom, o.s.v. Barn med fysiska funktionshinder  
 i skolor som inte skapar en tolerant och fysiskt miljöanpassad omgivning. Självklart ska skolan sträva mot att 
 ordna en bra omgivning, men till dess bör man låta bli att experimentera med integrering till varje pris av elever 
 med särskilda behov.
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 Utagerande och så kallade besvärliga barn har inte alltid ett diagnostiserat funktionshinder men kanske en hopp-
 lös social bakgrund som påverkar deras möjligheter att lära sig något i skolan.

 Om skolan inte klarar av att anpassa inlärningen till svagbegåvade elever bör de eleverna inte heller vara i en stor 
 klass. Barn i gråzonen (runt IQ70) platsar inte alltid i särskolan av sociala skäl.

Hur tycker Du att Du kan påverka urvalet av elever till särskild undervis-
ningsgrupp?

Lärarna tycker att de har stor möjlighet att påverka urvalet av elever som är i behov av särskilt  stöd och be-
skriver denna process. Då läraren påtalar att  det finns ett barn i behov av särskilt  stöd, utförs barnobservatio-
ner av personer ur stödkollegiet, som består av lärare med specialisering på de stödinsatser som waldorfsko-
lan kan ge samt stöd av skolläkare, psykolog, kurator och/eller specialpedagog. Samtidigt sker också ett  nära 
samarbete med föräldrarna så att de hela tiden är med i processen kring deras barn. 

Stödkollegiet  gör besök och observationer i varje klass, så ansvaret  att  upptäcka elever i behov av särskilt 
stöd ligger inte enbart på en enda person. Samtliga lärare säger att de alltid fått  den hjälp med elever i behov 
av särskilt stöd som dessa behövt. Två lärare säger:

 Jag tycker att jag och stödkollegiet, elevvårdsgruppen, m.fl. alltid varit mycket överens om vilka som behöver 
 komma ut från klassrummet till en mindre grupp. 

 Det där urvalet gör inte jag ensam. Det gör man tillsammans med klasslärare och stödkollegiet och sedan even-
 tuellt med skolans psykolog eller kurator, samt elevvårdsgruppen på skolan.

Indikationen på stödbehovet kan också komma från någon förälder men det  sker sällan. Skolans lärare arbe-
tar för att  föräldrarna ska vara med och stödja insatsen som barnet  är i behov av. Föräldrarnas förståelse för 
att  deras barn är i behov av särskilt  undervisning är inte alltid självklar från början eftersom många föräldrar 
är rädda för stigmatiseringsproblem. Emellertid kan deras inställning påverkas över tiden och av insikt  i bar-
nets utveckling, påpekade en av lärarna: 

 Vissa föräldrar ser det fortfarande som stigmatiserande att barnet inte får vara med inne i klassrummet. Som igår, 
 när vi träffade en elevs mamma som varit väldigt negativ till att hennes barn fått undervisning i liten grupp. Så 
 satt vi där och visade hur mycket barnet har utvecklas i den lilla gruppen. Så ser hon, att hon var med om att ta 
 rätt beslut och att det lett till att hennes barn utvecklats.

På frågan om hur du kan påverka urvalet av elever till en särskild undervisningsgrupp, svarar Specialpeda-
gogen att  det är viktigt att se till, att gruppen passar barnet och att  barnet passar för de andra eleverna. Det är 
svårt att blanda barn med ADHD och liknande diagnoser, med barn med autism av något slag. Oron som 
finns kring ADHD-elever stör barnen med autistiska drag, för de behöver avskärmning och lugn och ro: 

 På ett övergripande plan har jag ingen erfarenhet av det. Men när vi ska ta in nya elever i min klass på fem ele-
 ver, brukar vi samverka med psykolog, föreståndare, gamla skolan, föräldrarna m. fl. och se till att gruppen pas-
 sar barnet och att barnet passar för de andra eleverna. Föreståndare och psykolog har sista ordet vid placeringar. 
 men viss påverkan har jag vid urval av nya elever. Fast då har ju alla mina elever en autismdiagnos av något slag  
 i grunden såsom Aspergers syndrom, högfungerande autism, etc. plus tilläggshandikapp för det mesta. Det är 
 svårt att blanda barn med ADHD och liknande diagnoser, med barn med autism av något slag. Oron som finns 
 kring ADHD-elever stör barnen med autistiska drag, för de behöver avskärmning och lugn och ro. Lokalerna är 
 också jätteviktiga om man ska undervisa barn med olika typer av svårigheter. Det måste finnas möjlighet att dela  
 på barnen och även att ge dem egna utrymmen att vara i när det behövs.
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Hur tycker Du att eleverna påverkas av att komma till en liten grupp och ar-
beta?

Lärarna anser att  i de lägre klasserna 1-4 är vissa elever nöjda med att gå iväg tillsammans till den mindre 
gruppen och arbeta. Eleverna är ibland så tydligt nöjda när de kommer tillbaka till klassen menar lärarna. För 
vissa andra elever kan dock lärarna inte märka någon påverkan alls. I klasserna 5-7 börjar det bli känsligt  för 
eleverna att gå ifrån klassen och eleverna vill helst inte visa att det  är någon skillnad mellan dem och de and-
ra eleverna. Senare i klasserna 8-9:an är eleverna emellertid väldigt  nöjda med att  få gå ifrån klassen. De kan 
då tydligt märka att de får den extra förklaring eller träning de behöver. 

Lärarna betonar att  förarbetet  måste vara väl grundat  hos föräldrarna och personalen kring eleven så att alla 
är överens om att  insatserna från skolans sida är det bästa för just denna eleven. Andra gånger har det inte 
fungerat. En av lärarna förklarar:

 Om vi har hittat rätt och den pedagogiska bedömningen är riktig så är det fantastiskt för barnet. om det verkligen  
 är det som är det bästa för barnet. Det har dock funnits undantagsfall då det inte har gått. Eleven har inte velat gå  
 ur klassen. Då har vi alltid backat och insett att vi inte gjort rätt sorts förberedande arbete. Det måste vara väl 
 förankrat och godkänt av dem kring barnet, föräldrar, lärare och lilla gruppens lärare.  Men när det arbetet är gjort 
 så mår eleven bra och kan också ge uttryck för att det är lättare att arbeta här.

Lärarna säger att när föräldrarna är positiva till att deras barn får stöd utanför det  ordinarie klassrummet så 
har barnet ingen svårighet  att  lämna klassrummet. Annars menar lärarna att insatsen blir svårarbetad och bar-
net villrådigt. En lärare berättar:

 Ett barn hade inte föräldrarnas stöd och gjorde ingenting i den lilla gruppen för han ville vara i klassrummet. Han 
 såg det som en bestraffning. Ett annat barn som hade föräldrarnas stöd såg det som en befrielse att få komma till  
 den lilla gruppen. Om föräldrarna tycker att det är bra för barnet så tycker barnen också det, att barnet inte ser sig 
 som bestraffad eller dummare än de kvarvarande barnen.

På frågan om hur Du tycker att  eleverna påverkas av att  komma till en liten grupp och arbeta svarar Special-
pedagogen att  de elever hon arbetar med ofta varit mobbade tidigare och att  det då är en lättnad att  slippa det 
stora sammanhang de kommer från:

 I mitt eget fall med autistiska barn spelar det mindre roll eftersom den sociala träningen måste först ske indivi-
 duellt, genom att barnet får ökad självkännedom och förstår vad deras beteende har för effekt på andra. 

Hur tror Du att barnet upplever att lämna klassen?

Lärarna beskriver att eleverna ger uttryck för att  det är ett lättare klimat att  arbeta i den mindre gruppen. De 
elever som har störst  svårigheter med att  gå ut  är de som är utagerande och som inte har så stort behov av 
kunskapshjälp säger lärarna. En av lärarna säger:

 Att de kan fokusera på arbetet, jag kan tycka att när de kommer tillbaka känns de ganska nöjda. Och då och då 
 vill de visa vad de har gjort och de har gjort väldigt mycket, mer än vad de brukar göra i klassrummet. Naturligt-
 vis så känner de sig säkert stolta över det. För det blir en så tydlig skillnad för dem också.  Däremot kan jag också 
 tänka mig, att några tycker att det är jobbigt att gå ut. De som stör klassen tycker att det är jobbigt för att de kän-
 ner det som en bestraffning. Eftersom det är deras svårighet, att de inte har svårt att arbeta eller har några inlär
 ningssvårigheter utan det är det sociala. De nog någonstans att de får gå ut för att det inte fungerar här inne.

Det  finns värderingar hos barnet men vi har svårt  att  bemöta dessa, säger lärarna, då dessa ofta inte är uttala-
de. Samtidigt betonar lärarna vikten av ett  nära samarbete mellan personerna kring barnet för att kunna hjäl-
pa barnet. Lärarna talar också om att det  måste finnas en inskolningsperiod för att  arbetet i den lilla gruppen 
ska fungera bra. Ibland kan besök i den lilla gruppen av elever från den övriga klassen vara ett sätt  att  arbeta 
med attityder hos barnen. Detta beskrivs av en av lärarna:
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 Denna fråga är jättesvår. Här måste man ha jättenära samarbete med den som har den stora klassen. Hur man 
 säger till när någon ska gå, hela motivationsarbetet som klassläraren ska ha och att barnet känner att det är ett 
 självklart samarbete mellan lärarna. Det och att föräldrarna stöttar, då brukar det inte var så svårt. Men det är en 
 inskolning, en inkörningsport för barnen, innan de börjar förstå och komma över att de lämnar platsen i stora 
 gruppen, för man hör ju till det stora hela. Det var länge sen vi gjorde det; men att alla får gå ut till den lilla 
 gruppen så att man visar att det inte är något konstigt. Man måste vara medveten om hur man arbetar upp det där, 
 med de vuxna och barnen.

På frågan om hur Du tror att  barnet upplever att lämna klassen lyfter Specialpedagogen fram att  barnets upp-
levelse av vad som händer är avgörande för utgången av insatsen:

 Det beror nog mest på hur det presenteras för barnet. Det får inte finnas en känsla hos barnet av att det straffas 
 utan det måste presenteras som en möjlighet. 

Hur tror Du att övriga klassen upplever att någon går ifrån klassen?

I de lägre årskurserna 1-3 upplever lärarna att det  kan finnas lite avundsjuka bland barnen och att det  är 
många som undrar när det är deras tur att få gå ifrån klassen. En lärare berättar:

 Jag tror att den stora delen av klassen, majoriteten,  kan nog känna lite avundsjuka. Det är många som frågar "När 
 får jag följa med ut, när får jag vara med och jobba där ute?” Det kan ju vara barn som vill ha det lite lugnare 
 men som egentligen kanske inte har några andra svårigheter sådär. Utan som tycker att det skulle vara mysigt att  
 komma ut en stund. För många ser det nog som lite lyx att få gå ut en stund med en annan vuxen, med en assi-
 stent. Just för att de får den här extra uppmärksamheten och i arbetet. 

Några lärare tog upp att  det blir en eller flera tomma bänkar i klassrummet som vittnar om att det fattas nå-
gon. En av lärarna uttryckte sig så här:

 Jag har svårt att säga det. Vissa har sagt att det är tomt, platsen står ju där. Men även här handlar det om att sam
 arbetet mellan vuxna fungerar. Är barnen förberedda så går det bra. Vi tar ju ut elever till eurytmi och målning, 
 och hela tiden handlar det om att förbereda och stödja insatserna som beslutats.

När vissa utagerande elever lämnar klassrummet menar lärarna att  den sociala miljön ändras och att barnen 
får en annan möjlighet till att arbeta med sina uppgifter. En lärare lyfte fram:

 I de lägre klasserna kan jag, via det jag hör att kollegor berättar, uppleva att de övriga eleverna tycker att det blir  
 lugnt, att det är skönt när vissa går iväg. Detta gäller främst elever som har svårigheter med impulskontroll, och 
 de som har problem med avläsning av sociala koder. I övrigt tror jag inte alltid att klassen uppfattar att någon går 
 iväg, man är väldigt inne i sin egen värld i den åldern 7-9 år.

Märker Du någon värdering hos de barn som går iväg till den lilla gruppen, 
eller hos klassen, gällande de som lämnar klassrummet? Vilken?

Det är svårt  för lärarna att upptäcka värderingar kring de barn som lämnar klassrummet. Ibland kan lärarna 
höra vissa kommentarer. Alla lärarna har en insikt  om att  det  finns värderingar även om det är svårt att  be-
skriva mer konkret vilka de är. En av lärarna reflekterade över detta:

 Jag har varken sett eller hört någonting själv. Däremot så vet jag inte om det är någon som säger något  
 på raster eller så där. Det vet  jag faktiskt  inte. Jag vet att det har förekommit åtminstone någon gång att  
 en av de som gått iväg har fått höra saker i stil med "Du har ju svårt, Du kan inte" eller något sådant. 
 Jag vet inte om det är kopplat till att någon går ut eller om det är en allmän uppfattning som den ele-
 ven har av dem andra barnen.
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Att värderingar finns kan lärarna t.ex. märka på att en elev förändrar sitt  beteende och inte längre vill följa 
med ut. Två av lärarna säger:

 Jag tror att man ska vara oerhört vaksam med att man inte tvingar någon som vägrar följa med ut. För då tror 
 jag det gör mer skada än nytta. Att man inte använder sin auktoritet. 

 Värderingar finns men är oerhört svåra att upptäcka. En sak som vi kan märka det på är att en elev inte vill gå 
 iväg, som kanske från början har tyckt det varit okej. Har den då mötts av kamraters värderingar? Det vet vi 
 inte. Oerhört svår men viktig fråga.

Hur tycker Du man ska arbeta med att kunna upptäcka, definiera och hantera 
negativa sidor som inte är uppenbara eller förväntade?

(Detta utifrån att utredningar är gjorda som visar att elever som  tagits ur sin klass har en bestående utanför-
skapskänsla även upp i vuxen ålder.)

Lärarna beskriver att de kan se om åtgärden leder till den förväntade effekten genom de utvärderingar, hand-
lingsplaner och åtgärdsprogram som finns för varje elev i behov av särskild undervisning. Dessa dokument 
ska vara fyllda av delmål och med planerade kontinuerliga möten mellan de som arbetar med barnet så att 
man snabbt blir varse eventuellt  negativa effekter. Det  är viktigt att  arbetssättet  ska leda till tydliga resultat 
på det som görs och om resultaten uteblir ska det ses som ett varningstecken. Här anser tre lärare:

 Genom utvärderingar!! Genom att ha tydliga handlingsplaner och åtgärdsprogram, fyllda av delmål och med 
 kontinuerliga möten mellan de som arbetar kring barnet. Då kan vi, så fort vi märker någon förändring eller 
 utebliven förväntad förändring, bekräfta eller göra om våra åtgärdsprogram. 

 Det är det som är meningen med åtgärdsprogrammen, att de ska leda till att eleverna når en positiv utveckling 
 och den måste vara tydlig, annars är vi inne på fel spår och vi måste då göra  förändringar. Det är enda sättet 
 tror jag, genom att hela tiden utvärdera i förhållande till det uppgjorda beslutade.

  Även för de barn som följer med ut så måste vi läsa deras reaktioner. Vi ska kunna se tydliga resultat på det vi 
 gör. Det vi märkt är att det inte är bra att ta ut ett barn ensamt. Att det är en grupp gör att det blir en mer gynnsam 
 arbetsmiljö. Oavsett om alla i gruppen är i behov av särskilt stöd eller ej så låt det vara en grupp.

Lärarna framhåller vikten av attityden i förarbetet till insatsen hos samtliga personer kring eleven för att mi-
nimera negativa effekter. En av lärarna förklarar:

 Det som är viktigt när man börjar en process med en elev som skall ingå i en mindre grupp är att man talar om 
 att det är ingenting negativt att få gå i en mindre grupp, utan mer till en hjälp. Att ingenting negativt ska finnas 
 av att de går i en mindre grupp, det är inte det, det handlar om. Det handlar om att få in mer positivitet.

På frågan om hur man ska arbeta med att  kunna upptäcka, definiera och hantera de negativa sidor som inte är 
uppenbara eller förväntade svarar Specialpedagogen att  det är viktigt att arbeta med social träning, lekar, 
samtal i grupp och individuellt för att  man då tydligt  kan upptäcka det som inte syns annars. Specialpedago-
gen påpekar också vikten av att arbeta med självkänslan och självförtroendet hos eleverna och därigenom 
kunna definiera hur eleven arbetar med och hanterar sina svårigheter. I skolarbetet gäller det att anpassa un-
dervisningen så att  eleven inte kan misslyckas. Socialt  gäller det att hitta strategier för ett  fungerande beteen-
de. Man ska också arbeta med gruppkänslan för i en fungerande grupp uppstår trygghet. Ännu en viktig sak 
är att skapa förtroende mellan eleven och den vuxna:

 Vi har lekar/drama i grupp (när det fungerar, det går inte alltid med barn med autism). Samtal i grupp eller om 
 eleven behöver det, individuellt. När man arbetar med sådant, kan man upptäcka det som inte alltid syns på ytan. 
 Man märker hur det står till med elevens självförtroende och kan definiera hur barnet hanterar sina svårigheter. 
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 Man kan hantera det genom att eleverna bygger upp sitt självförtroende och upptäcker det positiva med sin lilla 
 grupp. 

 I skolämnena gäller det att lägga ribban rätt, så att eleverna har chans att lyckas. Vygotskijs2 "närmaste utveck-
 lingszon" eller till en början kanske lite under, så det är (nästan) omöjligt att misslyckas.

Barnet ska tillhöra den särskilda undervisningsgruppen och sin egen klass. 
Hur arbetar ni med grupptillhörigheten i båda grupperna?

På denna fråga beskriver lärarna hur viktigt det är att  förbereda eleverna så att  de vet  när och varför de ska 
vara i den lilla gruppen eller i sin egentliga klass.

 Det är ju svårt för barnen att vara i klassrummet när de är här. Det är lätt att de misslyckas här. Det är viktigt att 
 de gångerna barnen är i sin egentliga klass, att det är noggrant planerat, och att någon assistent är med barnen 
 som en övergång. Idag ser det ut så, att om den som har den lilla gruppen är sjuk, ja då måste de vara här inne. 
 Och då blir det lite att man slår undan fötterna på eleverna. De kommer automatisk att misslyckas, för det är inte  
 förberett och inarbetat hur dem ska fungera i den stora klassen.

Dessutom vill lärarna att  samarbetet  måste vara sådant att det arbetssätt som visat  sig fungera i den mindre 
gruppen får “följa med” in i den egentliga klassen. Som en av lärarna sa:

 Varför är man i den särskilda undervisningsgruppen? Är man där för att man är gränslös, då behöver man ju nå-
 gon med sig, som kan vara någon slags hjälpande struktur även i klassrummet. Är man där för att man kanske 
 har allmänt svårt med den egna strukturen av arbetsmaterialet och sådant, då kanske man inte behöver någon, 
 lika mycket med sig. Det måste också vara ett nära samarbete, så att man vet vilket arbetsätt som fungerar för 
 den här eleven, så att man liksom “kan överta ett arbetssätt.” Jag tänker exempelvis på barn, där det är viktigt 
 med strukturen, o.s.v, att vi klasslärare då “får“ det sätt som arbetet i den lilla gruppen fungerat på.

Lärarna ger också konkreta synpunkter på hur det  ska se ut  för eleverna i den mindre gruppen, att barnen ska 
ha självklara platser och bänkar så att det  liknar den klassrumsmiljö barnet senare ska in i. Lärarna föreslår 
ett  samarbete kring högtider och utflykter, att dessa görs tillsammans med den stora klassen och att detta 
skulle leda till en positiv känsla i båda grupperna. En av lärarna varnar dock:

 Grupptillhörigheten i båda grupperna är viktig, men lite måste vi ta ett steg i taget, eleverna ska först landa i 
 den lilla gruppen och sedan tar vi nästa steg. Vi måste våga att inte allt ska ske samtidigt. 

Som tidigare lyfter lärarna fram det  centrala i det nära samarbete mellan alla inblandade som är en förutsätt-
ning för att det ska vara möjligt  för eleven att  tillhöra två grupper samtidigt. Lärarna menar att  klassläraren 
måste hela tiden vara insatt i och delaktig i det  som händer kring barnet. En lärare delger några av bakomlig-
gande tankegångar och ställningstaganden:

 Vi ska vara ett arbetslag kring den särskilda undervisningsgruppen, med lärarna i klass 1,2,3 och läraren i den 
 särskilda undervisningsgruppen samt någon från stödkollegiet. Detta är ju något som eleverna så klart kommer 
 att känna av. Att det finns en enad grupp kring den särskilda undervisningsgruppen. Det är nog viktigt att barnet 
 vet att detta pågår en stund, sen ska du...... Jag föreställer mig att man nu måste vara tydligare inför eleverna att 
 detta gäller under en period, men under denna period så är det detta som gäller. Vi tror ju att detta kommer ge 
 eleverna verktyg för lång tid framåt. Läraren i den särskilda undervisningsgruppen måste vara lika bra! Det ska 
 inte bli, att det är den ena eller den andra, eller över och under, utan två likvärdiga, som står parallellt med var
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 andra. Och att man hela tiden pratar om att sen, när mamma, pappa och vi, bestämmer, då kommer du att flytta 
 över dit, men inte riktigt än. Överhuvudtaget när man arbetar med små grupper, så måste det bli självklart, att det 
 är nu som det här gäller, och att barnet får landa i den känslan. Det ska inte heller vara att arbetet är utifrån egent- 
 liga klassen, utan den särskilda undervisningsgruppen följer samma läroplan men lite annorlunda med fokus på 
 att träna vad just dessa barn är i behov av.

Vad är skillnaden med dagens sätt att arbeta med små grupper och en pema-
nent särskild undervisningsgrupp?

Lärarna säger att skillnaden ligger i att  den särskilda undervisningsgruppen kan vara permanent i skolans 
organisation och åldersblandad med en egen målformulering. En annan skillnad menar lärarna ligger i att  vid 
de mindre grupperna har hela ansvaret vilat på klassläraren medan nu i den särskilda undervisningsgruppen 
ska dess lärare ha ett eget  ansvar över kunskapsinnehållet och med ett  mandat  att  planera verksamheten uti-
från läroplanen och efter barnens behov. Tre av lärarna säger:

 Läraren i den särskilda undervisningsgruppen måste ha en frihet att göra vad den finner är lämpligast. Det är inte 
 bara så att den lilla gruppen ska följa stora gruppen utan den är en egen verksamhet med egna mål. Den är suve-
 rän i det sammanhanget. Inte att som assistenter kan bli ålagda, gör det här eller det där. Meningen är inte att det  
 ska bli enbart ett kunskapsstöd utan mer en stötta för att eleven skall komma ifatt. Färdigheterna är de viktiga, 
 både de sociala, konstnärliga och motoriska. 

 Den stora skillnaden är väl att den särskilda undervisningsgruppen skulle vara självgående och att vi klasslärare 
 inte behöver ansvara för materialet eller kunskapsnivån i den gruppen. Utan att vi fokusera på det arbete som ska 
 ske när eleverna tillbaka till klassen.

 Det kanske är så att tanken på en särskild undervisningsgrupp är att det blir mer en verksamhet med egen plane-
 ring, Nu planerar jag lektionerna för både den stora och den lilla gruppen. 

Lärarna är positiva till att skolan arbetar med barn i behov av särskilt stöd i en särskild undervisningsgrupp 
när annat  stöd inte fungerar. Lärarna menar att  det kommer att bli en utmaning att få ihop ett fungerande kur-
sinnehåll för den särskilda undervisningsgruppen eftersom eleverna kommer från tre olika grundklasser. Lä-
rarna är dock inställda på att  det  kommer att  fungera och att  den verksamheten kommer att  bidra med nya 
kunskaper. Som en lärare sade:

 Men den stora skillnaden är att vi kommer att utarbeta en arbetsplan som tydligt tillgodoser de här barnens be-
 hov. Och vi kommer att påbörja något som vi kommer lära oss massor av. Läraren i den särskilda undervisnings-
 gruppen skall ju ha mandat att ta ett eget pedagogiskt ansvar.

På frågan om vad det är för skillnad med dagens sätt  att arbeta med mindre grupper och en permanent  sär-
skild undervisningsgrupp pekar Specialpedagogen på var ansvaret  för planeringen av undervisningens inne-
håll ligger:

 Det krävs mer kunskap och en större pedagogisk erfarenhet/kapacitet hos dem som har hand om en klass som är 
 permanent och inte får sin undervisning planerad av den ordinarie klassläraren.

Är det något Du vill tillföra som jag inte tänkt på?

Här kommer rent pragmatiska funderingar kring hur arbetet  i den lilla gruppen ska utföras, såsom storleken 
på gruppen, sammansättningen av den problematik de olika barnen har, var ligger kunskapsmålet, hur ska 
hjälpinsatserna utformas, vilka är lokalerna, etc. Tankarna rör mest frågor om det  direkta planeringsarbetet 
som ännu inte påbörjats, därför tillför de inte något här.
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Analys och diskussion
Resultatdiskussion
Här återkopplar jag resultatet  av intervjuerna till de ursprungliga frågeställningarna, litteratur och forsknings-
rapporter.

Bakgrunden till att starta en särskild undervisningsgrupp i denna waldorfkola

Skyldigheten att bedriva särskild undervisning ges i Grundskoleförordningen (1994:1194) och i Friskoleför-
ordningen (1996:1206) där skyldigheten att  ge stödundervisning påtalas. Samtidigt görs det  möjligt  i Grund-
skoleförordningen SFS nr (1994:1194) 5 kap. där det står "Särskilt  stöd skall ges till elever med behov av 
specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp eleven tillhör. Om 
det finns särskilda skäl får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp" (§5). Det  är den lagliga 
grunden för waldorfskolan att komplettera sin verksamhet med en särskild undervisningsgrupp för de elever 
som är i behov av särskilt stöd och som önskar få sin undervisning i denna waldorfskola.

Denna waldorfskola har ingen tidigare egen erfarenhet  av undervisning i en särskild undervisningsgrupp. 
Däremot har waldorfskolan en lång erfarenhet  av särskild undervisning. Waldorflärarna lyfter fram en öns-
kan att skapa en organisation i sin skola som möjliggör inrättande av en sådan grupp. Argumenten för detta 
är att  waldorflärarna upplever att de inte kan tillgodose alla elevers behov inom den organisation av stödin-
satser som skolan hittills har byggt upp. Därav planerna på att starta en särskild undervisningsgrupp. 

Denna särskilda undervisningsgrupp ska vara en del av lågstadiet och vara en egen permanent grupp. Grup-
pen ska ha ett  eget klassrum där undervisningen sker utifrån det särskilda stöd de elever behöver som ingår i 
gruppen. Innehållet  i gruppen planeras utifrån de elevers behov som för tillfället  är knutna till gruppen. Wal-
dorflärarna berättar att läraren i den särskilda undervisningsgruppen kommer att  ingå i en ny permanent  ar-
betsgrupp bestående av lärarna i de ordinarie klasserna 1-3 samt stödkollegiet. 

En tveksamhet från waldorflärarna kring införande av en särskild undervisningsgrupp var att man saknar 
erfarenheten från en sådan verksamhet. Eftersom behovet av att komplettera det  stöd som ges idag är så stort, 
ser waldorflärarna det ändå som en nödvändighet för skolan och som en källa till ny kunskap och erfarenhet.

Urvalet av elever till särskild undervisning i denna waldorfskola

Waldorfskolans anställda arbetar, förutom med sina ordinarie uppgifter, i olika ansvarsområden med uppgift 
att  utreda och definiera insatsbehovet för skolans elever i behov av särskilt stöd. Arbetssättet där stödkollegi-
et  kontinuerligt besöker skolans samtliga klasser, gör att  ansvaret  för att upptäcka elever i behov av särskilt 
stöd inte ligger enbart  på läraren. Detta arbetssätt  att identifiera, utreda och följa upp de elever som får sko-
lans stödinsatser blir då ett gemensamt ansvar.

Det  jag kan upptäcka är att de intervjuade waldorflärarna använder samma urvalskriterier som författarna 
Andersson (1999) och Allgulander (1990) beskriver, för att välja ut barn i behov av särskilt stöd. Däremot 
talar de inte lika tydligt om diagnoser utan mer i beskrivande ordalag kring vad eleven mer konkret  har för 
svårigheter, beteende och starka sidor.

Då waldorflärarna berättar om den enskilda elevens behov använder de därför beskrivningar av eleven i ter-
mer av t.ex. "svårt  att  läsa sociala koder" eller "svårt att härma" etc. Dahlin et al., (2006) har i sin undersök-
ning lyft  fram waldorflärares sätt  att  se på elevers behov d.v.s. att använda individuella beskrivningar relate-
rade till den antroposofiska människobilden där inlärningssvårigheter inte bedöms vara statiska. Det som 
benämns som "svårt med" eller "svårt  att" pekar därmed på en utvecklingsmöjlighet. Jag tycker mig finna ett 
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samband mellan min begränsade undersökning och Dahlin et al., (2006) mycket mer omfattande undersök-
ning, vilket lyfter fram att waldorflärarna ser till elevernas utvecklingspotential i stor utsträckning.

För att det  skall fungera med stödinsatser utanför klassrummet talar samtliga lärarna om hur viktigt  det är att 
föräldrarna stödjer insatsen kring barnet. I de fall föräldrarna inte varit  delaktiga eller då de bara godkänt  
insatsen utan att  aktivt stödja den, märker lärarna att  barnet  oftast inte finner sig till rätta och har svårare att 
ta till sig nya inlärningsätt. 

En analys av detta är att  dessa sociala interaktioner till följd av en intrapersonell problematik, kan belysas 
med hjälp av Bronfenbrenners utvecklingsekologi. En tolkning kan vara att  det uppstår en obalans i ett  mik-
rosystem och att  barnet  kan behöva stöd från andra microsystem för att  det ska bli en fungerande mesonivå. 
Om föräldrarna inte är öppna för de stödinsatser skolan föreslår utan med motstånd godkänner dessa, så är 
det en mikronivå som inte fungerar tillfredsställande för barnet som då har fått problem på mesonivå d.v.s. 
med och mellan de olika mikrosystemen.  

Barnet har ett behov av att  de system det  ingår i, såsom hemmiljö och skolmiljö, har ett fungerande samarbe-
te. I bästa fall har dem ett liknande förhållningssätt  till och syn på de insatser som behövs göras. När förhåll-
ningssätten skiljer sig åt kan det  bli svårt för barnet  att  ensam finna ett eget  förhållningssätt som gör att  bar-
net kan hantera situationen. Detta kan sedan bli till en frustration hos barnet som kanske då blir t.ex. utage-
rande eller drar sig tillbaka. Det  är därför synnerligen viktigt att t.ex. skolans personal är uppmärksamma på 
avvikande beteende och andra förändringar hos eleverna.

Elevernas trygghet, självkänsla och grupptillhörighet

Waldorflärarna talar om vikten av ett  nära samarbete mellan de personer som finns närmast barnet  både i 
skolan och i hemmet. Detta tydliggörs i Bronfenbrenners teori som en väl fungerande mesonivå. Andersson 
(1986) anser att  “Barnets framväxande konstruktioner av verkligheten, kan dock inte observeras direkt, utan 
endast tolkas utifrån de verbala och icke verbala aktivitetsmönster barnet uppvisar" (s. 23). Man kan då tänka 
på de aktiviteter, roller och relationer barnet engagerar sig i. Dessa tre faktorer är de viktigaste elementen i 
mikrosystemen. De bidrar enligt Andersson (1986) till barnets utveckling men är också ett konkret  uttryck 
för barnets utvecklingsnivå:

 Det blir därför viktigt i ekologisk forskning på mikronivå, att studera vad man gör och hur man gör det - såväl 
 vad gäller den växande individen som människorna som finns i omgivningen - vilka roller som utformas, t.ex. 
 om läraren och assistenten har ett odemokratiskt förhållningssätt gentemot varandra, eller vilken, eller vilka rol-
 ler barnet själv försätts i och vilka sociala relationer som förekommer. Hur barnet hanterar och möter dessa mik-
 ronivåer får sedan betydelse på andra nivåer för barnets utveckling. Om barnet ständigt kommer hem och är 
 missnöjd med en auktoritär personal i skolan, så kommer det troligen leda till att föräldrarna vidtar åtgärder som  
 kan leda till stora förändringar i exonivån (s. 23).

Min uppfattning om detta är att  med hjälp av Bronfenbrenners teori ges det  en möjlighet  att  härleda var i de 
olika systemen åtgärder kan sättas in och var eventuellt ytterligare eller annorlunda stöd kan behövas. Om 
det finns ett  förankrat  stöd för barnet  i de olika systemen ökar möjligheten att stödåtgärden ska ge önskat  
resultat. Om stödåtgärderna för barnet inte leder till ett  förväntat resultat trots fokuserade insatser, talar samt-
liga respondenter om att  det  är viktigt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Meningen är att  åt-
gärdsprogram och handlingsplaner måste vara utformade så att det på ett tydligt och säkert sätt går att  följa 
elevens utveckling. Waldorflärarna påpekade att föräldrarna vill kunna ta del av sitt  barns resultat  vid den 
undervisning som ges utanför klassrummet.

Det  är också viktigt  att skolan hela tiden har en självkritisk kontroll som Andersson (1986) påpekar, att  förstå 
det som händer i skolan.  Andersson (1986) frågar sig “Är det  meningsfulla aktiviteter som stimulerar de 
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unga eller är det sysselsättning som i hög grad upplevs som meningslösa och som ett tvång och som inte bi-
drar till deras förmåga att skapa sig en realistisk bild av verkligheten” (s. 25)? 

Vidare visar Andersson (1999) vikten av insikten i att  problemet inte ligger enbart hos barnet  eller dennes 
familj, utan man måste även se till miljön:

 Dessutom måste man nog vid en analys av skolan inse att många av de barn skolan definierar som svaga, är 
 svaga på grund av skolans sätt att arbeta och bemöta eleverna. Elever vars starka sidor ligger i ett område som 
 skolan inte premierar, får ju inte tillfälle att komma till sin rätt. Inte heller får mer långsamma barn den tid de 
 behöver och barn som behöver en mer ostörd lugn arbetsatmosfär har också svårt att göra sig gällande (s. 81). 

Respondenterna betonar också att det måste finnas ett  klassrum som är den lilla gruppens, där eleverna har 
sin hemvist och gärna en egen bänk. Detta menar repondenterna bidrar till trygghet och sannolikt till en ökad 
gruppkänsla. Till skillnad från det som hittills varit  en svårighet för stödverksamheten när de fått  söka sig till 
rum som varit lediga.

Lärarna från elevernas ordinarie klasser och läraren i den särskilda undervisningsgruppen ska tillsammans 
skapa planeringar för grupperna som bl.a. ger en möjlighet  till parallell verksamhet, såsom att  man har sam-
ma periodinnehåll i undervisningen, skapar gemensamma aktiviteter, firande av högtider, utflykter, m.m. 

Processen för eleverna att kunna återvända och fungera i sin egentliga klass

Lärarna framhöll att det  är en given målsättning redan från start  att  eleven återvänder till den egentliga klas-
sen. Det har framkommit många tankar kring hur detta ska ske och två åsikter framträder tydligast. 

Den ena omfattar en allmän osäkerhet  hos waldorflärarna kring hur arbetet i den nya särskilda undervis-
ningsgruppen ska gå till, eftersom denna grupp ännu inte är en verklighet  på skolan. Lärarna berättar i stället 
om dagens arbetsätt  med små flexibla grupper och att det ofta uppstår en rörig situation för alla när barnen 
går in i och ut  ur klassrummet. Detta kommer inte att uppstå hoppas waldorflärarna när återvändandet till 
klassen kommer att ske tydligare då det är planerat och väl förberett. 

Det  andra som waldorflärarna lyfte fram var hur viktigt det  är att permanenta den nya verksamheten. Så att 
verksamheten blir tydlig. Att låta eleven få komma till ro i den särskilda undervisningsgruppen. Att eleven 
får känna sig trygg och få hjälp med det  eleven behöver träna på. Under tiden förbereds steget tillbaka in i 
den egentliga klassen.

Waldorflärarna berättar också att  elever som kommer tillbaka efter att ha arbetat utanför klassrummet  gärna 
visar att de har kommit  längre i sitt arbete än vad de som varit kvar i klassen har gjort. Detta kan analyseras 
som att  eleven är stolt  över det som presterats, glad att  ha klarat  uppgiften och därmed ökar sin självkänsla. 
En annan tolkning är att barnet  stärker mesosystemets relationer och därmed ökar sin självkänsla och sitt 
välmående. Då mesosystemen hänger ihop har grupperna ett fungerande samspel. Det arbete som eleven har 
gjort  blir godkänt av läraren och elevens bortavaro från klassen är också godkänd av läraren samt  elevens 
återkomst till klassen. Genom att  dessa intrapsykiska relationer bildar en helhet för eleven stärker detta ele-
vens självbild och vidare utveckling.

Därför är det  viktigt att  skapa ett fungerande mesosystem runt eleverna där de ingående personerna har en 
god kontakt  med varandra för att möjliggöra en positiv självbild hos eleverna i den lilla gruppen. Ytterligare 
en viktig faktor är att  elevens agerande och egen aktivitet påverkar elevens självbild. Helkama et al., (2002) 
säger att även om andra människor spelar en viktig roll för vår jagutveckling så förhåller det  sig även så att 
”vi agerar också självständigt och självuppfattningen utvecklas som ett resultat av våra handlingar” (s. 310). 

I waldorflärarnas svar lyfts tydligt  fram att återinförandet  i den egentliga klassen måste ske på ett  väl genom-
arbetat sätt för att motverka en negativ självbild hos eleven. 
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Didaktiska konsekvenser

För skolan

Utgångspunkten för eleverna i svenska skolor är enligt både styrdokument och läroplaner att kunna växa till 
en hel harmonisk välfungerande människa i enlighet med våra demokratiska samhällsnormer. När någon får 
kännedom om att ett  barn är i behov av särskilt  stöd så måste skolan arbeta på en förändring för den eleven 
genom att ge detta särskilda stöd.

Förutsättningen för detta är att  stödkollegiet och de waldorflärare och övriga kollegor som arbetar närmast 
barnet är införstådda med och delaktiga i att stödja elevens behov av stödinsatser. Vid inrättande av en sär-
skild undervisningsgrupp påverkas skolans organisation dels genom att själva gruppen skapas och dels ge-
nom att  ny former för kollegiet och deras arbetssätt utökas med åtminstone en arbetsgrupp för de direkt  in-
blandade waldorflärarna. Dessutom ska ett nytt klassrum anordnas.

Utöver detta kommer denna waldorfskola att aktivt behöva följa upp och kontinuerligt utvärdera de 
arbetsmetoder, målsättningar och resultat som rör den särskilda undervisningsgruppen.

För den egentliga klassen

Det är viktigt att arbeta med klassens attityd och bemötande av varandras olikheter och olika förutsättningar. 
Detta handlar om att  skapa och forma ett socialt  klimat som är gällande inte bara i klassen utan i hela skolan 
och samhället  i övrigt. Detta bör också vara en kollektiv angelägenhet bland hela skolans personal då det  
underlättar för alla skolans elever om det  pedagogiska förhållningssättet är detsamma oavsett  var i skolan 
eleven befinner sig. 

En annan del i hur eleven bemöts handlar om hur pedagogen ser på sig själv och kritiskt  analyserar vad som 
kan förändras i det  egna beteendet och bemötandet  av en elev. Eleven kan påverkas i en positiv riktning ge-
nom att systemen kring eleven fungerar och att  pedagogen intar en respektfull och öppen attityd till de övriga 
system som omger eleven. 

Genom att  de elever som behöver särskilt  stöd utanför klassrummet, på ett  tydligare sätt  har ett annat  klass-
rum att gå till för att få sitt  stöd, kommer förhoppningsvis en lugnare situation att inträda. Dels för att  den 
elev som lämnar klassen får sin behövliga hjälp men också för de elever som är kvar i klassrummet  får en 
annan möjlighet. Detta kan leda till att alla eleverna kan få en ökad studiero.

Då de elever som är i behov av att få sin huvudsakliga undervisning i den särskilda undervisnings-
grupp kommer att delta i vissa gemensamma aktiviteter kommer klassen att kunna knyta tillbaka 
den önskvärda helhet som är utgångspunkten för stödåtgärderna.

På raster och i andra sammanhang kommer dessutom kanske eleverna att  knyta kamratband över 
klassgränserna. Dessa gruppbildningar kan få en betydelse som ännu inte går att analysera. Bronfen-
brenner (Andersson 1986) menar att  kamratgruppen kan vara ett  mikrosystem som bidrar till en positiv ut-
veckling av individen men som i värsta fall motverkar andra mikrosystem när det gäller utveckling i en öns-
kad riktning.

Vad gäller tryggheten som elever bygger upp i de grupper de tillhör bidrar Rabe och Hill (1998) med följan-
de definition på hur man kan upptäcka att  de integrerande krafterna håller på att  utvecklas i en grupp. "När 
förlusten av en medlem av en grupp känns som ett minus, något  negativt, då är integrering i den gemenska-
pen på väg att  utvecklas" (s. 22). Detta kan ingå vid en utvärdering av hur en grupp utvecklas och gäller även 
för den särskilda undervisningsgruppen.
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För den särskilda undervisningsgruppen

Det måste samtidigt  arbetas med elevernas förhållningssätt  till sig själva och varandra så att de positiva 
egenskaperna hos eleverna får stort  utrymme. Främst för elevens möjlighet att  skapa en egen positiv själv-
bild. Resonemanget förutsätter att  det  skapas en arbetssituation för eleven som är både lärande ur undervis-
ningssynpunkt och som vilar på en bas av respektfullt  bemötande. Vidare krävs en förståelse för elevens tidi-
gare erfarenheter och sociala förutsättningar samt de övriga mikrosystem d.v.s. de mesosystem kring barnet 
som skolan är delaktig i och har möjlighet att påverka. 

Undervisningens målsättning är att  den följer samma läroplan som för de övriga eleverna i den egentliga 
klassen. Läromedel, kursinnehåll och materiel kommer att  vara desamma som används vid undervisningen i 
båda grupperna. Det  annorlunda blir att  det i den särskilda undervisningsgruppen utökas med pedagogiska 
metoder som är anpassade till varje elevs behov som befinner sig i den särskilda undervisningsgruppen.

En viktig del i arbetssättet är ett nära samarbete med föräldrarna som tar de avgörande besluten rörande sitt 
barn. Dessutom kommer samarbete med olika specialister knutna till elevens situation att vara betydelsefullt. 
Kontinuerligt kommer uppföljning och utvärderingar att göras. Viktiga och avgörande beslut för de enskilda 
eleverna kommer att tas i stödgruppen och kollegiet.

För eleven

Skillnaden för de elever som ingår i den särskilda undervisningsgruppen och de övriga eleverna i 
den egentliga klassen är att för dem tillkommer en lärare att knyta an till. I "En väg till frihet" står 
att  eleven i waldorfskolan ska ha samma lärare från skolstarten till puberteten. Hur detta med två 
lärare för vissa elever kommer att gestalta sig är svårt  att säga. Tanken bakom läroplanen bör under-
sökas för att finna ut om detta är en fråga av betydelse. Det förekommer ju att ordinarie lärare är 
frånvarande under längre tider och vissa slutar sin anställning. 

I den mindre särskilda undervisningsgruppen får de elever som inte kan tillgodogöra sig stödunder-
visningen i den stora egenliga klassen, den hjälp som eleven är i behov av. Här ges eleven en möj-
lighet att t.ex. komma tillrätta med vissa svårigheter eller att finna kompensatoriska strategier. Här 
finns en möjlighet att på ett annat sätt öka sin kunskap och sina färdigheter.

En grundläggande förutsättning för att en elev ska kunna tillgodogöra sig detta särskilda stöd är att 
föräldrarna är delaktiga och hjälper till i en tro på att detta är värt att satsa på.

Här anpassas den särskilda undervisningen helt  till vad just denna elev är i behov av för att fortsätta 
sin utveckling, med kunskap och som person.

Metoddiskussion
Att fördjupa sig i ett  område genom att teoretiskt läsa in sig i relevant litteratur kan ge ett bra kunskapsläge. 
Det  blir dock en djupare nivå av förståelse när man får tillföra erfarenheter ur ett  empiriskt material som kva-
litativa intervjuer. 

Jag valde att  intervjua lärare på den skola jag arbetar på, detta för att barn i behov av särskilt stöd är de barn 
jag arbetat  med under lång tid dels på denna skola men också på många andra institutioner. Denna skolans 
planerade särskilda undervisningsgrupp intresserar mig därför mycket. Vad jag inte förutsett när jag började 
intervjuerna var att  det gemensamma språk och tysta samförstånd som byggs upp på en arbetsplats också kan 
utgöra ett hinder. Det uppstod flera gånger i intervjuerna situationer där meningar inte avslutades för att  det 
hänvisade till situationer, barn eller exempel på händelser som den jag intervjuade visste att jag kände till.
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Vid intervjutillfället  uppfattade jag inte alltid när detta skedde men när jag renskrev intervjuerna fick jag vid 
flera tillfällen återvända till respondenterna för att få förtydliganden.

Vid skrivandet av rapporten uppstod en balansgång mellan, dels att  bevaka de etiska överväganden jag för-
bundit mig att följa vid insamlandet av data och dels att  hantera dessa data på ett sätt  så att  det framträder ett 
forskningsmässigt resultat. Situationen är ju den att jag dagligen arbetar med alla waldorflärarna och kom-
mer att göra det  även i en framtid. Då jag också lyder under skolans sekretess och det faktum att jag har in-
sikt  om och har ansvar för några av de elever som tagits som exempel i intervjuerna så har jag valt att  mini-
mera och generalisera exemplen med barnen. 

Slutsatser och framtida forskning
Min undersökning är liten och av den tolkning som gjorts av resultaten kan inte dras några generella slutsat-
ser till andra waldorfskolor. Dessutom intervjuar jag waldorflärare om något som ännu bara är på planerings-
stadiet. Detta gör att  den information som jag får fram är fem waldorflärares tankar och funderingar kring ett 
projekt blandat  med de erfarenheter som leder fram till att  skolans verksamhet  behöver utvidgas med en sär-
skild undervisningsgrupp.

Dessutom kan jag tycka att  denna uppsats sammanför information på ett  sätt  som belyser den process som 
skolan står inför, beträffande upprättandet av en permanent särskild undervisningsgrupp.

Jag tror det skulle vara värdefullt  för skolan att arbeta mer medvetet med attitydfrågor runt  de olika förut-
sättningar som barn de facto bär i sin individualitet. En sådan underliggande värdering som kan bli ett  osyn-
ligt  hinder för vissa elever/föräldrar kan uppstå ur sättet  att  uttrycka sig om det insatta stödet. Man pratar om 
att  lämna klassen, gå ut  ur klassen, etc. Om man i stället definierade riktningen i positiva termer skulle man 
prata om målet  att  barnet  får det stöd och den hjälp barnet behöver behöver. Och att  man samtidigt  talar om 
och tydligt visar tillhörigheten och samarbetet mellan grupperna.

Respondenterna lyfter också fram att arbetssättet  med elever av olika ålderssammansättning i samma klass 
måste utformas. Det kan vara ett  särskilt  problem i waldorfpedagogiken där man anpassar undervisning och 
miljö utifrån antroposofins grundtankar om varje barns  ålder och vilket  undervisningsstoff som hör till den-
na ålder. Jag tror ändå att skolan med hjälp av läroplanen kan arbeta fram en kursplan gemensam för dessa 
åldrar. De metoder och arbetssätt som kommer att utvecklas under införande av den särskilda undervisnings-
gruppen tycker jag bör bli föremål för dokumentation och kanske en forskningsinsats. 
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Bilaga 1  Kontakt med respondenterna

KONTAKT MED RESPONDENTER

           Ekeberg 6 april 2008

Hej!

 Mitt namn är Yvonne Rosén och jag läser en Övergripande kurs i specialpedagogik, (30p) vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. Då denna kurs är en förberedande kurs inför vidare studier till speci-
alpedagog, ingår det att genomföra en forskningsuppgift på C-nivå.

 Inriktningen på detta arbete har jag valt till att redovisa i en C-uppsats med rubriken:
“SÄRSKILDA UNDERVISNINGSGRUPPER - att starta en inskolningsklass i en waldorfskola”.

 Jag vänder mig till Dig, som kommer i kontakt med barn som har särskilda behov av stöd och 
hjälpinsatser, för att jag vill ta del av Dina tankar och erfarenheter kring dessa barns situation, i och 
utanför klassrummet.

 Förutom de frågor jag kommer att ställa kring detta, önskar jag att Du dessutom funderar över 
vad det kan vara för skillnad mellan dagens sätt att arbeta, med små grupper som bildas genom att 
elever tas ur klassrummet, och/eller med en assistent i klassen, kontra en gemensam inskolnings-
klass för åk 1-3.  

 Din medverkan är givetvis frivillig, men mycket värdefull för mig. Alla svar kommer att vara 
konfidentiella och endast undertecknad kommer att ha tillgång till materialet. Då denna forsknings-
metod är kvalitativ kommer jag att banda intervjun, för vidare bearbetning och tolkning. 

 Eftersom min avsikt är att fördjupa detta ämne på D-nivå, ber jag om att få kunna använda 
delar av de data som framkommer, vid ett senare tillfälle. Dessutom ber jag om att få återkomma för 
eventuellt en ytterligare intervju, vid denna uppföljning.

 Då resultatbearbetningen behöver starta senast vecka V 17, måste intervjun genomföras inom 
de kommande veckorna. Jag ber Dig därför kontakta mig snarast, så jag vet om Du har möjlighet att 
delta. 

Med hopp om detta och med vänliga hälsningar
Yvonne Rosén
070 399 87 35

29



Bilaga 2   Intervjuguide

INTERVJUGUIDE

Med särskild undervisningsgrupp avses en mindre grupp av elever i behov av särskilt stöd.

* Vilka barn tycker Du är i behov av särskild undervisning i en mindre grupp?

* Hur tycker Du att Du kan påverka urvalet av elever till en särskild undervisningsgrupp?

* Hur tycker Du att eleverna påverkas av att komma till en liten grupp och arbeta?

* Hur tror Du att barnet upplever att lämna klassen?

* Hur tror Du att övriga i klassen upplever att någon går ifrån klassen?

* Märker Du någon värdering hos de barn som går iväg till den lilla gruppen, eller hos klassen,  
 gällande de som lämnar klassrummet? Vilken? 

* Hur tycker Du man ska arbeta med att kunna upptäcka, definiera och hantera de negativa 
 sidor som inte är uppenbara eller förväntade?

Om planerna på att starta en permanent särskild undervisningsgrupp blir verkliga ....... 

* Barnet ska tillhöra den särskilda undervisningsgruppen och Din klass. Hur arbetar ni med  
 grupptillhörigheten i båda grupperna?

Slutligen den fråga Du ombads tänka kring

* Vad är skillnaden med dagens sätt att arbeta med små studiegrupper och en 
 permanent särskild undervisningsgrupp?

* Är det något Du vill tillföra som jag inte tänkt på ?
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