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Sammanfattning 
Detta examensarbete undersöker hur det praktiska arbetet med särskilt stöd i förskoleklass 

till årskurs 4 ser ut under den samlade skoldagen och hur detta arbete ställer sig mot de 

lagar, riktlinjer samt övriga styrdokument. Den insamlade empirin grundar sig i en kvalitativ 

undersökning där vi intervjuat åtta elevassistenter som arbetar mot elever med särskilt stöd 

på olika skolor inom samma kommun. Intervjuerna har gjorts på skolor med olika 

upptagningsområden och personalen vi intervjuat har haft olika typer av utbildning samt 

arbetslivserfarenhet. Undersökningen visar på att personalen som arbetar som 

elevassistenter saknar utbildning inom det specialpedagogiska spektrat samt att styrning och 

struktur från rektor och elevhälsan är bristfällig. Detta resulterar i ett arbete som är 

godtyckligt, saknar en långsiktig plan och inte utgår från de lagar, riktlinjer samt 

styrdokument som gäller för skolans arbete.   
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Inledning 
Skolan ska i enlighet med läroplanen “ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar 

sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 

2017. s. 13). Detta är dock lättare sagt än gjort och många elever klarar inte av att nå upp till 

de krav vi ställer på dem i skolan. För de elever som har svårigheter på olika sätt är vi som 

arbetar i skolan skyldiga enligt skollagen att erbjuda eleverna anpassningar och stöd i olika 

former. Hur detta ska gå till anges i skollagen på följande sätt: 

 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 

behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också 

framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för 

uppföljningen respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. (SFS 2010:800, kap. 3, 9 §.) 

 

Som vi kan se ska arbetssätt och åtgärder anges i ett upprättat åtgärdsprogram. Enligt 

läroplanen ska alla som arbetar i skolan både stödja och hjälpa de elever som är i behov av 

särskilt stöd (Skolverket, 2017). 

 

Både innan och under vår studietid till grundlärare med inriktning mot fritidshem har vi båda 

arbetat mycket på olika skolor, både som klasslärare, i fritidshemmet och som 

elevassistenter med enskilda elever. Vi har sett skolans verksamhet ur flera perspektiv och 

har därför också god insikt i skolans verksamhet och arbetet med elever med särskilt stöd. 

Något vi uppmärksammat är att det ofta finns en problematik kring hur skolor arbetar med 

just elever som har särskilt stöd, vilket resulterar i att kvaliteten på undervisningen och den 

sociala samvaron för dessa elever försummas. Vi upplever att det många gånger saknas 

styrning från huvudman och elevhälsan vilket lätt resulterar i ett arbete som är godtyckligt 

och saknar en god struktur.  

 

I vårt examensarbete har vi valt att utgå ifrån elevassistentens perspektiv där vi ser till en 

samlad skoldag, vi gör alltså inte skillnad på skola och fritidshem utan ser till skoldagen som 

en helhet. Utifrån det har vi valt att intervjua personal som arbetar som elevassistent mot 

elever som har särskilt stöd, detta arbete kan ske i skolan, fritidshemmet eller inom båda 

verksamheterna. Vi tar i beaktande att elevernas behov kan se väldigt olika ut och därmed 

kan även förhållningssätt samt innehåll i åtgärdsprogram skilja sig väldigt mycket åt från elev 

till elev.  

Syfte 
Vi vill undersöka och öka kunskapen om hur det praktiska arbetet kring elever med särskilt 

stöd kan se ut under den samlade skoldagen och hur det i den här studien är förankrat i 

skollagen, läroplanen och de övriga styrdokumenten som gäller för skolans arbete. 

Forskningsfrågor 

● Hur beskriver elevassistenter arbetet med elever som har särskilt stöd i förskoleklass 

till årskurs 4? 
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● Följer det beskrivna arbetet de riktlinjer som finns i skollagen och Skolverkets 

styrdokument? 

Bakgrund 

Styrdokument 

Skollagen 

Alla som arbetar i skolan samt elever och vårdnadshavare styrs av Skollagen som reglerar 
vilka rättigheter och skyldigheter de olika parterna har. Det innebär att Skollagen är den 
stöttepelare som skolans regelverk ska vila mot, arbetet med särskilt stöd är inget undantag.  
Framförallt i kapitel 3 i Skollagen berörs särskilt stöd och dess utformande. Där kan vi bland 
annat läsa att elever i skolan ska ges det stöd och den stimulans de behöver för att utifrån 
sina egna förutsättningar utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Om en elev 
på grund av en funktionsnedsättning har svårt att nå upp till målen ska stöd ges i form av 
extra anpassningar för att motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (SFS 2010:800, 
kap. 3). Extra anpassningar görs av skolpersonalen inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Om det ändå på något sätt framkommer att en elev inte kommer nå upp till 
de kunskapskrav eller på något sätt uppvisar andra svårigheter inom sin skolgång ska 
personalen framföra detta till rektorn som då är skyldig att göra en utredning om eleven är i 
behov av särskilt stöd.  

Utredning 

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

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

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

uppnås, trots att stöd har getts i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, ska detta anmälas till rektorn. Detsamma gäller om det finns särskilda skäl att 

anta att sådana anpassningar inte skulle vara tillräckliga. Rektorn ska se till att elevens behov 

av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska även utredas om eleven 

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. 

Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. 

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

(SFS 2010:800, kap. 3, 8 §) 

 

Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas 

i enlighet med de riktlinjer som finns i skollagen.  

 

Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska 

behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av programmet ska det också 

framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för uppföljningen 

respektive utvärderingen. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett 

åtgärdsprogram utarbetas. 

Åtgärdsprogrammet beslutas av rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en 

annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 § eller i form av anpassad studiegång enligt 12 § får 

rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. 

Om en utredning enligt 8 § visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som 

rektorn har överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska 

utarbetas. 

(SFS 2010:800, kap. 3, 9 §) 
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I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå vilket behovet är och på vilket sätt behovet ska 

tillgodoses. Utöver detta ska det även framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas 

och vem som ansvarar för detta. 

 

Under sin skoltid utvecklas och förändras varje elevs förutsättningar och behov allt eftersom 

tiden går, det är därför också viktigt att åtgärdsprogrammet ses som ett levande dokument. 

En tydlig struktur och arbetsfördelning kring arbetet, med regelbunden uppföljning och 

utvärdering av eleven, dess behov samt hur personalen ska tillgodose dessa är av yttersta 

vikt för att säkerställa att åtgärdsprogrammet speglar elevens befintliga behov (Skolverket, 

2014a). 

 

Vi upplever att en risk finns när särskilt stöd sätts in att personalen med avsikt att underlätta 

elevens skolgång skiljer ut eleven ur den ordinarie undervisningen. Detta kan många gånger 

innebära att eleven får sitta i eget klassrum i anslutning till det ordinarie klassrummet för att 

få lugn och ro. Trots att detta många gånger görs med goda avsikter från personalens håll 

kan detta få stora konsekvenser för eleven. I förlängningen kan detta påverka elevens 

skolgång negativt och leda till en känsla av exkludering ur sammanhanget. För att säkerställa 

att elever med särskilt stöd inte exkluderas ur den ordinarie gruppen har regeringen därför 

tagit fram följande paragraf som direkt berör ämnet. 

Omfattning och elevgrupp 

Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som 

komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om 

inte annat följer av denna lag eller annan författning. 

(SFS 2010:800, kap. 3, 7 §) 

 

Här står det klart och tydlig att det särskilda stödet ska ske inom den elevgrupp eleven 

tillhör. Detta är ett tydligt ställningstagande i frågan och visar på vikten av att eleverna i 

skolan känner sig inkluderade inom det sammanhang de befinner sig i. Som vi däremot kan 

läsa nedan i enlighet med 11 § (SFS 2010:800, kap. 3) kan det dock, om det finns särskilda 

skäl, vara tillåtet att bedriva undervisning för elever utanför den ordinarie gruppen.  

Särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning 

Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan 

undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. 

         (SFS 2010:800, kap. 3, 11 §) 

 

Utöver dessa paragrafer som direkt reglerar hur skolan ska arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd finns det även mer allmänna riktlinjer som är relevanta i sammanhanget. Ett 

sådant exempel är kap.1, 10 § i Skollagen, som säger att arbete i 

skolan alltid ska utgå från elevens bästa.  

 

Särskild hänsyn till barnets bästa 

I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa 

vara utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år. 

Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas. Barn ska ha möjlighet att fritt 

uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter ska tillmätas 

betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.  
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Läroplanen 

Läroplanen är en förordning av regeringen om hur skolverksamheten i olika skeden och 

former ska bedrivas. Den plan som vi utgår från är Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lgr11. Läroplanens block består av ämnesspecifika syftesbeskrivningar, 

vilka kunskapskrav som gäller i de olika ämnena samt vad det centrala innehållet är. Utöver 

dessa block tillkommer även skolans värdegrund och uppdrag. I Lgr11 (Skolverket, 2017) 

kan vi läsa att varje individs förutsättningar och behov ska beaktas i undervisningen. Detta 

ska ligga som grund för att stärka elevernas kunskapsutveckling och fortsatta lärande. 

Undervisningen ska även ta hänsyn till varje elevs bakgrund och tidigare erfarenheter, men 

även de tidigare kunskaper som eleven har samt språk ska tillgodoses. 

 

Alla har rätt till en likvärdig utbildningen, vart än i landet man bor enligt Skollagen (SFS 

2010:800 kap. 1, 9 §). I och med att varje individ är olika med sina egna förutsättningar och 

behov samt att skolorna runt om i Sverige har olika ramfaktorer och förutsättningar så kan 

däremot inte utbildningen formas likadant över hela landet. Istället är det viktiga att 

undervisningen tar hänsyn till elevernas förutsättningar och behov och därigenom skapas en 

likvärdighet i utbildningen. De elever som på grund utav olika faktorer har problem med att 

nå upp till de mål som finns i utbildningen har skolan ett extra ansvar för. Elevens lärande i 

skolan ska främjas av att eleven får inhämta och utveckla djupare kunskaper och värden 

inom olika områden. Det förklaras i Lgr 11 att det är skolans uppdrag och skyldighet att se till 

att eleven stimuleras på så sätt att det blir möjligt att uppnå. Alla som jobbar inom skolan har 

rättigheter och skyldigheter på olika sätt och vis. Ett av kraven för alla som arbetar i skolan 

är att uppmärksamma och stödja elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt 

stöd (Skolverket, 2017). 

 

Läraren ska även: 

 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen, och  

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 – utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga, 

 – upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt, 

 – får stöd i sin språk och kommunikationsutveckling. (Skolverket, 2017 s. 14). 

 

Vidare står det i Lgr11 (Skolverket, 2017) att rektorn har ett särskilt ansvar för att den 

resursfördelning som sker på skolan samt att de föreslagna stödåtgärderna i 

undervisningen anpassas till elevernas utveckling och behov. Rektorn har även ett 

yttersta ansvar att tillgodose personalen med den kompetensutveckling de behöver i 

sitt arbete för att kunna arbeta professionellt. 

Två olika former av stödinsatser 

Som vi tidigare nämnt har skolan ett uppdrag utifrån skollagen och läroplanen, där alla 

elever ska få de förutsättningar de behöver för att uppnå de olika kunskapsmålen. Vi tänker 

klargöra skillnaden mellan de två stödinsatserna skolorna kan sätta in för elever idag. 

Skolans lärare ska vägleda och ge elever den stimulans de behöver i den ordinarie 

undervisningen. Skolverket (2014a) tydliggör att för de elever som har ett behov av att få 

ytterligare stöd i undervisningen främjas deras lärande genom att stödinsatser tidigt sätts in i 

syfte att stötta elevens förutsättningar för att nå utbildningens mål. För att man som lärare 
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ska veta vad man ska göra och hur man ska nå dit måste läraren först inhämta kunskap om 

hur undervisningen tillgodoser elevens behov (Skolverket, 2014b). Detta för att läraren ska 

få förståelse för vilken problematik eleven har och i vilka situationer problematiken uppstår. 

De två olika typer av stödinsatser som kan sättas in i undervisningen benämns som extra 

anpassningar och särskilt stöd (se bilaga 2). 

Extra anpassningar i lärarens undervisning 

Extra anpassningar används inom ramen för den ordinarie undervisningen utan krav på att 

ett formellt beslut om stödinsats ska finnas. När man som lärare använder extra 

anpassningar i undervisningen finns det olika slags metoder och stöd att erbjuda eleven som 

är i behov utav det. Här nedanför visas sex punkter som ger förslag på vad man som läraren 

kan använda sig av vid extra anpassning (Skolverket, 2014b s. 23-25): 

 

• Visuellt stöd 

• Extra tydliga instruktioner 

• Stöd för att sätta igång arbetet 

• Hjälp att förstå texter 

• Använda digital teknik 

• Anpassade läromedel 

 

Läraren ska följa upp hur väl de extra anpassningarna fungerat i riktning mot att nå 

kunskapskraven i respektive ämne. Huvudansvaret för att detta sker ligger hos skolans 

rektor som även är ansvarig för att utvärdera de stödinsatser som sätts in (Skolverket, 

2014b). 

Särskilt stöd efter utredning i samråd med elevhälsan 

När extra anpassningar inte är tillräckligt eller om lärare och/eller rektor anser att det finns 

skäl till att extra anpassningar inte kan täcka elevens behov ska en utredning om behov av 

särskilt stöd skyndsamt påbörjas på uppdrag från rektor (SFS 2010:800 kap 3, 8 §). Särskilt 

stöd kan ges då eleven uppvisar till exempel en problematik i det sociala samspelet, har 

koncentrationssvårigheter eller på något vis riskerar att inte nå kunskapskraven. 

Utredningen görs då i syfte att kartlägga elevens behov samt vilka åtgärder som lämpar sig 

bäst för eleven. Detta sker oftast med elevhälsan som samråd då deras specialpedagogiska 

kompetens inom medicinska, psykologiska och psykosociala områden har en central roll i 

kartläggningen av elevens skolsituation (Skolverket, 2016). 

Utredningen dokumenteras därefter utifrån två delar: 

 

1. Beskrivning av skolsituationen utifrån kartläggningen, där skol-, grupp- och individnivå 

beaktas. 

2. Bedömning av elevens eventuella behov av särskilt stöd. 

 (Skolverket, 2014b, s. 34) 

 

Den utredning som görs baseras på den information elevhälsan får in om elevens 

skolsituation, vad vårdnadshavare och elev säger och hur det ser ut på -skol, -grupp 

och -individnivå (Skolverket, 2014b). Om utredningen visar på att eleven är i behov 

utav särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram upprättas. Åtgärdsprogrammet ska verka som 

ett stöd i skolans pedagogiska verksamhet, både gällande planering och 

genomförande. I åtgärdsprogrammet ska det skriftligt framgå vilket behov eleven har 
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och de föreslagna åtgärderna för att täcka upp det. Olika typer av särskilt stöd kan vara 

att tillhandahålla specialpedagogiska insatser för eleven under länge tid, anpassad 

studiegång, placering i särskild undervisningsgrupp eller enskild undervisning. Särskilt 

stöd kan även innebära att eleven får en elevassistent som stöttar elevens skolsituation 

under hela skoldagen (Skolverket, 2014a). 

 

För att kvalitén på åtgärdsprogrammet och de föreslagna åtgärderna för eleven ska 

vara hög måste det finnas en ansvarsfördelning som är tydlig och garanterar att de 

föreslagna åtgärderna genomförs, följs upp och utvärderas. Det ska även tydligt framgå 

vilka personer på skolan som är ansvariga att insatserna sker och vilken befattning 

respektive inblandad part har (Skolverket, 2014a). Detta framhåller dock regeringen 

(Prop. 2013/14:160) som en problematik i propositionen till riksdagen angående lärares 

arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram. De skriver att åtgärdsprogram som ska 

utfärdas när en elev är i behov av särskilt stöd inte alltid utfärdas när det ska ske eller 

att åtgärdsprogram upprättas i onödan. Otydligheten i vad som ska ingå i ett 

åtgärdsprogram samt kvalitetsbrister är även det en problematik som propositionen 

lyfter fram. 

Tidigare forskning och teoretiska perspektiv 

Olika åtgärdsnivåer 

När det görs en utredning om en elev är i behov av särskilt stöd analyseras elevens 

skolsituation utifrån tre olika nivåer: organisation, grupp och individnivå. Det är utifrån dessa 

tre områden som elevhälsan, med berörda parter samlar in information som ska ligga till 

grund för beslutet kring om särskilt stöd ska sättas in. Isaksson (2009) pekar på att skolan 

måste tydliggöra elevens behov för eleven själv för att hen ska kunna ta till sig de 

stödinsatser som sätts in med syfte att nå kunskapskraven. Även Ahlberg (2001, s. 150) 

beskriver arbetet kring elever med särskilt stöd på ett liknande sätt.  

 

Undervisningen av elever i behov av särskilt stöd måste ses som ett lagarbete och 

svårigheterna måste granskas i relation till hela skolans verksamhet. Benämningen 

åtgärdsprogram kan leda tankarna till att det är eleven som ska ”åtgärdas” – när det i 

själva verket handlar om hela skolan. Åtgärderna bör omfatta såväl förändringsarbete på 

organisations- och gruppnivå som sådant som berör den enskilde eleven. 

                                                                                                    

Nilholm & Göransson (2013 s. 15) menar även de att om man bara ser elevens individuella 

situation finns det stor risk att man missar helhetens betydelse: 

 

Det finns en risk att den fokusering på individen som är så vanlig idag gör att vi inte ser 

övergripande strukturer. Individuella utvecklingsplaner och åtgärdsprogram skrivs för 

enskilda elever, men vi har inte på samma sätt planer och åtgärdsprogram för skolor och 

klasser. 

 

Författarna menar att det är viktigt i en kartläggning av elevens situation att helheten av de 

faktorer som påverkar och den miljö eleven befinner sig i analyseras utifrån de behov eleven 

har. De problematiserar även kring hur arbetssättet för att kunna möta elever med särskilt 

stöd saknar stöd i form av planering och åtgärder för skolorna i sig. Elevhälsan analyserar 

och ger förslag på lösningar i elevens åtgärdsprogram men att det omvänt saknas tydlighet 

och struktur i hur skolans verksamhet ska formas för att passa eleverna. 
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Här nedanför har vi sammanställt en tabell över Skolverkets (2014a) beskrivning av de olika 

nivåerna vid en kartläggning av elevens skolsituation. 

 

 

Skol-/Organisationsnivå Gruppnivå Individnivå 

-Organisation av 
verksamheten 
-Fördelning av resurser 

-Vilka pedagogiska metoder 
har använts? 
-Hur fungerar elevgruppen? 
-Hur ser lärmiljön ut? 

-Observation av elev i olika 
lärmiljöer. 
-Tidigare extra anpassningar 
samt resultat av det. 
-Uppgifter från eleven och 
elevens vårdnadshavare 
samt resultat från prov och 
betyg. 
-Underlag från elevhälsan 
samt eventuella 
psykologiska, sociala eller 
medicinska 
utredningsunderlag. 

 

Genom att kartlägga de faktorer som påverkar elevens skolsituation på de olika nivåerna, 

kan lärare och personal tydligare se vilka riskfaktorer som finns för eleven men även de 

områden som fungerar bra. Skolverket (2014b) poängterar att utredningens olika perspektiv 

kan vara avgörande för om en elevs svårigheter kompenseras och minskas eller om 

svårigheterna tvärtom riskeras att förstärkas. 

Olika perspektiv 

När det kommer till elever i skolan kan vi som personal välja att se på beteenden och 

problematik som uppstår på flera olika sätt. Beroende på hur vi väljer att se på detta och 

vem vi anser “äger” problematiken kommer våra anpassningar och metoder skilja sig åt. 

Nedan beskriver vi två av dessa perspektiv.  

Relationellt perspektiv 

Ahlberg (2015) beskriver att ett relationellt perspektiv inom skola och utbildning är inriktat 

mot att studera elever som har skolsvårigheter där fokuset ligger på relationer och 

interaktioner. För att finna svar på elevers skolsvårigheter analyseras mötet mellan elev och 

den omgivande miljön. Här kan frågor såsom “Hur möter skolans specialpedagogiska 

verksamheter elevers olikheter?” och “Hur möter skolans olika professioner elevers 

olikheter?” ge svar enligt Ahlberg (2015 s. 49) på elevernas skolsvårigheter ur ett relationellt 

perspektiv.  

 

Det är dock viktigt att belysa vad som sker i förhållandet mellan de olika aktörerna beroende 

på hur samspelet och förståelsen mellan parterna ser ut. Det handlar om att förståelsen för 

en individs beteende och uppträdande inte går att finna enbart hos enskilda eleven utan att 

det måste tas in i ett större sammanhang. Med ett relationellt perspektiv ses elevers 

olikheter och förutsättningar relationellt, vilket enligt Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 

(2001) förklaras genom att de möjligheter som finns för att elever ska uppnå de krav och mål 
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kan påverkas av de förändringar som sker i deras omgivning. En annan viktig faktor inom 

det relationella perspektivet är att skapa goda relationer eftersom det är avgörande för 

elevers kunskap och känslomässiga utveckling. Nyckeln till att få en god relation är att kunna 

kommunicera med varandra enligt Pettersson & Liljeroth (2011). 

Individinriktat perspektiv 

Ett individinriktat perspektiv är starkt influerat av medicinsk forskning och psykologisk 

testteori och har som utgångspunkt i att problematiken ligger hos individen, dess 

egenskaper samt bakgrundshistoria. I och med att problemet ses som att det ligger hos 

individen resulterar detta också i att en problematik ses som en avvikelse från det “normala” 

och inlärningssvårigheter förklaras som en följd av defekter hos individen.  

 

Skulden för elevens oförmåga att nå upp till samma mål som andra elever läggs på individen 

och specialundervisningens uppgift blir då att kompensera för elevernas brister så att även 

dessa elever klarar av att nå målen. Det är eleven som ska anpassa sig efter skolan och inte 

tvärtom (Ahlberg, 2001). En vanlig specialpedagogisk metod inom detta perspektiv är att 

erbjuda eleven enskild undervisning i mindre grupp eller själva tillsammans med en 

specialpedagog utanför det ordinarie gruppen. Detta resulterar dock i att eleven kan uppleva 

en känsla exkludering, vilken kan leda till andra negativa konsekvenser för individen. Detta 

perspektiv har länge varit det dominerande i skolans verksamhet och lever än idag kvar i 

verksamheten i stor utsträckning.  

Inkludering och en skola för alla 

Alla grundskolor i Sverige har en skyldighet att ge ledning och stimulans för alla elever, 

oavsett förutsättningar når de uppsatta kunskapsmålen. Begreppet En skola för alla är enligt 

Matson (2007) ett centralt begrepp som länge funnits inom skolpolitiken. Begreppet syftar till 

att varje elev både ska bli sedd och bemött genom att skolan ska beakta och ta hänsyn till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Problematiken med En skola för alla synliggjordes 

enligt Nilholm & Göransson (2013) när skolsystemet blev mindre uppdelat i och med att 

grundskolan etablerade sig på 1960-talet i Sverige. Olikheterna bland eleverna i klassen 

blev stora då eleverna hade olika bakgrunder och social status i samhället. När 

hopslagningen från privata skolor och folkskolor genomfördes resulterade det i att 

specialundervisning i speciella grupper utanför den ordinarie undervisningen ökade i takt 

med att kunskapskravet blev svårare. På 1980-talet började inkludering i skolan ta fart. Detta 

för att motverka det tidigare nämnda arbetssätt med elever som inte når upp till 

kunskapskraven. Istället riktades fokus mot hur skolor ska utformas för att anpassa sig till 

alla elever (Nilholm & Göransson, 2013). 

 

Svenska Unescorådets definition av inkludering ger en bredare bild på hur skolor ska arbeta 

för att alla elever ska bli och känna sig inkluderade i undervisningen. 

Inkludering ses som ett synsätt där skolan ska vända sig till, och möta alla elevers 
skiftande behov, genom att ge dem lika möjligheter till lärande, kultur och kommunikation 
som andra i samhället. (Svenska Unescorådet, 2006 s. 42) 

 

Matson (2007) ger en snarlik bild av hur hon ser på betydelsen av ordet inkludering i 

skolsammanhang. Hennes tolkning är att inkludering är något som sker då man är med i 

gruppen och klassen på samma villkor som alla andra. Nilholm & Göranssons (2013) 
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förklarar att inkludering handlar om hur skolor och klasser fungerar som helheter, där 

kännetecken på inkludering formas utifrån hur de olika miljöerna erbjuder gemenskap. 

Gemenskap innebär att det finns gemensamma mål och regler samt ett förtroende mellan 

eleverna i klassen. De belyser vidare vikten av att gemenskap skapar ett möte och 

interaktion med andra individer där man kan lära av varandra. En arbetsform som kan främja 

en sådan gemenskap som skapar en inkluderad undervisning är att arbeta i små grupper 

som gör att varje individ är viktig och slutresultatet påverkas av allas delaktighet i gruppen. 

 

Ett grundläggande psykologiskt behov vi människor har är att känna samhörighet. Känslan 

av samhörighet skapas när människor möts i olika sammanhang och sociala relationer 

formas. För att uppnå detta i praktiken bör man skapa en inkluderande klassrumsmiljö som 

ger utrymme för mångfald och trygghet vid kunskapsmässiga utmaningar (Skaalvik & 

Skaalvik, 2016). 

Metod 

Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att samla in datamaterial till studien. 

Kvalitativa intervjuer beskrivs enligt Trost (2005) som en metod där enkla och raka frågor 

kan få innehållsrika och komplexa svar. I enlighet med vårt syfte passar detta bra som 

metod för att få reda på hur elevassistenter på olika skolor rent praktiskt jobbar med elever 

som har särskilt stöd. 

Urval 

Vi har valt att göra en geografisk avgränsning och hålla oss till skolor inom en kommun för 

att underlätta arbetet genom kortare resväg till utvalda skolor. Arbete kring elever med 

särskilt stöd kan se olika ut beroende på vilken skola man besöker, och av den anledningen 

valde vi att utföra intervjuerna på olika skolor för att undersöka hur variationen av det 

praktiska arbetet med särskilt stöd genomförs. 

 

De personer vi valt ut för personlig intervju arbetar samtliga som elevassistent med elever i 

förskoleklass till årskurs 4 med särskilt stöd på olika skolor inom den utvalda kommunen. Vi 

har i vårt urval även försökt få en spridning i grad av utbildning, ålder, och erfarenhet inom 

yrket därför har vi gjort ett aktivt val när vi valt informanter för att få data som är applicerbart 

på ett större sammanhang (Denscombe, 2016). För att få en god variation bland våra 

informanter när det kommer till dessa faktorer har vi valt att lägga våra intervjuer på skolor 

belägna inom olika delar av kommunen. Trost (2005) menar att det är bra med variation 

bland informanterna så länge det inte blir allt för många som är allt för avvikande.   

 

Som vi tidigare nämnt har vi båda själva arbetat på flera olika skolor och har därför också 

relativt god kontakt med några personer som arbetar som elevassistent. För att få tillräckligt 

många personer att intervjua och för att underlätta i vårt arbete med att hitta informanter har 

vi bland annat valt att vända oss till skolor som var tidigare kända för oss. Genom att vi har 

en personlig kontakt är det lättare att få till stånd en intervju då vi i vissa fall har en relation 

till dem vi är intresserade av att intervjua. Givetvis är det också så att detta kan komma att 

påverka hur intervjun utspelar sig och hur kommunikationen mellan informant och intervjuare 

går till. Genom att använda en intervjuguide med i förväg formulerade frågor (bilaga 1) anser 
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vi att vi kan vara neutrala i vår roll och därmed bör inte tillförlitligheten i undersökningen 

påverkas.   

Genomförande 

Vi har via telefon tagit kontakt med 8 olika grundskolor inom kommunen och frågat personal 

som arbetar som elevassistenter med elever som har särskilt stöd inom förskoleklass till 

årskurs 4 om de är villiga att ställa upp på en personlig intervju med oss. De informanter 

som valt att ställa upp på intervjun har vi mailat ut ett missivbrev där vi förklarat vad vi är 

intresserade av att undersöka och hur vi har tänkt gå till väga. I detta dokument har vi även 

kort förklarat på vilket sätt informationen vi fått från intervjun kommer att användas och att 

det slutgiltiga materialet kommer publiceras i plattformen DiVA (Bilaga 3). 

 

För att på bästa sätt få svar på våra frågor har vi valt att använda oss av en semistrukturerad 

intervju där vi har färdigställt intervjufrågor inför intervjun. Under intervjuns gång har vi varit 

flexibla med ordningsföljd av våra frågor samt låtit informanten utveckla sina idéer och tala 

mer utförligt kring ämnena vi som intervjuar tagit upp (Denscombe, 2016). Intervjuerna har 

spelats in via mobiltelefon för att säkerställa att inte viktig information går förlorad. Fördelen 

med att använda den metoden är att man som intervjuare inte behöver anteckna så mycket 

utan mer kunna koncentrera sig på frågorna och svaren (Trost, 2005). 

Etiska aspekter 

Vid varje intervjutillfälle började vi med att informera våra informanter kring de etiska 

övervägandena som Vetenskapsrådet (2017) beskriver, dessa forskningsetiska principer är 

sekretess, tystnadsplikt, anonymitet och integritet. De kan kortfattat förklaras på följande 

sätt: 

 

Sekretess 

Uppgifter kan omfattas av sekretess endast om det finns angivet i lag, vanligtvis 

offentlighets- och sekretesslagen.  

 

Tystnadsplikt 

Med sekretess följer tystnadsplikt i den meningen att om en uppgift är sekretessbelagd, så 

gäller också tystnadsplikt beträffande denna uppgift. 

 

Anonymitet 

I det material som samlas in och sammanställs ska det vara omöjligt att hänföra ett visst 

resultat eller svar till en specifik individ. 

 

Integritet 

Forskarna ska se till skydda informanternas personliga integritet och vidta åtgärder för att 

skydda från insyn i deras privatliv. 

Databearbetning och tillförlitlighet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att första steget i att bearbeta insamlad data är att 

överföra intervjumaterialet från tal till skrift. Samtliga intervjuer har därför i nära anslutning till 

intervjutillfället transkriberats för att på så sätt förtydliga innehållet och förenkla fortsatt 

arbete med materialet. I arbetet med att transkribera intervjuerna har vi valt att transkribera 
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ordagrant men utelämnat skratt, mumlande, pauser eller liknande för att underlätta 

arbetsbördan. Det transkriberade materialet har sedan sammanställts utifrån vad varje 

informant svarat på de olika intervjufrågorna för att på sätt få en tydlig överblick över 

materialet och för att underlätta det fortsatta arbetet med resultat och analys. 

 

Under arbetets gång med intervjuerna har vi funderat över hur vi kan försäkra oss om att de 

svar vi får på frågorna är sanningsenliga och återspeglar verkligheten i intervjupersonernas 

arbete som elevassistent. För att öka chanserna att de håller sig till verkligheten i sina svar 

har vi inför intervjuerna förklarat för informanterna vad syftet med vår undersökning är och 

att det inte finns några rätt eller fel svar utan för oss är det viktigaste att få veta hur de 

arbetar, inte hur de vill eller borde arbeta. 

 

Vi har även i vår sammanställning av empirin varit noggranna och sakliga för att säkerställa 

att den data vi använder oss av faktiskt återspeglar det våra informanter delgett oss i 

undersökningen och inte på något sätt står för våra egna tankar, ideal och idéer.  

 

Under arbete med att transkribera insamlad data delade vi på arbetet och transkriberade 

fyra intervjuer var. I skrivandefasen har vi däremot gemensamt författat samtliga stycken och 

någon inbördes uppdelning av arbetet har alltså inte gjorts.   

Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för informanternas svar på våra forskningsfrågor, hur 

de i sin verksamhet arbetar med elever som enligt åtgärdsprogram har särskilt stöd och hur 

detta förhåller sig till styrdokumenten. Den insamlade empirin presenteras utifrån de tre 

åtgärdsnivåerna, organisationsnivå, gruppnivå och individnivå.  

Arbetet med elever som har särskilt stöd i förskoleklass till och med 
årskurs fyra i relation till styrdokumenten 

Organisationsnivå 

Elevassistentens utbildning och fortbildning 

För att få arbeta som elevassistent med elever som har särskilt stöd inom skolans 

verksamhet krävs ingen speciell utbildning eller annan behörighet, detta blir även tydligt i vår 

studie där våra informanter har en blandning av utbildning och arbetslivserfarenhet. Hälften 

av våra informanter är utbildade fritidspedagoger och har utöver att arbeta som resurs på 

förmiddagarna varit delaktig i fritidshemmets verksamhet under eftermiddagen, antingen 

som elevassistent eller fritidshemspersonal. En av dessa har även kompetens som lärare 

och förskollärare. Två av informanterna är förskollärare och ämneslärare och resterande 

saknar pedagogisk utbildning.  

 

Utöver detta har vi även frågat våra informanter om de gått någon annan typ av fortbildning 

eller lyssnat på någon föreläsning antingen privat eller genom skolan för att på så sätt kunna 

stärka sin kompetens inom arbetet som elevassistent. Två av de vi intervjuade säger att de 

blivit erbjudna att gå på föreläsning via externa föreläsare men endast en av dem har gått på 

denna. En av de informanter som saknar behörighet av att undervisa i skolan men har flera 

års arbetslivserfarenhet av att arbeta i skolverksamheten svarade följande på frågan om sin 

utbildning: 
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Jag som individ har ju ingen utbildning för att arbeta med särskilt stöd /…/ Jag skulle behöva 

obegränsad utbildning och fortbildning inom detta ämne. Jag vet ju knappt skillnaden mellan 

olika diagnoser. 

Elevassistentens tjänstefördelning  

På frågan om hur informanternas tjänster ser ut idag framkom det av svaren att arbetssättet 

med särskilt stöd kan delas in i två kategorier: Heltid med elev och delad tjänst. Sex av åtta 

informanter svarade att de jobbar heltid med elev som har särskilt stöd, där de följer eleven 

under hela skoldagen fram tills eleven går hem från fritids. Om eleven går hem tidigt eller 

inte deltar i fritidshemsverksamheten brukar personalen då “fylla ut” i annan verksamhet där 

behov finns. 

 

Två av åtta informanter har ett upplägg där de har en delad tjänst. Detta innebär att 

elevassistenten följer eleven som har särskilt stöd halvtid, antingen från morgon då skolan 

startar till övergång till fritids eller tvärtom. Den övriga tiden då elevassistenten inte arbetar 

med sin elev kan arbetsuppgifterna skilja sig åt beroende på hur deras tjänst ser ut. En av 

informanterna säger att hen jobbar i fritidshemsverksamheten under eftermiddagarna medan 

den andra har ett uppdrag att även stötta sin elev under vissa lektioner på skoltid, och utöver 

det planera fritidshemsverksamhet eller arbeta med mindre grupper kring ett 

fritidshemsrelaterat innehåll. Vi fick bland annat som svar: “Jag går som resurs mot eleven 

från då jag kommer tills jag åker hem“. En annan variant på hur det kunde se ut var “Jag går 

inte som resurs mot samma elev på fritids, tanken är att vi ska vila ifrån varandra”. Svaren 

från informanterna visar på att det varierar i upplägget och strukturen för hur tjänsten som 

elevassistent ser ut, beroende på vilken organisation och styrning det är i respektive skola.   

Elevens åtgärdsprogram 

Hälften av intervjupersonerna är medvetna om att det finns ett åtgärdsprogram och en av 

dessa anser sig vara väl insatt i hur de arbetar med det. 

 

Dels så sitter vi vuxna, fritidspedagog, lärare och specialpedagog och utvärderar den här 

eleven och gör sedan ett åtgärdsprogram. Efter det sitter vi med eleven och pratar om det som 

behöver fungera också, så eleven är med och formar sitt åtgärdsprogram. För vi måste ha med 

eleven i detta för att få det att funka. Sen gör vi så att vi samlas 1-2 gånger per termin och 

utvärderar åtgärdsprogrammet, dels med eleven och även vi vuxna. Sen ändrar vi i det om det 

behövs. Även föräldrarna är delaktiga i detta. 

 

Fyra av informanterna är dock osäkra eller vet helt enkelt inte om det finns eller inte eller hur 

de arbetar med det. De svarade bland annat att de tror sig minnas att det finns ett nedskrivet 

åtgärdsprogram eller att specialpedagogen skulle svara bättre på frågan istället. 

 

På frågan om vem som ansvarar för genomförande, uppföljning och utvärdering av 

åtgärdsprogrammet svarar fyra informanter att de är osäker på vem det är. En informant vet 

inte alls och tre informanter vet vem som är ansvarig. “Jag undrar om det är 

specialpedagogen. Tror jag, eller klassläraren. Nu blir jag osäker”. 

 

När vi kommer till dialogen och arbetsgången kring åtgärdsprogrammen mellan de som är 

ansvariga och de som jobbar med eleven verkar det som att det finns en viss problematik 

kring detta arbete. I de flesta fall verkar det vara svårt att få till mötestid eller att som resurs 
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ens bli inkluderad i planeringen och utformningen av det fortsatta arbetet. Detta verkar vara 

en fråga om att det är svårt för specialpedagogen att hinna med planering, uppföljning och 

utvärdering av arbetet kring eleven.  

 

Det är ju det som är tight, jag kan gå ifrån men problemet är ju för specialpedagogen att hitta en 

ledig tid, hon har ju hur många elever som helst. Vi försöker ibland på måndagsmorgonen 

innan eleverna kommit, men nu var det länge sen. 

 

Vi tar oftast detta i korridoren och då kan jag vara lite stressad eftersom jag kanske bara ska 

smita på toa medan min elev jobbar med något i fem minuter och så möter jag 

specialpedagogen och då har jag ju inte tid att egentligen svara. 

 

På frågan om arbetet med eleven grundar sig i det framtagna åtgärdsprogrammet eller inte 

råder en större osäkerhet. Vissa vet inte vad som står i åtgärdsprogrammet medan en del 

vet vad som står men anser att det är svårt att arbeta utifrån det av olika anledningar. 

 

Då jag inte vet vad som står i åtgärdsprogrammet så kan jag inte svara på om jag arbetar efter 

det, då måste du prata med klassläraren eller specialpedagogen. De kan nog svara på det. 

 

Det är endast en informant som anser sig vara väl insatt i åtgärdsprogrammet och arbetar 

utifrån det. Ett annat svar vi fått på frågan är att arbetet kring eleven grundar sig i 

åtgärdsprogrammet eftersom det skrevs utifrån vilka anpassningar som redan fanns och 

användes.  

Gruppnivå 

Inkludering 

Informanterna fick svara på hur de arbetar för att inkludera eleven i den ordinarie 

undervisningen. Det finns inget framträdande arbetssätt som generellt gäller för att arbeta 

med inkludering av elever som har särskilt stöd, utan svaren från informanterna varierar från 

fall till fall. Två informanter beskrev att de försöker sitta i klassrummet så mycket det går med 

eleven, men att de ibland går ut ur klassrummet beroende på situation och vad som ska 

göras. En pedagog förklarar: “Hen är med i klassrummet i princip hela tiden. Vi har valt vissa 

tidpunkter då vi går ut med flera tillsammans. Det blir en-två gånger i veckan”. 

 

Vi fick snarlika svar från tre informanter, där de valde att lyfta ur eleven ur den ordinarie 

undervisningen och placera eleven i ett enskilt rum med resurs större delen av skoltiden. En 

av dem svarade att “Hen sitter inte med i klassrummet särskilt ofta. Vi har testat det men 

eleven fixar inte den miljön“. En annan säger att “Just nu jobbar vi nog inte med det så aktivt 

utan mer med att hen ska tycka det är kul att vara här och så /…/ vi är nu helt utanför 

klassrummet.” 

 

En informant hade ingen större vetskap på vad inkludering är och hur man kan arbeta med 

det. 

 

Jag kan inte ge något bra svar på hur vi inkluderar eleven. Eleven sitter i klassrummet 

hela dagen vilket vi har olika åsikter om. Jag tror det skulle fungera bättre i liten grupp, 

men eleven tar det som en bestraffning att få gå ut ur klassrummet. Om det går bra för 

eleven att jobba i klassrummet och sen vill jag ta med mig eleven ut för att jobba så tar 
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hen det som en bestraffning. Eleven undrar då varför hen ska behöva gå ut om det gått 

bra i klassrummet. 

 

Att låta eleven få delta med sina klasskamrater i halvgrupp eller i mindre grupper var något 

som två informanter berättade att dem använde som metod att få eleven att känna sig 

inkluderad i undervisningen. En pedagog förklarade problematiken med att särskilja en elev 

från den ordinarie undervisningen på följande sätt: 

 

Jag tror inte på som vi gjorde tidigare att lyfta ut enskild elev i ett annat klassrum. Det blir 

ju jobbigare att få tillbaka dem i klassrummet sen. De känner sig då även mer utpekade, 

de vet ju redan vad de inte klarar av, de behöver vi ju inte visa så tydligt. 

Individnivå 

Anpassningar efter elevens behov 

De extra anpassningar som sätts in för en elev grundar sig i vad eleven behöver för att 

kunna inhämta den kunskap som är nödvändig för att uppnå de nationellt uppsatta målen. 

En av informanterna säger “Vi är alla olika och vi ska tillåta oss att vara olika fast vi är på 

samma ställe med samma mål”. Det är också viktigt att du som elevassistent skapar en god 

relation till eleven du arbetar mot för att på så sätt lära känna eleven och dess behov för att 

sedan kunna hjälpa hen på rätt sätt.  

 

Som jag alltid har sagt så är a och o med elever överhuvudtaget, vilken nivå de än befinner sig 

i, så är de att skapa en relation/.../ Samma sak med barn som behöver extra stöd, du måste 

först ha en relation för att sen förstå hur du kan hjälpa dem i skolan och med vad de behöver.  

 

Extra anpassningar som är förekommande i nästan samtliga fall bland de vi intervjuat är 

bildstöd, personlig extra genomgång av instruktioner, anpassad studietakt, anpassat 

material, tillgång till annan lokal, hörselkåpor, skiljeväggar, paddor och andra IT-verktyg. 

Många gånger skiljer det sig väldigt mycket hur arbetsgången kring detta går till. I vissa fall 

är det specialpedagogen som kommer med input och material som eleven ska arbeta med, i 

andra fall är det läraren som ansvarar för det anpassade materialet och ibland får den som 

går som resurs helt på egen hand sköta detta. 

Analys 

Organisationen 

I vår studie har vi intervjuat personal med flera olika nivåer på utbildning. De flesta har 

utbildning inom fritidshemmet och några saknar pedagogisk utbildning. Det som samtliga 

däremot har gemensamt är att ingen av dem har någon specifik utbildning utöver 

grundlärarutbildningen kring arbete med elever som har särskilt stöd eller inom det 

specialpedagogiska området. Endast en av de vi intervjuat säger att hen varit på en 

föreläsning om elever med diagnoser. Skolverket skriver att läraren ska ge elever den 

stimulans de behöver i den ordinarie undervisningen, vilket i de flesta fall är något som den 

ordinarie klassläraren klarar av (Skolverket, 2014a). Elever med särskilt stöd har en 

problematik som gör att de inte klarar av att nå upp till de nationella mål och 

kunskapskraven, vilket i ett senare skede har resulterat i att de fått just särskilt stöd inom 

ramen för den samlade skoldagen. För att kunna ge dessa elever den stimulans de behöver 
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för att lyckas i skolan krävs särskilda åtgärder och vilka dessa är ska framgå i 

åtgärdsprogrammet. Utöver detta krävs det också att personalen som arbetar med en 

speciell elev är väl insatt i specialpedagogiska metoder och hur de ska arbeta med och 

bemöta de svårigheter eleven stöter på under den samlade skoldagen. 

 

I kapitel 1 i Skollagen, 10§ kan vi läsa att i all utbildning och verksamhet ska barnets bästa 

vara utgångspunkten (SFS, 2010:800). Vidare kan vi i Lgr 11 läsa att de elever som på 

grund av olika faktorer har problem med att nå upp till de mål som finns i utbildningen har 

skolan ett extra ansvar för (Skolverket, 2017). Skolan ska alltså ta extra ansvar och utgå från 

elevens bästa i arbetet med elever som har särskilt stöd. Det vår undersökning dock visar på 

är att skolorna inte tar detta ansvar fullt ut då de har personal som arbetar med dessa elever 

som helt saknar pedagogisk utbildning eller någon form av vidareutbildning inom det 

specialpedagogiska området. 

 

I Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014a) kan 

vi läsa att åtgärdsprogrammet ska verka som ett stöd i skolans pedagogiska verksamhet, 

både gällande planering och genomförande. I åtgärdsprogrammet ska det skriftligt framgå 

vilket behov eleven har och de föreslagna åtgärderna för att täcka upp det. Det vi kan se i 

vår undersökning är att det råder en osäkerhet hos våra informanter när det kommer till 

frågor som rör de åtgärdsprogram som finns framtagna. Hur de arbetar utifrån programmet, 

när programmet ska följas upp och utvärderas och vem som är ansvarig för det. Enligt 

styrdokumenten ska åtgärdsprogrammet fungera som ett stöd i skolans pedagogiska 

verksamhet, men det kräver också att åtgärdsprogrammet ses som ett levande dokument 

och att det arbetas med kontinuerligt. För att detta ska fungera väl krävs en tydlig struktur 

kring arbetet med utsatt tid för regelbundna möten och utvärderingar där samtlig berörd 

personal deltar. I skollagen (2010:800, kap. 3, § 9) står det följande:  

 

...av programmet ska behovet av särskilt stöd och hur det ska tillgodoses framgå. Av 

programmet ska det också framgå när åtgärderna ska följas upp och utvärderas och vem som 

är ansvarig för uppföljningen respektive utvärderingen. 

 

Vår undersökning pekar dock på att strukturen oftast brister då hälften av våra informanter är 

osäkra på om det finns ett åtgärdsprogram för eleven och hur de i praktiken arbetar utifrån 

det. Faktorer som försvårar detta arbete är i flera fall att specialpedagogen har väldigt 

begränsat med tid vilket resulterar i att den pedagogiska diskussionen kring eleven och 

åtgärdsprogrammet inte ges den tid och utrymme den behöver. 

 

Kvalitetsbrister i arbetet med åtgärdsprogram är något som också påtalas av regeringen i 

proposition till riksdagen (Prop. 2013/14:160) där de pekar på just detta.  

Gruppen  

Hälften av informanterna säger att de arbetar aktivt för att inkludera eleven i gruppen och 

den ordinarie undervisningen. Metoden för det skiljer sig åt beroende på elevens behov och 

förutsättningar samt ramfaktorer. Två av pedagogerna säger att de arbetar i mindre grupper 

utanför klassrummet där deras elev ingår för att på så sätt underlätta arbetet samtidigt som 

de säkerställer att eleven känner sig inkluderad i gruppen. Matson (2007) skriver att 

inkludering sker då man får delta i gruppen på samma villkor som övriga i klassen, vilket 

överensstämmer med dessa pedagogers arbetssätt. Tre av informanterna säger att eleven 
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de arbetar med alltid eller oftast sitter i ett eget rum under skoltiden tillsammans med 

elevassistenten. En av Informanterna anser sig inte själv kunna ge ett bra svar på hur 

arbetet med inkludering sker i praktiken, men förklarar därefter att eleven befinner sig i 

klassrummet med sina klasskamrater större delarna av skoldagen. Däremot beskriver 

elevassistenten att hen gärna ser att eleven undervisas enskilt eftersom hen tror att eleven 

skulle gynnas av det. Detta trots att eleven själv inte vill det och tar det som en bestraffning 

att exkluderas ur gruppen.  

 

Vi kan se en indikation på att informanten inte riktigt har förstått vad begreppet inkludering 

innebär. Nilholm & Göransson (2013) skriver att inkludering är när skolor och klasser 

fungerar tillsammans som helheter och utifrån de olika miljöerna tillhandahåller gemenskap. 

Det innebär att när det pratas om inkludering handlar det om något mer än att eleven bara 

vistas i samma rum som övriga i klassen. Inkludering handlar om att få känna sig delaktig 

och att du som individ tillhör en gemenskap. Utifrån de svar vi fått ser vi ett tydligt mönster 

kring frågan om inkludering. Alla informanter förutom två pratar om inkludering som att det 

endast handlar om att eleven i fråga ska befinna sig i samma lokal som övriga i klassen. 

Individen 

Det framkommer i vår undersökning att alla informanter anpassat skolgången på något sätt 

utifrån de förutsättningar eleven de arbetar med har. De beskriver många olika varianter av 

extra anpassningar som används för att underlätta för eleverna. Det kan handla om allt från 

bildstöd inom ramen för den ordinarie undervisningen till större anpassningar såsom arbete 

utanför klassrummet i mindre grupper. Oavsett vilka anpassningar som görs är det viktigt att 

de grundar sig i individen, dess behov och förutsättningar. Skolverket (2017) skriver att varje 

individs förutsättningar och behov ska beaktas i undervisningen. Detta gäller samtliga elever 

i skolans verksamhet och inte minst för de elever som har särskilt stöd. För att de som 

arbetar i skola ska kunna se och förstå vad eleverna behöver för att utvecklas och stimuleras 

till fortsatt lärande kräver det att de först har en god och sund relation till eleven i fråga. I 

arbetet med att skapa goda och sunda relationer till andra människor är kommunikation 

nyckeln till framgång enligt Pettersson & Liljeroth (2011). Som de flesta informanter förklarat 

så särskiljs eleven ofta från övriga gruppen för att eleven av olika anledningar inte klarar av 

att befinna sig i den lärmiljön. Detta tyder på att det individinriktade perspektivet fortfarande 

lever kvar i dagens skola där synen är att det är eleven som ska ändra på sig för att passa in 

(Ahlberg, 2001). Nilhom & Göransson (2013) samt (Ahlberg 2001) problematiserar detta 

ytterligare genom att förklara att om man fokuserar enbart på individen och hens 

åtgärdsprogram finns det en risk övergripande strukturer förbises. Vidare menar Ahlberg att 

ordet “åtgärdsprogram” kan tolkas som att eleven är den som ska åtgärdas fast det är 

egentligen skolan. 

 

Det är endast några utav informanternas svar som vi kan tyda att elevassistenten ser på 

elever med särskilt stöd utifrån ett relationellt perspektiv, där relationens vikt beaktas i 

samspel med den miljö eleven befinner sig i (Ahlberg, 2015).  
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Diskussion 

Arbetet med elever som har särskilt stöd och riktlinjerna i skollagen och 
Skolverkets styrdokument 

Organisationen 

Styrning och struktur i arbete kring elever med särskilt stöd samt utbildningsnivå hos 

personalen är två områden som vi anser tydligt framkommer som bristfälliga i vår 

undersökning. Sex av åtta av de informanter vi intervjuat har någon form av pedagogisk 

utbildning, de sista två har ingen utbildning men har arbetat inom yrket en längre tid. Att du 

har en pedagogisk utbildning eller arbetat en längre tid betyder dock inte att du är väl insatt i 

det specialpedagogiska området. Vår erfarenhet av detta är att det specialpedagogiska 

ämnet behandlas inom ramen för grundlärarutbildningen men då endast i ett format där det 

skrapas lite på ytan till vad det innebär och hur det bör arbetas med. Kunskap och forskning 

är även en färskvara vilket innebär att all personal i skolan även behöver vidareutbildas med 

jämna mellanrum för att hålla sig uppdaterad med aktuell forskning. Elever som har särskilt 

stöd är i extra stort behov av stöd, därför behöver de kunnig och engagerad personal 

omkring sig. I Lgr 11 (Skolverket, 2017) anges att skolan har ett extra stort ansvar för de 

elever som har särskilt stöd. Det borde då rimligtvis innebära att de som arbetar mot dessa 

elever bör vara väl insatta i det specialpedagogiska området och ha kännedom om vilka 

metoder som passar för att tillgodose deras behov på bästa sätt. I vår undersökning 

framkommer det att av åtta informanter är det endast en av dessa som varit på en 

föreläsning som berör barn med diagnoser. I detta sammanhang är det alltså ingen av 

informanterna som har någon som helst utbildning kring att arbete med elever som har 

särskilt stöd. Skollagen (SFS. 2010:800) skriver att vi ska utgå från elevens bästa i allt 

arbete inom skolan. Med detta i åtanke kan vi också konstatera att arbetet med elever som 

har särskilt stöd många gånger inte utgår från elevens bästa.  

 

Varje skola har ett elevhälsoteam som bland annat har som uppgift att på uppdrag från 

rektor utreda och ta fram åtgärdsprogram för elever som är i behov av det. Detta 

åtgärdsprogram ska sedan ligga som grund för det arbete som sker i skolan kring eleven i 

fråga. Arbetet sker alltså på så sätt med stöd från specialpedagogen och personalen har 

även möjlighet att få annat stöd i form av samtal eller hjälp att hitta lämpligt material att 

arbeta med. Det som däremot framkommer i vår studie är att strukturen kring stöd och 

styrning från specialpedagogen är bristfällig och det saknas ofta tid att sitta ner och samtala 

kring eleven och den problematik som kan tänkas finnas. Informanterna menar att det beror 

på att specialpedagogen ofta har ont om tid vilket försvårar möjligheterna för dem att boka in 

möten för uppföljning och utvärdering. Personalen som arbetar med elever som har särskilt 

stöd saknar utbildning kring det specialpedagogiska området och i många fall får de inget 

eller lite stöd från specialpedagogen. Detta resulterar i en situation med bristande struktur 

och styrning vilket försvårar arbetet med att skapa en långsiktig och hållbar plan för elevens 

utveckling mot målen. I slutändan blir det eleven som drabbas av detta då kvaliteten på 

utbildningen och den sociala samvaron för eleven försummas.  

Gruppen 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 3, 7 §) ska särskilt stöd ges inom ramen av den 

ordinarie undervisningen för eleven om det inte framgår något annat i skollagen eller annan 
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författning. Majoriteten av våra informanter säger att de har valt lyfta ut eleven från 

klassrummet av olika anledningar och placerat dem i ett rum med elevassistent, antingen 

enskilt eller i grupp. I Skollagen (SFS 2010:800, kap. 3, 11 §) kan vi läsa att elever vid 

särskilda skäl får undervisas enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. I den meningen kan 

vi konstatera att skolorna har stöd i skollagen för att lyfta ut en elev ur ordinarie 

undervisningsgrupp. Skolorna får placera eleven med särskilt stöd i en annan 

undervisningsgrupp eller enskilt, på beslut från rektor. Vi har tyvärr i undersökningen inte fått 

reda på om det är rektorn som tagit dessa beslut att särskilja eleven från den ordinarie 

undervisningen eller om det är t.ex. elevhälsan som beslutat det. Skollagen är här 

motsägelsefull och kan vara svår att tyda då den å ena sidan säger att särskilt stöd ska ske 

inom ramen för den ordinarie undervisningsgruppen å andra sidan står det att det vid 

särskilda skäl är tillåtet att undervisa eleven enskilt eller i särskild undervisningsgrupp. Trots 

att skollagen kan vara svår att tolka och i som i detta fall kan ses vara motsägelsefull anser 

vi dock att den visar på ett tydligt ställningstagande i frågan. 

 

Det särskilda stödet ska sättas in i ordinarie undervisningsgrupp och endast vid särskilda 

skäl får eleven skiljas ut och undervisas på eget håll. I vår undersökning tycker vi oss kunna 

se ett mönster där elever skiljs ut ur den ordinarie undervisningsgruppen allt för lättvindigt 

vilket riskerar att få konsekvensen att de exkluderas ur gemenskapen i klassrummet.  

Matson (2007), Skaalvik & Skaalvik (2016) och Nilholm & Göransson (2013) menar att det är 

viktigt att eleven känner sig inkluderad i den ordinarie undervisningen för att på så sätt 

stärka sin sociala- och kunskapsutveckling. Vi har svårt att tro att det uppfylls för eleven om 

hen exluderas ur den ordinarie undervisningen större tiden av skoldagen som många 

informanter svarat. Risken är då även stor att det grundläggande psykologiska behovet av 

samhörighet som människan har enligt Skaalvik & Skaalvik (2016) påverkas negativt. 

Detta leder oss återigen in på frågan om undervisningen verkligen utgår ifrån elevens bästa i 

enlighet med vad som står i skollagen (SFS 2010:800, kap. 1, 10 §) om hen allt för lättvindigt 

exkluderas ur gruppen.  

 

Vi anser att en av anledningarna till att eleverna ofta särskiljs ur den ordinarie 

undervisningen är att det då blir ett lugnare klimat i klassrummet för övriga i klassen snarare 

än att beslutet grundar sig i särskilda skäl kring elevens egna behov. Om elevassistent haft 

mer stöd av specialpedagogen eller mer utbildning och kunskap kring specialpedagogiska 

metoder, hade hen också kunnat anpassa det särskilda stödet på ett sätt att eleven hade 

klarat av att delta i klassrummet tillsammans med den ordinarie gruppen. Som vår 

undersökning visar är det ingen av informanterna som har någon utbildning inom detta 

ämne. Detta ansvar faller tillbaka på rektor som är ytterst ansvarig för att personalen har den 

kompetens som krävs för att bedriva verksamheten på ett professionellt sätt (Skolverket, 

2017).  

Individen 

Beroende på vilket perspektiv vi som arbetar i skolan har på eleverna samt problematik som 

kan uppstå ser vi olika på problemen och vilka metoder som kan tänkas underlätta för 

eleverna. Detta är ytterst relevant när det kommer till arbetet med elever som har särskilt 

stöd då det påverkar möjligheten till att ta ansvar över situationen och skapa de 

förutsättningar som eleven behöver. Som tidigare nämnt framkommer det i vår undersökning 

att en metod som används för elever med särskilt stöd är enskild undervisning. Detta är en 

metod som är vanlig inom det individinriktade perspektivet där det är eleven som ses som 
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bärare av sin problematik (Ahlberg, 2001). Inom det individinriktade perspektivet är det 

eleven som ska anpassas efter skolans utformning och inte tvärtom. Detta resulterar dock i 

begränsade möjligheter för personalen att ta ansvar över situationen och hjälpa eleven nå 

målen. Faktumet att denna form av stöd används pekar på att det individinriktade 

perspektivet som har sin grund inom medicin och psykologi fortfarande har en stark 

påverkan på den pedagogiska verksamheten i skolan än idag. Det intressanta här är frågan 

hur det kommer sig att ett perspektiv som tar sin utgångspunkt inom helt andra 

verksamheter implementerats och vunnit så pass mycket mark inom skolans verksamhet. 

Trots att den pedagogiska verksamheten inte på något sätt betraktar människan på samma 

sätt som den medicinska eller psykologiska verksamheten. 

 

Om vi istället anammar ett relationellt perspektiv där problematiken hos eleven ses som en 

produkt av samspelet mellan eleven och den omgivande miljön har vi större möjligheter att 

möta elevens behov. I och med att miljön och utformningen på den egna undervisningen ses 

som en del av problemet kan läraren därför också möta eleven genom att ändra på formen 

av sin undervisning eller erbjuda kompletterande stöd (Ahlberg, 2015). Det relationella 

perspektivet erbjuder därför större möjligheter till att ta ansvar över situationen och skapa de 

förutsättningar som eleven behöver för att nå kunskapsmålen. Av den anledningen anser vi 

att det relationella perspektivet borde lyftas fram som det mer korrekta sättet att se på elever 

samt deras behov i skolans verksamhet. 

 

En annan intressant faktor att lyfta är att om det finns problematik i en grupp i skolan letar 

läraren ofta efter enskilda elever som ses som orsaken till detta. Insatser sätts sedan in mot 

den enskilda eleven och detta förväntas sedan lösa problemet i den större gruppen. Detta 

visar också på att det individinriktade perspektivet klamrar sig fast i skolans värld. Om vi 

istället intog ett relationellt perspektiv skulle vi se att problemet inte ligger hos den enskilda 

individen utan se att problemet är större än så och utifrån det hitta en lösning. Nilholm & 

Göransson (2013) skriver att vi inte har utvecklingsplaner och åtgärdsprogram för skolor och 

klasser på samma sätt som för enskilda elever. Vi anser att detta kunde vara ett sätt att 

bidra till förändring. 

Relationen 

I allt arbete med människor krävs det att vi som är personal är duktiga på att skapa, 

bibehålla och vårda våra relationer till människorna i vår omgivning. Elever med särskilt stöd 

kan många gånger ha en problematik som orsakar turbulens i hens relationer till vuxna och 

elever inom skolan. Detta resulterar många gånger i att interaktionen mellan elev och 

personal blir av negativ karaktär. I allt arbete inom skolan och framförallt med elever som har 

särskilt stöd är därför just relationsskapandet av yttersta vikt. Oavsett vilken nivå de befinner 

sig på är det viktigt att du som elevassistent har en god relation till eleven för att kunna förstå 

hur du kan hjälpa hen under skoldagen. 

 

Uppdraget som elevassistent handlar i mångt och mycket om att hitta metoder för att få 

eleven att utvecklas mot målen samt fungera inom ramen för den ordinarie verksamheten. 

Elevassistenten måste först och främst förstå eleven och dess behov för att i slutändan 

kunna skapa förutsättningar för eleven att lyckas med sin skolgång. För att lyckas med detta 

krävs det en god och sund relation som grundar sig i ömsesidig respekt och välvilja mellan 

elev och elevassistent.  
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Förslag till åtgärder 

Under arbetets gång har vi undersökt och utforskat hur arbetet med särskilt stöd går till samt 

hur detta är förankrat i skollagen och styrdokument. Som vi lyft fram tidigare ser vi att det 

krävs förbättringar inom flera områden såsom exempelvis styrning, utbildningsnivå på 

elevassister samt kunskap kring vad inkludering är. Som vi tidigare pekat på saknar ofta 

elevassistenter kunskaper kring hur arbetet med elever som har särskilt stöd bör gå till. 

Utöver det har specialpedagogerna som arbetar på skolorna ont om tid att ge det stöd som 

behövs till elevassistenterna för att de ska kunna utföra sitt jobb med god kvalitet. Ett förslag 

på hur skolorna skulle kunna öka kunskapen hos elevassistenterna är att erbjuda dem 

möjlighet till fortbildning genom föreläsningar inom området samt att det på skolan avsätts tid 

för träffar där den pedagogiska diskussionen ligger i fokus. Om möjligt borde dessa möten 

ligga inom ordinarie arbetstid. På så sätt skulle skolorna med relativt enkla medel avsevärt 

kunna förbättra kunskapen hos sin personal och därigenom öka kvaliteten på utbildningen. 

Önskvärt vore också om skolorna hade råd att anställa flera specialpedagoger eller 

åtminstone en specialpedagog på heltid för att stärka den specialpedagogiska kompetensen 

som behövs i skolan. Vi är dock medvetna om att många skolor har en ansträngd ekonomi 

och att detta av den anledningen inte är möjligt.  

Metoddiskussion 

Utifrån vårt syfte att undersöka hur arbetet med särskilt stöd sker i praktiken och hur det 

arbetet följer de riktlinjer som finns, har vi genom att intervjua åtta personer på åtta olika 

skolor fått variation i svaren från informanterna som Trost (2005) anser vara viktigt. Ett 

lättare alternativ som hade varit mindre tidskrävande hade varit att genomföra flera intervjuer 

på samma skola, men då hade inte variationen i svaren från informanterna kunnat 

appliceras i ett större sammanhang som vi var ute efter.  

 

Den intervjuguide vi skapat inför intervjuerna låg som bas för samtalets gång. Något vi 

uppmärksammade när vi lyssnade på det inspelade materialet var att vi vid vissa fall, när 

samtalet med intervjupersonen kom på sidospår, ibland ställde omedvetet ledande frågor för 

att rikta tillbaka informantens svar mot våra intervjufrågor. Detta kan ha haft påverkan på 

vilka svar informanten gav oss. Vi upplevde det som svårt att förhindra då vi samtidigt utifrån 

vad Denscombe (2016) beskriver inte ville att viktig information skulle gå förlorad när 

informanten utvecklar sina idéer och tankar under samtalets gång. 

 

Efter några intervjuer började vi reflektera över om informanterna vi intervjuat gav oss svar 

utifrån hur de faktiskt arbetade i praktiken eller utifrån vad de trodde vi ansåg var “rätt” sätt 

att svara på frågan. För att på något sätt försöka motverka denna tendens började vi inför 

varje intervju förklara att informanten ska svara hur hen jobbar med särskilt stöd, och inte 

vad hen tror vi vill att hen ska svara. Detta är komplext område och vi kan inte avgöra om 

informanternas svar till 100% återspeglar hur arbetet med särskilt stöd faktiskt sker i 

praktiken. Vi anser att om vår utbildning till grundlärare med inriktning mot fritidshem hade 

tillhandahållit oss fler tillfällen att praktisera som intervjuare, så hade det skapat en säkrare 

och tryggare förutsättning för att genomföra intervjuer med högre kvalité. 

Framtida forskning 

I och med att vi inte har tagit del av vad som står i något av åtgärdsprogrammen har vi inte 

kunnat gå in djupare på vilka behov och stödinsatser eleverna har nedskrivet i sitt 
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åtgärdsprogram. Vi har enbart utgått ifrån vad informanterna svarat på våra frågor. Det hade 

varit intressant att få ta del av åtgärdsprogrammen och studera djupare på vad som faktiskt 

står i varje enskilt åtgärdsprogram för att vidare kunna jämföra med informanternas svar på 

hur arbetet sker i praktiken.  

Det skulle även vara intressant att forska vidare om är hur arbetet med särskilt stöd skiljer 

sig åt mellan skola respektive fritids. Ser det olika ut hur man arbetar med särskilt stöd 

beroende på vilken verksamhet man befinner sig i och i sådana fall vad beror det på? Är det 

så att skolans mål och uppdrag värderas högre än fritidsverksamheten vilket resulterar i att 

elevassistentens roll prioriteras mer under skoldagen än på fritidstid? Framtida forskning 

skulle även kunna undersöka om det finns skillnader i hur kommunala skolor arbetar med 

särskilt stöd kontra friskolor. Skiljer sig de förutsättningar skolor har att möta elevernas 

behov beroende på om de är kommunala eller fristående skolor? 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

 
● Hur länge har du jobbat inom skolverksamheten? 

● Hur ser din tjänst ut? 

● Vilken pedagogisk utbildning har du?  

● Hur arbetar du för att inkludera eleven i den ordinarie undervisningen? 

● På vilket sätt anpassar du undervisningen efter elevens förutsättningar och behov? 

-Rutiner?  

-Reservplan vid ex sjukdom? 

● Finns det ett utarbetat åtgärdsprogram för eleven och på vilket sätt arbetar ni med 

det? 

-Vem ansvar för att det genomförs, följs upp och utvärderas? 

-Hur ser dialogen ut mellan de som är ansvariga för åtgärdsprogrammet till de som 

möter eleven i verksamheten? 

-Anser du att det praktiska arbetet grundar sig i det framtagna åtgärdsprogrammet? 

Motivera! 

● Är det något i ditt och skolans arbete med särskilt stöd som skulle kunna förbättras, 

isf vad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Bilaga 2 
Schematisk modell som illustrerar arbetsgången med extra anpassningar och särskilt stöd.

 
(Skolverket, 2014a, s. 15) 

 

  



 

 
 

Bilaga 3 

Följebrev till informanter 

Vi heter Anton Darpö och Peter Vestin och är lärarstudenter vid Umeå universitet där vi läser 

till grundlärare i fritidshem. Vi går nu vår 6:e och sista termin och är i full gång med att skriva 

vårt examensarbete som är tänkt att undersöka hur skolor arbetar kring elever som under 

den samlade skoldagen har särskilt stöd, och framförallt då elever som har en resurs som 

arbetar mot dem.  

Den intervju vi kommer hålla är en del av detta examensarbete och kommer i slutändan 

mynna ut i en rapport kring ämnet som i första hand endast kommer redovisas för 

kurskamrater.  I ett senare skede kommer den även att finnas tillgänglig för allmänheten då 

den kommer publiceras online på DiVA - UmU, Digitala vetenskapliga arkivet.  

.  

Du som informant kommer givetvis vara helt anonym i både rapport och redovisning.  

Intervjun är helt frivillig och du kan när som helst välja att hoppa av om du vill. 

 

Mvh  

Anton Darpö, tel. XXX- XXX XX XX 

Peter Vestin, tel. XXX- XXX XX XX 

 

 

 


