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Förord 

Denna studie ligger mig varmt om hjärtat då jag brinner för alla elevers rätt till stöd och att det ska 

vara jämlikt i hela landet. Jag vill lyfta två perspektiv i denna studie, enligt mig krävs det ett gott 

samarbete mellan lärare och ledning för att göra arbetet med stödinsatser gynnsamt för barnen som 

behöver dem. Jag vill även påvisa att det är två lika viktiga perspektiv som har samma mål men olika 

utgångspunkter. Denna studie syftar inte till att hitta en syndabock i arbetsprocessen med stödinsatser 

utan att se hur olika skolor hanterar samma dilemma och vilka slutsatser som kan dras av de olika 

sätten.  

 

Därför vill jag passa på att tacka de lärare, rektorer och socialpedagog som tagit sig tiden att öppen 

hjärtligt dela med sig av sina tankar och erfarenheter, er kunskap har varit värdefull för studien. Utan 

er hjälp hade inte studien varit genomförbar. 

Jag vill även tacka de personer som tagit sig tiden att korrekturläsa och utveckla utformningen av 

uppsatsen samt min handledare Limin Gu, som väglett mig genom skrivandet, kommit med givande 

återkoppling och råd samt motivation genom arbetets gång.  

 

Leonor Gustavsson Riveros  
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Support efforts in Swedish compulsory school: A qualitative study of a 

few teachers' and principals’ experiences and perceptions.  

Abstract  

Elever med behov av stöd har ökat de senaste åren. Som påföljd har det lett till att skolan som 

organisation måste ha ett väl fungerande system och rutiner för att få ett flöde i arbetsprocessen. 

Studien fokuserade på att se från både lärarens och rektorns perspektiv i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd. Studien har också fokuserat på att hitta både styrkor och utmaningar i arbetet i de 

svenska grundskolorna. Genom kvalitativa intervjuer och bearbetning av data med hjälp av constant 

comparative method visar resultatet, att det finns flera likheter och olikheter mellan olika skolor kring 

arbetet med särskilda insatser. Kommunikation, förtroende och tydligt ledarskap är faktorer som visat 

sig vara viktiga för att arbetet med stödinsatser ska fungera. Det tydligaste, men också den mest 

oroande slutsatsen, är att kunskapsnivån hos lärare är lägre än förväntad och att många upplever att 

det behövs mer kompetensutveckling. Även de lärare som nyligen avslutat sin utbildning signalerar att 

det inte ges tillräckliga kunskaper för att kunna klara av och hantera alla elever i behov av stöd.  

 

Nyckelord: Elevhälsoteam, extra anpassningar, stödinsats, särskilt stöd, åtgärdsprogram.   
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Inledning  

Skolverkets (2015) tidigare rapporter visar att antalet barn som är i behov av extra stöd har ökat och 

det uppskattas vara tre av tio barn som har någon form av funktionsnedsättning (Skolverket,2015). 

Dessa siffror härleder till tankar om lärares möjligheter att ge en likvärdig utbildning och tillgodose 

deras behov samtidigt som antal elev per lärare har ökat. Att tillmötesgå varje enskild elev och dess 

behov är att ge en likvärdig skolgång menar Emanuelsson och Persson (2002). Innan ett 

åtgärdsprogram kan upprättas måste skolresultat försämras enligt skollagen. Innan en utredning 

startas är det lärarens egna ansvar att hitta möjliga anpassningar och lösningar. (SFS, 2010:800) Det 

är en oroväckande utveckling att den enskilda läraren har så pass mycket eget ansvar för insatser och 

extra anpassningar. Skollagen kap 3, §5 konstaterar att särskilt stöd ska sättas in skyndsamt när 

resultat går ned, dock är det skolan själva som hanterar denna process och väljer själva vad som anses 

vara skyndsamt (SFS, 2010:800). 

För att tillmötesgå elever med behov av stöd har inkludering varit ett strävansmål i skolan sedan 

Salamanca deklarationen undertecknades 1994. Deklarationen påvisar varje enskild elevs rätt till hjälp 

samt att skolor bör sträva efter att hitta olika tillvägagångssätt att ge varje elev en lyckad skolgång, 

men även att de elever som får särskilt stöd bör vara en del av den allmänna skolgången, vilket leder in 

på vikten av en inkluderande skolgång. Den integrerade skolgången är enligt Salamanca deklarationen 

det effektivaste sättet att bygga upp en sammanhållning mellan barn i behov av stöd och de övriga 

klasskamraterna (UNESCO, 1994). Detta menar Ainscow och Miles (2008) även skulle vara 

kostnadseffektivt för hela utbildningssystemet.  

Enligt Emanuelsson och Persson (2002) är det faktorerna begåvningsnivå, kön och 

socialgruppstillhörighet som bestämmer om en elev ska få särskilt stöd. Trots det definieras elever i 

behov av extra stöd utifrån varje specifik lärandemiljö, det innebär att varje elev som uppfyller dessa 

krav inte automatiskt får stöd. Vidare innebär det att stödinsatser sker mer slumpmässigt och det inte 

finns en garanti att alla som faller inom dessa tre faktorer får den hjälp de anses behöva. 

Organiseringen av stödinsatser, undervisning och lärandemiljö är påverkande faktorer till vilka elever 

som faller inom behovsdefinitionen. Syftet med Emanuelssons och Perssons (2002) studie var att se 

långtidseffekterna och konsekvenserna av att få specialundervisning. Resultaten från studien påvisar 

indikationer att de specialpedagogiska insatserna är mer framgångsrika när det gäller att lösa vanliga 

undervisningsproblem istället för att lösa elevers svårigheter. Specialundervisningens område har 

sedan 1960-talet haft ansvar för att ta hand om elever med behov av särskilt stöd. Under tidigt 2000-

tal har det varit svårt att se positiva effekter från specialundervisningen (Emanuelsson och Persson, 

2002). Utifrån denna studie uppkommer frågan om det finns ett behov av utvecklingsarbete med 

särskilda stödinsatser samt kunskaperna om hur lärare ska arbeta med särskilt stöd. Gustafsson 

(2002) och Von Wright (2002) poängterar att elevhälsans arbete bör eftersträva efter en samsyn med 

ett gemensamt mål då varje elevärende är unikt. Att varje ärende är unikt medför en komplexitet då 

olika värderingar och synsätt är vanliga hos personalen. Perspektivet som personalen besitter har en 

stor inverkan på hur skolan ser på insatser och hur mycket eleven själv kan vara delaktig i sin egen 

process till en stödinsats (Gustafsson,2002).  

Det särskilda stödet ska ges till elever som behöver mer än den ordinarie undervisningen för att klara 

kunskapsmålen. I en rapport från Autism och Aspergerförbundet (2018) är det över hälften av 

eleverna inom autismspektrumet som inte når kunskapsmålen i slutet av årskurs nio. Till följd får 

dessa elever ingen möjlighet att vidareutbilda sig på gymnasienivå. Emanuelsson och Persson (2002) 

menar att slutbetygen i årskurs nio är viktigt för att kunna vidareutbilda sig, ett godkänt betyg i 

basämnena matematik, svenska och engelska är ett krav för möjligheten att fortsätta sina studier. Om 

en elev inte får godkänt i basämnena finns inte möjligheten att fortsätta studera på gymnasienivå.  

Samhällsstrukturen som finns i Sverige kräver nu som oftast att varje individ besitter till minimum en 

gymnasieutbildning samt en vidareutbildning på högskola eller universitet för att få en skälig lön. 

Rapporten från Autism och Aspergerförbundet (2018) förmedlar en oroande bild av att personer med 
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diagnoser löper stor risk att hamna i fack som låginkomsttagare och att utopin om inkludering som 

skolan har inte råder i övriga samhället.  

För att bryta trenden behövs en förändring, denna förändring behöver starta i skolan och hos de 

personer som dagligen möter elever som behöver extra stöd. Genom att få kunskap om enskilda 

lärares och rektorers uppfattningar om stödinsatser och arbetsprocesser kan en studie vara en 

ögonöppnare och ett första steg till att förstå nya sätt att utveckla skolan som organisation och i arbetet 

kring stödinsatser. 

Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att beskriva och diskutera hur några svenska grundskolor 

arbetar med stödinsatser utifrån lärares och rektorers perspektiv.  

1. Hur ser arbetsprocessen och rutinerna till en stödinsats ut?  

2.Vilka faktorer är viktiga för arbetet med stödinsatser?  

3. Finns det förbättringsområden i arbetet kring stödinsatser, och i sådana fall vilka?   

 

Centrala begrepp  

EHT  

Står för elevhälsoteam och består av skolsköterskan, skolläkaren, skolpsykolog, kurator och 

specialpedagog, den ytterst ansvariga för elevhälsan är rektorn. Elevhälsan ansvar för att eleverna har 

en fungerande undervisningssituation och hjälper bland annat till för att stödja elever som är i behov 

av stöd. Ett elevhälsoteam ska finnas på varje skola och är till för att arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet på en skola (Skolverket, 2019)  

Speciallärare  

Lärare som arbetar på individnivå med enskilda elever exempelvis färdighetsträning i ett specifikt 

ämne eller att vara i klassrummet som stöd. Speciallärarna har ofta riktat in sig på språk-, läs- och 

skrivutveckling eller matematik (Skolverket,2019).  

Specialpedagog  

Arbetar med att göra pedagogiska utredningar och kan därefter utforma de extra anpassningarna eller 

det särskilda stödet som en elev behöver. Specialpedagogen arbetar även med att stötta den ordinarie 

läraren i hur den kan anpassa sitt arbetssätt för att stötta eleven på bästa möjliga sätt (Skolverket, 

2019). 

Åtgärdsprogram  

Baserat på Specialpedagogiska skolmyndighetens [SPSM] definition, är ett åtgärdsprogram ett 

dokument som beskriver vilka resurser skolan erbjuder och tillsätter en elev i behov av särskilt stöd. 

Detta skapas av både lärare och rektor i samråd med föräldrarna (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten,2012). 

Extra anpassning  

Ett första steg till att ge anpassningar som fortfarande är inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. De extra anpassningarna är det som läraren i första taget hanterar själv utan stöttning 

från specialpedagog (Skolverket,2019). I skolverkets allmänna råd om extra anpassningar och vad som 

är särskilt stöd (2014) beskrivs skillnaderna i hur man hanterar de olika tillvägagångssätten och 

dokumentationen.  
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Särskilt stöd  

Ett stöd som är utöver det vanliga stöd en lärare kan bidra med. Det handlar om hur skolan ska arbeta 

för att ge en elev rätt förutsättningar för att klara sin skolgång (Skolverket, 2019).  

Extra anpassning och särskilt stöd 

Skillnaden mellan extra anpassning och särskilt stöd är omfattningen och hur länge behovet finns. En 

extra anpassning är den insats som sätts in när läraren ser att ett barn behöver extra hjälp men 

fortfarande är inom ramen för ordinarie undervisning. En extra anpassning kan handla om att sätta ett 

eget schema vid bänken, hjälp att komma igång vid uppgiftens start eller en extra genomgång av 

instruktioner. De extra anpassningarna kräver inte ett åtgärdsprogram med det behövs om särskilt 

stöd ges. De extra anpassningarna ska endast skrivas in i den individuella utvecklingsplanen [IUP] 

som skrivs i samband med utvecklingssamtalen varje termin. Vid särskilt stöd måste det genomföras 

en kartläggning och utredning som resulterar i att det behövs särskilt stöd, det är då ett 

åtgärdsprogram upprättas och genomförs med kontinuerliga uppföljningsmöten och upprättande av 

nya åtgärdsprogram. Det särskilda stödet kan innebära att barnet tas ut ur den ordinarie 

undervisningen och får hjälp av en specialpedagog eller får anpassad studiegång (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten [SPSM], 2012).  

Tidigare forskning  

Litteratursökning 

I sökandet för att hitta vetenskapliga artiklar användes databaserna Scopus, Eric och Web of science. 

Sökningarna innefattade sökord så som special undervisning, inkludering, diagnostisering i skola, 

lärares kunskaper samt specialpedagogik. Sökningarna som gjorts har varit på svenska och engelska, 

utbudet har varit stort på båda språken.  

I avsnittet framläggs en del av de artiklar som uppkommit under studiens gång som ansetts relevanta 

för studiens syfte. Artiklarna är uppdelade i olika teman, dessa är: Inkludering och 

specialundervisning, det är den svenska skolans drivkraft och strävan för att alla elever ska få en 

likvärdig utbildning och samtidigt vara en del av gruppen dock menar vissa forskare att arbetet med 

specialundervisning inte ger önskat resultat, Lärares, speciallärares och specialpedagogers kunskap 

och ansvar samt Diagnosernas plats i skolan. Diagnoser sammanlänkar de tidigare nämnda 

rubrikerna på grund av att diagnoser och debatten kring dess värde också har med hur skolan och 

personal ser på inkludering och elev.  

Inkludering och specialundervisning 

Både nu och vid tidigt 90-tal fanns diskussioner om vad ett inkluderande klassrum innebär samt 

definitionen av ordet inkludering. Hornby (1999) ifrågasatte effektiviteten med att inkludera alla 

elever i ett och samma klassrum när det inte fanns relevant forskning. I mitten på 90-talet 

uppmuntrade en del forskare till inkludering i klassrummet medan andra forskare varnade för det.  

Hornbys (1999) analys av skolan vid slutet på 90-talet menade att det var en pågående process att få in 

elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen, dock fanns det elever som fortfarande 

hade undervisning utanför klassrummet och därmed segregerade. Trots att det fokuserades mycket på 

elevers integration och inkludering av elever saknades forskning på hur effektivt det var i verkligheten. 

Bevis på att inkludering förbättrar en elevs skolgång fanns inte heller. Hornby menar på att de forskare 

som förespråkar inkludering bedrar sig själva och andra genom påståenden om att inkludering leder 

till en mer effektiv undervisning för dessa barn. Hornby förespråkar istället att varje elev ska få det 

stöd den behöver utifrån elevens behov och situation. Baserat på det inkluderas eleven utifrån dennes 

förutsättningar, istället för att stöpas in i en form enligt vad som anses normalt eller riktigt 

(Hornby,1999).  
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Qvortrup och Qvortrup (2017) menar att begreppet inkludering fortfarande är omdiskuterat och svårt 

att definiera vad ordet betyder i praktiken då det inte finns en given formulering av vad det innebär i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd. I Nilhom och Göranssons (2017) studie baserat på de 30 

största artiklarna i Europa och Nordamerika om inkludering gjordes ett försök till att utveckla 

förståelsen kring hur inkludering används och definieras. Även där upptäckte Nilholm och Göransson 

(2017) att det saknas en tydlig definition av ordet och att det används olika beroende på kontext, att ha 

ett likasinnat synsätt är önskvärt. De framhäver att det finns ett behov av att skapa en större förståelse 

om vad som menas med inkludering samt att den inkluderande undervisningen har tagit bort 

uppmärksamheten från att ta fram en mer konkret analys av hur behoven för elever som är i behov av 

stöd ser ut och hur de på bästa sätt kan få stöttning (Nilholm & Göransson, 2017). 

Den inkluderande skolan ses internationellt som att det välkomnas olikheter bland elever. Syftet med 

den inkluderande skolan är bland annat att ta bort den sociala exkluderingen bland etniciteter, kön 

och olika förmågor. Ainscow och Miles (2008) menar att ordet inkludering har olika definitioner och 

tolkas på olika sätt på grund av att det inte finns ett sätt att se på inkludering. Till skillnad från 

Qvortrup och Qvortrup (2017) menar Ainscow och Miles (2008) att inkludering kan summeras ner till 

fem olika synsätt. De menar att inkludering kan vara baserat på funktionsnedsättningar, inkludering 

som en reaktion på disciplinära exkluderande, inkludering som handlar om att en grupps sårbarhet för 

exkludering, inkludering som används av en skola för att låta mer attraktiv och till sist inkludering - en 

skola för alla (Ainsocw & Miles, 2008).Qvortrup och Qvortrup (2017) däremot har en idé om att dela 

upp inkludering i olika dimensioner, första dimensionen handlar om nivåerna av inkludering, andra 

dimensionen handlar om typen av social tillhörighet som en person kan bli inkluderad i eller 

exkluderad av så som klassen, skolgården på rasten, relationer till klasskompisar och lärare. Den 

tredje dimensionen handlar om olika grader av inkludering och exkludering från olika grupper. 

Poängen är att ett barn är aldrig helt inkluderat eller helt exkluderat av den stora massan men det kan 

bete sig på olika sätt beroende på i vilken kontext och vilken grupp det handlar om. Genom att 

definiera dessa tre dimensioner och kombinera dessa, går det att förstå inkludering i undervisningen 

(Qvortrup & Qvortrup, 2017). 

I Ainscow och Césars (2006) studie analyserades den inkluderande undervisningen. Så som Nilholm 

och Göransson (2017) påtalade menar Ainscow och César (2006) att definitionen av inkludering skiljer 

sig åt. Inkludering kan innebära en acceptans för olikheter i den ordinarie undervisningen medan 

andra menar att det är en reform i att välkomna olikheter. Reformen kan då ses som ett sätt att 

förändra en social exkludering i relation till olikheter som både kan innebära diagnoser, olika 

etniciteter, religion och kön. En del i Salamanca deklarationen betonar att den inkluderande skolan 

är den mest effektiva metoden för att motverka diskriminering, men också att den inkluderande 

undervisningen leder till en effektivare undervisning för elever i behov av särskilt stöd. Ainscow 

och César (2006) menar att den inkluderande undervisningen inte endast handlar om elever i 

behov av stöd utan att det hjälper de andra eleverna också.  

Utöver diskussionen om inkludering råder även delade meningar kring effekterna av 

specialundervisning. Enligt Qvortrup och Qvortrup (2017) finns inte bevisad forskning om önskade 

effekter av specialundervisningen. Däremot finns ny forskning som visar på att de elever som har 

särskilda behov generellt gagnas av en god undervisning. Dock finns det fortfarande diskussioner om 

hur lärare ska genomföra en undervisning som passar för alla (Qvortrup & Qvortrup,2017).  Det 

saknas även studier som påvisar att de insatser som görs från speciallärare är lyckade i relation till en 

elevs personliga utveckling och att de uppnått akademiska förbättringar eller utvecklat sin sociala 

förmåga. Baserat på de bristfälliga resultaten finns det en skepsis till vad de här yrkesgrupperna 

uppnår och vad för nytta de gör i sitt arbete (Göransson, Lindqvist &Nilholm, 2014). 

Användningen av specialundervisning och specialpedagogik varierar från land till land, vissa 

länder använder det som ett komplement till den ordinarie undervisningen. På senare år har den 

separata undervisningen fått negativ uppmärksamhet och den inkluderande undervisningen har 

blivit mer populär och används mer. Vissa anser att den inkluderande undervisningen är mer 

effektiv än den segregerade undervisningen (Ainscow & César, 2006). 
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Messiou et al. (2016) genomförde en studie i syfte att stötta utvecklingen av undervisning genom 

elevinflytande. Målet var att kunna bidra med ett alternativt synsätt i skolan och till undervisningen. 

Begreppet inkludering har tidigare endast handlat om elever som har någon form av diagnos eller 

svårighet och arbetet det medför för att få in dessa elever i klassrummet. Dock handlar inkludering 

också om att få med alla elever oavsett bakgrund, kön eller samhällsklass. En lärares uppgift är att 

anpassa sin undervisning till alla elever (Messiou et al., 2016). 

Kunskap och ansvar av olika yrkesroller i skolan 
 

En specialpedagog arbetar med att ge instruktioner och förklaringar på olika sätt till elever. En 

specialpedagog behöver ha en bra språkkunskap, förstå processer och ha god kunskap i alla ämnen. 

Specialpedagogen bör ha kunskap om innebörden av olika svårigheter och diagnoser, vilket bidrar till 

en större förståelse för eleven och dess svårigheter. De bör även kunna bistå övriga lärare med 

förklaringar och djupare kunskaper om elevers styrkor och svagheter baserat på diagnosen 

(Göransson, Linqvist & Nilholm, 2014).  

Problematiken som uppstår i det vardagliga arbetet för specialpedagogen och specialläraren är att 

arbetsfördelningen och ansvaret inte är tydligt formulerat i den svenska skolans styrdokument. 

Göransson, Lindqvist & Nilholms (2014) forskning visar att speciallärares arbetsuppgifter skiljer sig 

beroende på vilken skola de jobbar på. Vissa speciallärare upplever en problematik med att kunna 

hävda sin kompetens när det kommer till att identifiera svårigheter i skolan. Resultat visar även på att 

specialpedagoger och speciallärare är de enda som kan identifiera problem utifrån ett relationellt 

perspektiv, detta betyder att speciallärare har haft svårt att förändra andra lärares åsikter. Därtill står 

inte speciallärares och specialpedagogers syfte och arbetsuppgifter inskrivna i skollagen eller i 

styrdokument. Det juridiska ansvaret i att kunna organisera och utveckla skolor i specialundervisning 

tillhör endast rektorn. Utmaningen i arbetet med specialundervisning är ofta att veta vem som ska 

göra vad. Vissa menar på att specialläraren arbetar mer med att se över lärarens arbetssätt mer än vad 

de har gjort tidigare (Göransson, Lindqvist & Nilholm, 2014).   

Robinsons (2016) studie fokuserade på att identifiera vilka metoder som fungerar för att en lärare ska 

lyckas undervisa elever i behov av särskilt stöd på ett effektivt och inkluderande vis. Denna studie har 

som syfte att ge de som håller i lärarutbildningar en hjälp till vad som kan utveckla och stötta lärare 

från början med det inkluderande klassrummet. Undersökningen som genomfördes av organisationen 

för ekonomiskt samarbete och utveckling [OECD] visade att 65 % av de som arbetar som lärare tycker 

att de får ta del av den problematik som tillkommer med diagnoser, däremot är det 66 % av 

verksamma lärare som anser att de inte fått verktyg under sin utbildning att effektivt arbeta med 

inkludering. Att arbeta kollaborativt har visat sig vara mest gynnsamt, det innebär även att involvera 

verksamma lärare, universitetslärare och lärarstudenter för att hitta en undervisningsstil som fungerar 

för en effektiv och inkluderande lärarstil. För att hitta detta krävs erfarenhet av att undervisa. 

(Robinson, 2016).  

Lindqvist och Nilholms (2013) studie fokuserade på hur en kommun i Sverige hanterade elever i behov 

av stöd samt hur skolor stöttar dessa elever och vilken roll specialpedagoger bör ha i arbetet med dessa 

elever.  Resultaten av studien visar att förklaringarna på utmaningarna i skolan är alla elevers 

individuella olikheter. Den mest sällsynta förklaringen är att klasser fungerar sämre på grund av 

lärares brist på kunskaper. Dock säger många deltagare att en diagnossättning inte borde vara viktig 

för att få särskilt stöd. Lärarens kompetens anses vara av särskild vikt i arbetet med en elev som är i 

behov av stöd och för att arbetet ska vara lyckat (Lindqvist & Nilholm, 2013). Hälften av de som deltog 

i studien från Lindqvist och Nilholm (2013) anser att speciallärare bör ha den största inverkan på det 

pedagogiska innehållet när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Deltagarna i den här studien ansåg 

att specialpedagogens arbete främst skulle fokusera på dokumentation, utvärderingar och ha en 

övergripande roll. Mindre än hälften av deltagarna i studien ansåg att specialpedagoger skulle arbeta 

på individnivå med elever. Majoriteten av ledarna ansåg att specialpedagoger ska arbeta 

organisatoriskt och med skolutveckling. Denna studie påvisar inte att det finns samstämmighet mellan 

ledare angående specialpedagogens roll i skolor. En lösning till att hitta en samstämmighet är att 
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involvera alla yrkesgrupper som arbetar med eller om specialundervisning.  De behöver samarbeta för 

att komma överens om vad en inkluderande skolgång innebär och vilka möjligheter och svårigheter 

kommuner kan möta i arbetet med särskilt stöd (Lindqvist & Nilholm, 2013). De menar att den 

genomförda studien kan bidra till att ansvariga för skolväsendet kan få en insikt om vad inkludering 

innebär i praktiken, informera ansvariga de svårigheter som skolan upplever när det kommer till att 

välja en inkluderande eller exkluderande lösning på särskilda behov, dessa beslut får oftast 

skolpersonal ta ställning till. Och till sist, visa de olikheter som finns hos utbildningsledare i tankar 

kring skolor och förskolor (Lindqvist & Nilholm, 2013). 

Det har gjorts ytterligare studier till att undersöka hur olika yrkesgrupper inom skolan ger förklaringar 

på varför elever har svårigheter i skolan, hur de anser att skolor ska hantera dessa svårigheter och 

vilken roll specialpedagoger bör ha i det arbetet. Resultaten visar att det endast var 

specialpedagogerna som ansåg att de bör vara involverade i utvecklingsarbetet i skolan. I arbetet med 

elever som behöver stöd krävs det ett samarbete mellan olika personer i skolan, dock finns det inte 

många studier som visar på de svårigheter och de uppfattningar olika yrkesgrupper har och arbetar för 

att få en förståelse för den enskilda elevens svårigheter och behov av stöd. Studierna visar inte heller 

hur skolan ska hjälpa dessa barn. För att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper krävs att det 

finns en förståelse i åsikter mellan de likheter och skillnader som råder (Lindqvist et al., 2011).  

I en jämförelsestudie av Cameron, Nilholm och Persson (2012) undersöktes hur Norge och Sverige ser 

på undervisningen. I studien ingår även en jämförelse hur de olika länderna arbetar med särskilt stöd 

och hur olikheter hanteras. Från ett internationellt perspektiv har Sverige och Norge en skola som 

anses relativt inkluderande i jämförelse med andra länder då det satsas mycket på att inte sätta elever 

med diagnoser i särskolor eller i grupper. Denna studie påvisar till en större utsträckning att både 

Sverige och Norge arbetar med att hitta lösningar inom den ordinarie skolan för att bemöta 

svårigheter av olika slag. Dock visar studien också att båda länderna förlitar sig på lösningar genom 

kategorisering, detta anses vara viktigt men inte en ideal lösning (Cameron, Nilholm & Persson, 2012). 

Den största skillnaden mellan de två länderna är att det används fler extralärare och assistenter i 

Norge än i Sverige. Att minska elevantalet i klasserna är mer efterfrågat i Sverige än i Norge, detta kan 

bero på att de i större utsträckning använder sig av mer vuxenstöd jämfört med Sverige. I Sverige visar 

det sig att det finns en större önskan om att minska elevantalet i klasserna, detta menar Carmeron, 

Nilholm och Persson (2012) är ett bevis på stöd för inkluderande insatser. I Norge är det svårare att 

tolka, om den personal som är inne i klassrummet är knutna till vissa elever eller om det är en generell 

lösning, beroende på hur de arbetar kan det vara en form av segregering för eleven att få en personal 

knuten till en. Men att ha mer personal i ett klassrum påvisar att det görs försök till att ha ett 

inkluderande klassrum.  

Sammanfattningsvis visar det sig att Sverige och Norge har gemensamma synsätt för att stötta elever 

som är i behov av stöd. Huvudmännen i de båda länderna föredrar inkluderande organisatoriska 

lösningar, dock påvisas att det ibland finns lösningar som är mer av det segregerade slaget i Norge. I 

Sverige försöker man hitta relationella förklaringar till elevers svårigheter, detta kan vara exempelvis 

att skolor inte hanterar eller kan anpassa till elevens behov (Cameron, Nilholm& Persson 2012).  

Diagnosernas plats i skolan   

Nilholm, Almqvist, Göransson & Lindqvist (2012) genomförde en studie för att granska hur viktigt det 

är att sätta en diagnos för att en elev ska få specialundervisning samt attityder kring 

specialpedagogiska metoder. Resultaten visar att klassificeringar av diagnoser har en större betydelse 

för skolpersonal än styrdokumenten och rektorer. Det visade sig att det är viktigare i grundskolan än i 

förskolan att ha ett specialpedagogiskt tillvägagångssätt.  Den grupp som ser mest positivt till att göra 

klassificeringar baserat på funktionsnedsättning är lärare och de som är mest emot är chefer och 

specialpedagoger (Nilholm et al., 2012).  

För att identifiera och definiera särskilda behov finns olika modeller och metoder och det skiljer sig 

även från olika länder. Här i Sverige försöker skolor komma ifrån klassifikationer av 
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funktionsnedsättningar och därför fokuserade Nilholm et al. (2012) på att se vilken roll dessa 

klassifikationer har i skolan och attityderna kring dem bland de som jobbar på olika nivåer i skolan. 

Specialpedagogerna är mer negativt inställda till klassificeringar då de anser och förespråkar för en 

mer inkluderande skola. Dock förespråkas generella kategoriseringar för att få en större förståelse i 

skolan exempelvis gällande elever som är i behov av särskilt stöd. Dessa kategoriseringar är inte något 

som märker eleverna för alltid och beskriver dem inte som person, vilket en specifik klassificering gör 

menar författarna. Uttrycket ”elever som är i behov av särskilt stöd” har fokus på karaktären av det 

särskilda behovet och tar delvis bort fokuset på individen (Nilholm et al., 2012).  

Dilemmat med klassificeringar är placeringen i fack av elever om anses vara utanför normen. 

Klassificeringen innebär även utpekande av en elev och det resulterar ofta i icke inkluderande 

lösningar (Nilholm et al., 2012). Slutresultaten visar att det finns en större förfrågan om 

klassificeringar bland personalen i skolan än i styrdokumenten. Det verkar även finnas brister i 

samstämmighet i olika delar av utbildningssystemet, lärare är den grupp i skolan som anser att 

diagnoser är viktiga. Diagnosbaserat tillvägagångssätt har ett starkt stöd med undantag för 

specialpedagoger och speciallärare, orsaken till varför det inte finns en samsyn är olika. En förklaring 

till varför lärare känner att det är viktigt att veta vad för diagnos eleven har är för viljan att kunna 

undervisa på ett korrekt sätt och upplevelsen att det kommer att förbättra deras undervisning. Genom 

användandet av diagnoser håller sig skolan mindre ansvarig för utbildningsproblem. När det gäller att 

hantera skolproblem och analysera dessa problem har diagnoser fått en allt större plats i skolan 

(Nilholm, et al., 2012).  

Det har gjorts ytterligare studier till att undersöka hur olika yrkesgrupper inom skolan ger förklaringar 

på varför elever har svårigheter i skolan, hur de anser att skolor ska hantera dessa svårigheter och 

vilken roll specialpedagoger bör ha i det arbetet. Resultaten visar att det endast var 

specialpedagogerna som ansåg att de bör vara involverade i utvecklingsarbetet i skola. I arbetet med 

elever som behöver stöd krävs ett samarbete mellan olika personer i skolan dock finns det inte många 

studier som visar på de svårigheter och uppfattningar olika yrkesgrupper har och arbetar för att få en 

förståelse för den enskilda elevens svårigheter och behov av stöd. Studierna visar inte heller hur skolan 

ska hjälpa dessa barn. För att utveckla samarbetet mellan olika yrkesgrupper krävs att det finns en 

förståelse i åsikter mellan de likheter och skillnader som finns (Lindqvist et al, 2011).  

Resultaten från Lindqvist et al. (2011) studie visar att hälften av deltagarna tycker att en diagnos är 

viktig för att få ta del av särskilt stöd, även fast det inte krävs av lagen. De faktorer som visade sig vara 

viktigt i undervisningen med elever i behov av stöd är lärares kompetens, att det finns en 

specialpedagogisk kompetens tillgänglig, föräldrars attityd, elevens motivation och anpassningar av 

undervisningsmetoder samt hjälpmedel.   

Att sätta elever som är i behov av stöd i en särskild grupp visade sig även vara viktigt.  

Denna studie visar att deltagarna ansåg att specialpedagoger bör arbeta på individnivå och 

övergripande. Hälften av deltagarna ansåg att speciallärare bör ha den största inverkan i arbetet när 

det kommer till det pedagogiska innehållet (Lindqvist et al., 2011). 

 

Dhuey och Lipscomb (2010) menar snarare att det finns skillnader i diagnostisering och utredningar 

beroende på ålder och kön. Deras studie är en vidareutveckling från en forskning i USA som en 

tidigare forskare genomfört som handlade om skolsvårigheter i relation till hur tidigt barn börjar 

skolan. De undersökte betydelse av en elevs ålder i relation till skolmognad och klassificeringar i 

specialundervisning. De ser en lägre procent hos de elever som är födda tidigt på året i jämförelse med 

de som är födda senare på året men är i samma grupp, de elever som är födda tidigare på året har nått 

en högre mognad. Resultat visar att på att de inte finns en skillnad på etnicitet men däremot på kön, 

det är fler pojkar som visar sig få en diagnos i de yngre åldrarna samt att det uppstår svårigheter att 

skilja på diagnos och omogenhet då det oftast görs utredningar i tidigskolålder. Studien visar att vissa 

skolor använder sig av specialundervisning och klassificeringar till de elever som är yngre i en grupp 

som en extra lösning för att utveckla dem (Dhuey & Lipscomb,2010).  
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Metod  

Datainsamlingsmetod och instrument  

Studien har genomförts med kvalitativ semistrukturerad intervjumetod då syftet med studien är att ta 

del av lärares och rektorers upplevelser och uppfattningar av arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  

Den kvalitativa intervjumetoden är användbar när syftet är att få en förståelse över en individs tankar 

och upplevelser om något (Lindgren, 2014). 

Den här studien har bestått totalt av åtta semistrukturerade telefonintervjuer med lärare och rektorer 

runt om i Sverige som alla jobbar på något sätt med barn i behov av stöd. Den semistrukturerade 

intervjun passar denna typ av studie där jag som forskare vill ta reda på vad den intervjuade har för 

egna åsikter och synpunkter, det finns rum för dem att dela med sig så mycket de vill. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in för att sedan transkriberas och 

analyseras (Lindgren,2014).  

Intervjuguiderna är utformade på två olika sätt beroende på profession (bilaga 2 och bilaga 3). Valet av 

två intervjuguider syftar till att få ut rätt information från de olika respondenterna, det finns frågor 

som lärare inte kan svara på då de är på ledningsnivå och likaså är det för rektorer som inte kan svara 

på hur lärare uppfattar sin arbetssituation i direktarbetet med elever i behov av särskilt stöd. De två 

intervjuguiderna har överlag samma frågor och har de har också utformats till att vara så lika som 

möjligt för att få en så sammanhängande bild av skolans arbete. Varje respondent har fått svara på 

bakgrundsfrågor, hur organisationen ser ut och slutligen personliga synpunkter. Valet av att ha med 

respondenter från olika nivåer av arbetet i skolan är för att kunna skapa en helhetsbild av skolans 

arbete.  

 

Urval  

Respondenterna i studien arbetar i grundskolan åk 1–9 och hittades genom att kontakta olika skolor 

via mail, tidigare kollegor samt via sociala medier så som Facebook och Instagram. Det skickades ut 

förfrågningar till ett trettiotal personer med olika befattningar inom skolan och utav dessa valdes åtta 

respondenter ut. Dessa bor runt om i hela Sverige vilket gör att studien skapar en bredare översikt över 

hur arbetet ser ut i olika delar av landet. Respondenterna har relevant kunskap om studiens ämne och 

har yrkeserfarenhet i detta ämne. Då respondenterna har olika bakgrunder kan de bidra till en mer 

varierad data (Hjerm, Nilsson &Lindgren, 2014). Innan respondenterna tackat ja, fick de ta del av 

informationsbrev och intervjuguide i förberedande syfte.  

Tabell 1: Deltagande intervjupersoner. 

 Yrkestitel Yrkeserfarenhet  Erfarenhet av 

stödinsatser  

Intervjuperson 1 Rektor  15 år som rektor, innan 

dess 10 år som lärare. 

Mycket  

Intervjuperson 2 Grundskolelärare 4 år Lite  

Intervjuperson 3 Rektor  4 år som rektor, innan dess 

12 år som lärare.  

Mycket  

Intervjuperson 4 Grundskolelärare 5 år  Mycket  

Intervjuperson 5 Grundskolelärare 1 år  Lite   

Intervjuperson 6  Grundskolelärare 4 år  Mycket  

Intervjuperson 7 Socialpedagog 11 år  Mycket 

Intervjuperson 8 Grundskolelärare 2 år  Mycket  
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Intervjuperson 7 är socialpedagog och har arbetat som både behandlingsassistent, haft huvudansvar 

för elevassistentgrupper i skola samt arbetat som elevassistent. Hen har också haft en central roll i 

elevhälsoteam på en tidigare arbetsplats.  

Genomförande av undersökning  

Intervjuguidens utformande är baserade på studiens syfte och frågeställningar med målet att kunna 

skapa en förståelse för hur olika skolor arbetade med anpassningar och hur organisationen såg ut för 

att kunna stötta och hjälpa elever som är i behov av mer stöd.  Alla intervjuer skedde via telefon under 

april och maj månad 2019, datum och tid bestämdes via mailkontakt innan.  Valet med genomförande 

av telefonintervjuer föll sig naturligt på grund av att respondenterna bor runt om i Sverige samt 

strävan efter att skapa en likvärdig situation för alla respondenter. Intervjuerna varade i 25–45 

minuter blev inspelade med ett röstinspelningsprogram som finns tillgänglig på dator. Intervjuerna 

spelades in för att sedan kunna transkriberas och få med all viktig information för att sedan kunna 

göra en analys.  

I slutet av intervjun blev respondenterna tillfrågade om de ville lägga till något eller förtydliga något 

som de inte fått berätta eller inte förklara ordentligt. De blev även erbjudna att ta del av den 

bearbetade data för att kunna korrigera eller lägga till vid behov. Det är av vikt att respondenterna 

känner att det blir rätt och att de känner sig korrekt behandlade. Insamlade data är noga och försiktigt 

behandlad för att hålla konfidentialitetskravet och personliga data dold (Vetenskapsrådet, 2011).  

Etiska överväganden  

De riktlinjer om de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet tagit fram (2011) är till för att 

vägleda forskaren om normer under en forskningsprocess ifall en konflikt uppstår så att forskaren vet 

hur det ska göras en avvägning mellan individsskyddskravet och forskningskravet.  Dessa principer är 

till för att medvetandegöra forskarens ansvar gentemot deltagaren och studien. Med beaktande utifrån 

från vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2011) och dess fyra huvudkrav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har det styrt hur insamling och 

bearbetning av data gått till samt strukturen.  Innan genomförandet av intervjuer fick deltagarna enligt 

informationskravet, information om studien och dess syfte (bilaga 1) för att sedan kunna ta ställning 

om deltagande i studien. Konfidentalitetskravet är ett av de viktigaste huvudkraven enligt mig då 

insamlade data behålls hos de som är behöriga till studien, det vill säga jag och respondenten. De 

färdigställda resultaten och analysdelarna är konfident och avslöjar inte deltagarnas identitet, därför 

går de under namnen ”intervjuperson X”. Allt material som använts är endast forskaren själv som har 

tillgång till och är transkriberat namnlöst genom att redan där kalla personen ”intervjuperson X”.  

Databearbetning och dataanalys 

Efter genomförd intervju lyssnades den inspelade intervjun igenom och därefter omvandlades den till 

en skriven text genom transkribering. Under transkriberingen togs upprepning av enskilda ord bort 

samt att förkortningar skrevs ut till hela ord för att kunna göra intervjun analyserbar (Fejes & 

Thornberg, 2015). Under transkriberingen markerades vem som sa vad samt att en ny rad upprättades 

vid ny fråga och nytt svar, detta gjordes för att få en tydlig struktur inför bearbetningen.  

Transkriberade data analyserades utefter constant comparative method vilket innebär att forskaren 

söker mönster i material och delar upp i olika bearbetningssteg (Lindgren, 2014).  The constant 

comparative method syftar till den konstanta jämförelsen i mönster som hittas i data som bearbetas. 

Den kvalitativa analysen är iterativ vilket innebär att insamlade data genomgås flertalet gånger för att 

upptäcka mönster tills väl underbyggda resultat hittas (Lindgren, 2014). Metoden the constant 

comparative method består av tre nivåer. Den första nivån är reduktion av data, som kallas kodning 

och innebär att data ska ordnas upp grovt. Här sållas och reduceras det insamlade materialet.  Genom 

flertalet genomgångar av materialet utvinns koder (Lindgren, 2014). Det huvudsakliga målet med en 

kodning är att forskaren ska hitta det mest centrala i materialet, detta görs genom att hitta begrepp 
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och nyckelord som i det insamlade materialet. Detta är grunden för hela analysarbetet och är därför en 

viktig del av bearbetningen av data (Lindgren, 2014). I denna studie hittades flertalet begrepp och 

nyckelord bland annat elevdokumentation, elevhälsa och åtgärdsprogram.  

Den andra nivån, presentation av data kallas tematisering, handlar om att data ska ordnas lite mer 

noggrant, materialet som utvinns från denna del är det som ska fungera som underlag för en analys 

(Lindgren, 2014). Tematiseringen går också ut på att hitta relationer mellan de olika koder som 

kommit fram under första nivån. Tematiseringen handlar inte bara om att sortera utan också att 

koppla mönster som forskaren anser är viktigast (Lindgren, 2014). Utifrån de begrepp och nyckelord 

som hittades från det transkriberade materialet påbörjades teman, dessa teman resulterade bland 

annat i att elevdokumentation, elevhälsoteam och åtgärdsprogram hamnade under rubriken 

arbetsprocesser och rutiner kring stöd i skolan. Den sista nivån, slutsatser och verifiering kallas 

summering och handlar om att komma fram till slutsatser. I denna fas är det viktigt att forskaren går 

tillbaka till det kodade och tematiserade materialet för att kunna verifiera det som slutsatsen visar. 

Kodningen, tematiseringen och summeringen är ett konstant växlande arbete och sker även parallellt 

med varandra (Lindgren, 2014). 

Validitet och reliabilitet   

Validitet handlar om studiens giltighet, med det menas om studien haft metoder som gör att det som 

ska undersökas verkligen undersöks. Det handlar exempelvis om studiens syfte och frågeställningar 

blir besvarade och om metoden passar till studiens tilltänkta syfte (Fejes och Thornberg, 2015). För att 

säkerställa att frågeställningarna och syftet blir besvarade har intervjuguider i denna studie blivit 

utformade med frågor som gör att respondenten har möjlighet vid flera tillfällen att förklara och 

beskriva arbetsprocesser, önskemål samt förbättringsområden. Valet av metod i studien föll sig 

naturligt till kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att ge en likvärdig grund för analys men även 

ge möjlighet till att ge respondenterna utrymme att beskriva och förklara i den mån de vill.   

Kravet om reliabilitet handlar om att det ska finnas en stabilitet i data, att man mäter det man ska 

mäta. Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet, det vill säga om hur systematiskt och noggrann 

forskaren varit under sin studie och om hur tillförlitliga resultaten blir i relation till 

forskningsprocessen (Fejes och Thornberg, 2015). I denna studie har insamlade data noggrant kodats, 

tematiserats och summerats. Detta har gjorts genom att först transkribera utifrån de inspelade 

intervjuerna därefter har flera genomläsningar gjorts innan första steget i analysprocessen startats. 

Innan kodningen har det varit viktigt för mig som forskare att känna till materialet väl. I 

genomläsningar fördes anteckningar som ett förstadium till kodning, dessa anteckningar användes 

som hjälp eller tagits bort helt när kodningsprocessen började. Tematiseringen och summeringen 

baserades på de mönster som hittats under bearbetningen av data.  

Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet genom att dela in svaren på frågorna i rubriker som baseras på 

frågeställningarna. Detta redovisningssätt är för att kunna påvisa alla de delar som behövs för att ett 

stöd ska kunna genomföras på en skola.  

Alla skolor har mellan 25–28 elever i varje klass och skolorna är relativt lika i storlek. Elevhälsoteamen 

[EHT] är uppbyggda på liknande sätt dock skiljer det sig vilka roller som ingår i EHT och procenten de 

arbetar på skolan. Alla skolor har en rektor, skolsköterska och kurator i EHT dock är tillgång till 

skolläkare och psykolog olika. Några respondenter menar att skolläkare och psykolog finns tillgängligt 

mycket sällan, de kommer på besök en till två gånger per termin alternativt när det ska göras olika 

tester och undersökningar kopplat till utredningar. Tillgången till speciallärare och specialpedagog 

skiljer sig också mellan skolorna. 4 av 8 respondenter har en speciallärare eller specialpedagog 

tillgänglig 100% veckan medan 2 av 8 respondenter inte har vetskap om hur ofta en speciallärare eller 

specialpedagog arbetar. Intervjuperson 6 har däremot en talpedagog tillgänglig 20% i veckan.  
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Arbetsprocessen och rutiner kring stöd i skolan  

Det finns olika tillvägagångssätt för att hitta ett gott stöd till elever i behov av särskilt stöd. Här nedan 

listas en jämförelse mellan de likheter och skillnader som kunnat påvisas utifrån intervjuer.  

Tabell 2: Redovisning av likheter och skillnader.  

  Likheter Skillnader 

Första åtgärden   Lärarna för diskussioner med 

de närmsta kollegorna, 

alternativt i arbetslaget när de 

upptäckt att en elev eventuellt 

kan behöva extra 

anpassningar.   

  

Det upprättas en 

föräldrakontakt.  

Intervjuperson 4 menar dock att alla anpassningar 

bestäms gemensamt i arbetslaget.   

En av respondenterna menar att det förs diskussioner 

kontinuerligt med arbetslaget och att det även finns 

klasskonferenser periodiskt där det tas upp elever för 

diskussion. Där uppmärksammas även om det är någon 

som riskerar att inte klara målen.   

Dokumentation   De extra anpassningarna som 

testas skrivs in i s.k. 

elevanteckningar.  

  

Intervjuperson 4 för elevanteckningar om de extra 

anpassningarna i ett dokument samt för dagliga 

anteckningar om eleven och hens beteende.   

  

Intervjuperson 6 har tillgång till en krysslista där de extra 

anpassningarna står listade. Krysslistan fylls i för varje elev 

med extra anpassningar. Detta dokument bidrar med idéer 

på anpassningar som kan göras.   

  

Extra anpassning   Extra anpassningar testas i 

minst två månader innan 

läraren går vidare till 

elevhälsoteamet. 

Två respondenter arbetar med att extra anpassningarna 

fördjupas extra mycket under en kortare period om de 

tidigare anpassningarna inte fungerat för att se om det ger 

resultat innan de går vidare med utredning.  

EHT 

Kommunikation  

När läraren upplever att de 

extra anpassningar inte ger 

resultat vänder hen sig till 

elevhälsoteamet för att få fler 

idéer eller lösningar.   

  

Alla lärare tar kontakt med 

elevhälsoteamet via mail för att 

boka en tid.  

Vissa lärare har möjlighet att träffa elevhälsoteamet varje 

vecka, vissa lärare kan träffa elevhälsoteamet varannan 

vecka. Intervjuperson 2 och intervjuperson 6 menar på att 

elevhälsoteamet har en tät mailkontakt under arbetsveckan 

och kan få lite handledning lite när som helst.   

  

Åtgärdsprogram 

och  

pedagogisk 

kartläggning  

Om elevhälsoteamet och 

läraren är eniga om att de extra 

anpassningarna som gjorts inte 

ger önskat resultat görs det en 

pedagogisk kartläggning. 

Denna kartläggning är till för 

att försöka hitta mönster och de 

svårigheter eleven har och var 

det uppstår problem under 

skoldagen.   

   

Det upprättas ett 

åtgärdsprogram om den 

Det skiljer sig från skola till skola vem som genomför och 

har ansvaret för den pedagogiska kartläggningen.  

Intervjuperson 6 får stöttning med att skriva 

åtgärdsprogrammet av specialpedagogen på skolan.  

Intervjuperson 8 menar att det har med kompetens att 

göra, hur länge man varit lärare och om man som lärare 

känner att man klarar av att skriva dem själv, annars får 

man hjälp och stöttning.   

Intervjuperson 2 och intervjuperson 5 upplever att det inte 

finns tydliga direktiv på vem som ska stå för upprättandet 

av åtgärdsprogram och det är otydliga rutiner i vem som 

gör vad.   
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pedagogiska kartläggningen 

visar att eleven kan behöva 

långsiktigt stöd som är utanför 

ramarna för extra anpassning.   

Intervjuperson 1 har både den undervisande läraren, 

speciallärare alternativt specialpedagog och även 

elevhälsan inblandad i den pedagogiska 

kartläggningen. Hen uppger också att det finns en 

möjlighet att ta bort ämnen för att ge möjlighet till att låta 

elever fokusera på färre ämnen om anpassningar och 

insatser inte gett resultat.   

Upprätta och 

utvärdera 

åtgärdsprogram   

  

  Intervjuperson 8 menar på att mentorn har ansvaret för 

att skriva, utvärdera och upprätta nytt åtgärdsprogram. 

Dock påminner rektorn om att åtgärdsprogrammet ska 

återupprättas och lämnas in.  Hen uppger även på att   

”Skolan har en bra struktur och följer rutiner 

med åtgärdsprogrammen genom att varannan 

vecka följa upp åtgärdsprogrammen med 

eleven, var sjätte vecka utvärderas 

åtgärdsprogrammet med föräldrar och 

återupprättas om det behövs. Om det finns 

tidsbrist hjälper specialpedagogen till att 

utvärdera åtgärdsprogrammet.”  

(Intervjuperson 8)   

  

Intervjuperson 6 får stöd med dokumentationen och 

åtgärdsprogrammet skrivs av specialpedagogen på skolan.   

Ansvar   Rektorn har det yttersta 

ansvaret för 

åtgärdsprogrammen.  

  

Övrigt     Intervjuperson 6 menar på att tvålärarsystemet har gjort 

att åtgärdsprogrammen tagits bort från hens klass och att 

det istället läggs mer fokus från ledningens sida på extra 

anpassningar.   

  

 Intervjuperson 1 arbetar mycket med överlämningar 

mellan byte av årskurser och  

tar man till hjälp av enskilt stöd om det inte eleven klarar 

av att vara i klassrummet.  

 

Hantering av extra anpassningar och beteendeproblem  

Alla respondenter som arbetar som lärare försöker göra generella anpassningar till hela gruppen för 

att lättare kunna tillgodose de behov som finns och med en tanke att det gynnar hela gruppen. De 

generella anpassningarna leder även till färre situationer där elever känner sig utpekade. Vid behov 

görs även anpassningar på individnivå, dessa kan handla om att återberätta instruktioner, tydlig 

planering, struktur och att hjälpa till att komma igång med en uppgift.  

”Undervisningen ska anpassas så gott det går till alla elever, där det finns 

tydlighet, möjlighet till pauser och exempelvis tidsangivelser”. (Intervjuperson 3)  

Anpassningarna som görs kan handla om att ge en möjlighet för elever att gå ut och sitta i ett mindre 

grupprum, ha hörselkåpor eller ha en sittkudde. Endast två lärare tog upp att de använder sig av 

lågaffektivt bemötande till hela gruppen.  

En av respondenterna tar även upp en ytterligare dimension av extra anpassningar och särskilt stöd 

när det är en assistent iblandad och uppger att 
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”Det kan finnas en rädsla bland lärare och assistenter att de inte vågar släppa på 

den beroendeposition som eleven hamnar i när ett stöd sätts in och att det glöms 

bort att arbeta bort både elevassistenter men också att göra elever mer 

självständiga. Anpassningar ska revideras och utvärderas kontinuerligt för att hitta 

en så god struktur som möjligt för en elev”. (Intervjuperson 7)  

När en elev har ett beteendeproblem som nödvändigtvis inte handlar om en bakomliggande diagnos 

hanterar respondenterna oftast det med att upprätta en tät föräldrakontakt och samtal med den 

enskilde eleven. De elever som syns och hörs mest är de som får mest uppmärksamhet i klassrummet 

då lärarrespondenterna försöker skapa arbetsro. De elever som hamnar i skymundan är de som är 

tysta och kämpar på och försöker göra det som de fått i uppgift att göra.  

Diagnoser i skolan  

Alla respondenter upplever att de svårigheter de möter mest är diagnosen ADHD, diagnoser inom 

autism spektrumet och dyslexi. En av lärarna menar också att det är vanligt att möta elever som inte 

har en fastställd diagnos och behöver utredas för att ta reda på vad eleven har för behov och påbörja 

föräldrasamarbete.  

 

Tre av respondenterna ser en ökning av elever som är i behov av särskilt stöd och de menar även att 

det inte alltid är diagnoser som ligger bakom en elevs behov av stöd. Majoriteten av respondenterna 

ser bland annat att den psykiska ohälsan har ökat och att det ställs höga krav på ungdomar i samhället. 

De är även eniga om att vissa elever blir feldiagnostiserade då andra faktorer kan påverka och leda till 

att elever beter sig utanför det förväntade beteendet. En av respondenterna anser även att det finns 

mycket sociala problem, att det fattas en respekt gentemot lärare och att det är ett annat klimat bland 

ungdomar nu för tiden.  Detta kan leda till att elevernas fokus handlar om andra saker än att inhämta 

ny kunskap på lektionerna.  

Behovet av extra anpassningar och särskilt stöd skiljer sig åt, intervjuperson 2 menar exempelvis på 

att det är fyra till fem elever i de klasser hen arbetat med som behöver någon form av anpassning. 

Intervjuperson 8 har 50 % av eleverna i klass som behöver extra anpassningar och utöver dessa är det 

25 % av eleverna som har åtgärdsprogram.  

Inkludering i skolan  

Alla respondenter är överens om att inkludering är ett komplext ämne och de olika infallsvinklarna till 

att se på inkludering. Respondenterna var positivt inställda till att alla elever oavsett svårighet, så 

mycket som möjligt bör vara med i gruppen, däremot betonar de att det ska finnas möjlighet att gå ut 

till ett mindre rum vid behov. Intervjuperson 8 tycker att: 

 ”Det är positivt att elever får möta olikheter och olika bakgrunder, däremot finns 

inte alltid en förståelse emellan eleverna och det gör det svårt för dem att lyckas. 

Det är även en komplex arbetssituation för läraren som måste hantera en grupp där 

det är olika kunskapsnivåer och olika behov, detta kräver en välplanerad lektion 

och god struktur för att det ska bli en bra lektion.” (intervjuperson 8)   

En av respondenterna uttrycker inkluderingsfrågan på detta sätt:   

”Jag väljer att se inkludering som att man sätter elevens behov först i den 

bemärkelsen att eleven ska få känna sig lyckad i skolarbetet och att den når målen. 

Om det betyder att eleven får sitta utanför klassrummet eller sitta med skärmvägg 

är individuellt. Det handlar inte om den fysiska inkluderingen utan att en elev kan 

känna sig exkluderad även fast denne är inne i klassrummet”. 

 (Intervjuperson 3)  
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 Hen menar att det är en fördel att elever blir vana vid att alla lär sig olika och alla har olika behov. Det 

ska vara en accepterande miljö där det inte är konstig att det arbetas varierat med skoluppgifter. Det 

handlar om att ge varje elev en möjlighet att nå så långt de kan och att de lyckas i skolan.  

Att vara en del av ett större sammanhang uttrycker även respondenterna är viktigt och de talar mycket 

om den fysiska inkluderingen i gruppen. Nackdelen som lärarrespondenterna ser, är att balansen 

mellan att hinna med att stötta de elever som behöver mer stöd i relation till övriga i klassen, upplevs 

ofta bitvis problematiskt.  

Både intervjuperson 1 och intervjuperson 3 menar att man inte ska dra inkluderings begreppet i 

skolan för långt utan att man måste tänka på att alla elever fungerar olika. Tanken med inkludering är 

god men intervjuperson 4 och intervjuperson 6 anser att inkluderings begreppet tagits till överdrift 

och att man måste kunna placera elever utanför den stora gruppen vissa gånger utan att det betyder att 

denne blir exkluderad. En av respondenterna uppger att de elever som har en diagnos inom 

autismspektrumet kan uppfatta det sociala samspelet som jobbigt och kan behöva träna på att vara i 

klassrummet. Detta kanske innebär att denne elev är inne i klassrummet 10 minuter till en början för 

att sen öka successivt. Det kan upplevas som ett stort krav för vissa elever att vara i klassrummet och 

det måste vara en träning som de får ägna sig åt.                            

”Det måste gå att integrera och exkludera i en grupp vid tillfällen då alla inte trivs 

med att vara i en stor grupp och de behöver dra sig undan ibland. Att få dra sig 

undan och inhämta ny energi. Därför menar hen att man inte ska se för snävt på 

inkluderingen utan se efter vad elever har för behov för att klara sin skolgång. ” 

(Intervjuperson 1)  

Intervjuperson 1 och intervjuperson 7 menar också att skolplikten måste komma på andra plats då 

hälsan måste prioriteras för att kunna ta in ny kunskap på ett mer givande sätt.  

Faktorer för arbetet med stödinsatser    

Tre av fyra lärare upplever inte att det finns tillräckligt med stöd i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd, intervjuperson 6 och intervjuperson 7 tror att det beror på skolans brist på resurser i 

form av tid och pengar. Intervjuperson 2 upplever att hen hade mer stöttning på tidigare arbetsplats 

där kollegialt lärande och samarbete fanns. Intervjuperson 4 känner sig ofta ensam i sitt arbete på 

grund av att hen har mest kunskap bland kollegorna. Hen känner även att det är en kamp för att elever 

ska få rätt stöd och hjälp och känner att ledningen inte visar tillräcklig lyhördhet. Diskussion och 

samtal emellan kollegor finns det lite av, intervjuperson 4 vill ha mer stöd genom handledarsamtal, 

uppföljningssamtal, snabbare åtgärder samt mer stöd till eleverna. 

Tre av respondenterna upplever att de har bra stöd och att det finns möjligheter till att bolla idéer med 

kollegor samt att rutinen vid åtgärdsprogram fungerar bra. Kollegorna hjälps åt och det händer att 

man går och stöttar sina kollegor i deras klassrum. En respondent känner däremot att det är en lång 

process till komma fram till en bra och långsiktig lösning, detta ger stundtals hen en känsla av 

hjälplöshet. Det uppstår även en frustration över att det är en långsam process och den hjälp som man 

är tillgodosedd i stunden inte alltid hjälper. En av respondenterna har däremot fått förståelse för hur 

rektorn arbetar och att denne arbetar på för att hitta en fungerande lösning. Hen tycker också att det 

kan vara svårt att göra anpassningar till elever som hen möter vid enstaka tillfällen under veckan och 

att det är en utmaning att ha koll på dessa anpassningar.  

Intervjuperson 6 menar på att det finns mycket hjälp i början av arbetsprocessen när det handlar om 

extra anpassningar men tipsen ger inte mycket då de ofta redan är beprövade. Det behövs ytterligare 

stöd anser hen.  

En av respondenterna önskar att det fanns mer engagemang från ledningen men finner sig nöjd 

överlag arbetet kring stödinsatser och extra anpassningar. En av de andra respondenterna påstår att 

det är viktigt för en rektor att ha tillit till sina anställda och desto högre tillit en rektor ju mer litar 

rektorn på en lärares förmåga att bedöma hur mycket en elev är i behov av stöd.  
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Lärarens kunskaper  

Alla respondenter som arbetar som lärare upplever ett problem att hinna tillgodose alla elevers behov. 

Det är ofta de elever som låter mest, de som har en beteendeproblematik, som inte alltid är en diagnos, 

som får mest uppmärksamhet då det stör arbetsron i klassrummet. Detta leder till att de elever som är 

tysta och försöker genomföra uppgifterna men ändå har svårigheter får mindre stöttning och hjälp.  

Tidsbrist, bristfälliga kunskaper om diagnoser eller brist på erfarenheter i att arbeta med barn i behov 

av både extra anpassningar och särskilda insatser upplever alla lärare också men i olika stor 

utsträckning eller något av dessa faktorer. Intervjuperson 8 upplever att hen har kunskaper men att 

det finns en tidsbrist. Det finns inte den tiden det behövs för att använda sig av den kunskap hen har.  

”Det saknas kompetens bland lärare i hela Sverige men även på sin skola när det 

kommer till de specialpedagogiska kunskaperna. Hen menar på att den 

specialpedagogiska kompetensen måste öka men menar att vägen dit kräver att 

lärare måste ha viljan av att ändra sin undervisning utifrån ny forskning och 

beprövade erfarenheter utifrån barn i behov av särskilt stöd.” (Intervjuperson 3) 

Intervjuperson 3 anser att de krav som ställs på en lärare för att kunna hantera alla 

undervisningsutmaningar inte är omöjliga dock krävs det att det finns en lärarutbildning hos läraren 

och att huvudman, rektor och lärare stöttar varandra. Intervjuperson 1 menar att lärare bör bli bättre 

på att förbättra uppföljning och utvärdering, lärare bör vara mer uppmärksamma då 

dubbelbemanningen borde göra att det fungerar bättre i klassrummen. Hen menar också på att 

handledningsmöjligheter finns vid behov och att det alltid finns tid till att träffa EHT men även en 

möjlighet till att en specialpedagog kommer till klassrummet och handleder i hur läraren kan förbättra 

sina didaktiska kunskaper. 

För att utveckla lärares kunskaper använder sig intervjuperson 3 av Teacher Learning Community 

[TLC] i syfte till att förbättra lärares undervisning. TLC innebär att lärare lär sig tillsammans genom 

exempelvis skuggning av kollega och klassrumsbesök. Här menar hen att det finns en svårighet i 

läraryrket då många lärare inte kan skilja på sin yrkesroll och sin person vilket leder till att detta kan 

upplevas som känsligt att någon petar i undervisningen. Intervjuperson 8 har deltagit i skolverkets 

specialpedagogiska lyft under läsåret där lärare möts varannan vecka och diskuterar vad de läst och de 

aktiviteter de genomfört. Intervjuperson 7 påstår att lärare saknar kompetensen, därav så blir inte 

arbetet med elever som behöver stöd ultimat. Hen anser också att den nuvarande arbetsplatsen saknar 

rutiner och för få personer som kan stötta upp varandra i arbetet. Hen menar att lärare utan 

lärarlegitimation inte ska ha ansvar för att göra extra anpassningar och åtgärdsprogram., det ska göras 

av lärare som har kompetensen. Utan rätt kompetensen blir inte åtgärder som sätts in effektiva. En 

skola fungerar som bäst när det finns en bred kompetens där alla kan ta hjälp av varandra, samarbetet 

mellan lärare och specialpedagog ska vara tät för att anpassningarna ska bli så optimala som möjligt.  

Förtroendet för rektor  

Tre av fyra lärare upplever att rektorn på skolan är lyhörd och tar deras åsikter på allvar. Dessa 

rektorer tar tag i problem och försöker hitta lösningar, de rör sig även i korridorerna och är synliga 

bland eleverna, de tar sig även tiden att prata med anställda och elever. Övriga respondenter upplever 

att deras rektorer inte har tillit till deras kunskaper och väljer att inte sätta in åtgärder så fort som de 

skulle vilja, rektorn rör sig inte heller bland elever eller anställda. En respondent upplever att det inte 

ska tas kontakt med rektor innan problemen försökt lösas mellan kollegor medan en annan 

respondent upplever att rektorn är lyhörd men skyller på att det behövs en diagnos innan åtgärder 

sätts in.  
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Förbättringsområden i arbetet med elever i behov av stöd  

Fyra av fem lärare som blev intervjuade önskar fler speciallärare så att de kan komma ut i klassen och 

antingen hämta elever eller sitta med dem en stund.  De saknar en arbetsterapeut eller kurator som 

kan gå runt bland barnen hela dagarna och som kan hålla i grupper där det hålls samtal eller 

diskussioner om psykisk ohälsa och livet runt om skolan. Två av lärarna ser att många elever mår 

dåligt psykiskt men upplever att det inte finns tillräcklig tid att hjälpa dem eller rätt profession. Att 

lärarna arbetar med värdegrunden hjälper inte för att lösa elevers mående.  

En av lärarna ser gärna att det endast finns tre till fyra åtgärdsprogram per klass då det tar mycket tid 

från planeringstiden att utvärdera och upprätta nytt åtgärdsprogram. Utöver detta ser en annan 

respondent gärna att medlemmarna inom elevhälsoteamet kommer ut varje vecka och besöker alla 

klassrum för att få mer insyn i arbetet inne i klassrummet då de också får tillfälle att lära känna 

eleverna. Detta ser även hen som en möjlighet att någon inom elevhälsoteamet kan se flera 

anpassningar eller åtgärder som inte läraren tänkt på.  

En respondents önskemål är att resurserna har en adekvat utbildning så att de kan arbeta med 

lågeffektivt bemötande, vara mer lyhörda och mötas på elevens nivå, hen anser även att det vore 

önskvärt att vikarierna har en adekvat utbildning.  

Ett ytterligare önskemål är att ändra utformningen av klassrum då de ibland upplevs svårarbetade och 

att det inte är optimalt för att genomföra de stödinsatser och extra anpassningar som krävs.  

Intervjuperson 1 menar att en lärare måste vara uppmärksam och observera mer:   

”Ibland stämmer inte överlämningar mellan lärare då kan det krävas att lärare 

kompletterar dessa med hjälp av observationer i klassrummet. Lärare bör även bli 

mer uppmärksamma när koncentrationen sviker hos eleverna och hitta orsakerna 

till varför.” (Intervjuperson 1)  

Hen menar att forskningen måste få ta större plats i skolan och att det arbetas för lite med det. Hen 

menar även att skolan ska ge möjligheter att kunna individualisera mer genom att arbeta mer med 

kreativa ämnen och binda samman dessa i den vanliga undervisningen för att bredda möjligheten till 

kunskapsutveckling.  

Analys  

Att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och extra anpassningar har visat sig vara ett komplext 

arbete och det finns många olika dimensioner av problematik en skola ställs inför. Arbetsprocesserna 

ser lite olika ut, men utifrån respondenternas svar tycks det finnas någon form av ramverk kring hur 

arbetsgången ska gå till. Uppfattningarna om arbetsgången skiljer sig åt för respondenterna men det 

beror även på yttre faktorer så som stöttning av ledning och kollegor. De anpassningar som görs 

föredras att göras i så stor utsträckning som det går till hela elevgruppen för att få med samtliga elever 

i klassrummet. Respondenterna likaså Nilholm et al. (2012) anser att elever inte blir lika utpekade när 

anpassningar sker i helgrupp. De anpassningar som inte fungerar för hela gruppen ges på individnivå. 

Enligt lagen ska identifiering av särskilda behov bestämmas från mål till mål dock finns det 

tolkningsutrymme vilka mål det handlar om (Cameron & Nilholm, 2012). Elever som har särskilt stöd 

ska ha ett åtgärdsprogram där det formuleras hur skolan ska hantera och hjälpa till med svårigheterna, 

detta ansvarsområde skildes åt bland respondenterna. I svenska skolförordningen rekommenderas det 

att segregerande lösningar inte är det ultimata utan skolan ska så mycket som möjligt kunna hantera 

svårigheterna tillsammans med den ordinarie undervisningen (SFS, 2010:800).  I tidigare studier har 

det även visat sig att en ökad politisk involvering leder till ökade kategoriseringar av elever, detta 

är på grund av att det krävs någon form av bevis för att skolan ska bli tillgodosedd med resurser. 

Skolor idag behöver en reform som bidrar med en utveckling och förbättring av pedagogik för att 

bemöta olikheter (Ainscow & César, 2006).  
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Alla medverkande i studien fann strävan till inkludering positivt, dock finns det ingen samsyn i vad 

inkludering innebär. Några respondenter lade fokus endast på den fysiska inkluderingen, att elever i 

behov av stöd ska vara i samma klassrum som övriga klassen medan andra uppgav en bredare bild och 

komplexiteten med inkludering. Qvortrup och Qvortrup (2017) påtalar att inkludering inte behöver 

innebära att en elev fysiskt befinner sig i en grupp utan att kan inkluderas psykiskt alltså att eleven 

upplever sig inkluderad och en del av det hela. Ett ytterligare perspektiv i åtanke i diskussionen om 

inkludering är att det alltid förutsätts att det finns en exkludering. För att förstå inkludering och 

exkludering finns det ett behov av att det sättes gränser eller en ram för vad som anses vara 

exkluderande och inkluderande (Qvortrup & Qvortrup,2017).  

Några respondenter menar att inkludering innebär att eleven får möjlighet att lyckas och att bli bemött 

på dennes nivå, samtidigt uppger andra att det handlar om att skapa en acceptans i gruppen där 

olikheter blir normen. Ainscow och Miles (2008) påpekar att det finns olika sätt att se på inkludering 

och att det inte endast handlar om den fysiska inkluderingen. De motstridigheter respondenterna har 

till begreppet inkludering finner också både Qvortrup och Qvortrup (2017) i sin studie samt Nilholm 

och Göransson (2017) som menar att det inte finns en tydlig riktlinje eller definition av begreppet 

inkludering och vad det innebär i praktiken. Inkluderings begreppet behöver redas ut, inte bara på 

forskningsnivå utan även i skolor så att det finns en samsyn hos lärarna.  Inkluderingsproblematiken 

ligger i nära relation till den kunskap som lärare besitter eller saknar. Alla respondenter uttrycker 

någon form av okunskap i ämnet men det skiljer sig också mycket i hur mycket erfarenhet läraren har 

av elever som har behov.   

Samarbete och det kollegiala lärandet menar Robinson (2016) är en viktig del av arbetet för att hitta en 

givande och inkluderade undervisning för alla, oavsett behov. Ainscow och César (2006) menar att 

olikheter bemöts bäst om skolan har en samarbetsvillig och problemlösningsorienterad 

organisation.  Oenigheterna som uppkommit bland respondenterna handlar om vilka kunskaper 

lärare besitter och vad som behöver förbättras samt det ansvar som lärare har idag. Det krävs 

ytterligare kompetensutveckling, en stabil ledning med tydlig arbetsgång, en vilja och en öppenhet till 

att utvecklas och en bra dialog med kollegor. Majoriteten av deltagarna i studien uppgav att diagnoser 

och den psykiska ohälsan ökar i skolorna därav bör även kompetensen utvecklas. Messiou et al. (2016) 

menar att elevinflytande kan hjälpa en lärare till att utveckla sin förmåga att ta hänsyn till olikheter 

och strukturen under lektionerna. Dock ligger ansvaret på läraren att själv ta initiativet till att utveckla 

denna förmåga. Processen till att skapa elevinflytande och ett inkluderande klassrum öppnar inte 

endast upp en dialog mellan lärare och elev utan även kollegor emellan. Lärare bör samarbeta och 

hjälpas åt för att kunna implementera ett nytt arbetssätt. Lärare behöver även vara villiga att se 

undervisningen från ett nytt perspektiv, experimentera och testa sig fram till nya sätt att undervisa 

(Messiou et al., 2016). Efter intervjuerna framkommer vikten av en tydlig ledning och organisation i 

arbetet med barn i behov av särskilt stöd, det gäller att det finns en transparens i arbetet med 

arbetsprocessen men också stödet från ledningens håll samt bland kollegor.  

Avslutande diskussion  

Alla lärare känner att tid är en bristvara, att räcka till för eleverna. Frågan är, handlar det om 

oförmågan att hantera de kunskaper som envar besitter, kunskapsbrist eller är det helt enkelt för stora 

klasser? Ställs det för höga krav på lärare och är det helt enkelt är för lite personal?  Kan alla elever få 

sina behov tillgodosedda eller är det ett uppdrag som är gjord för att misslyckas? I sökandet att hitta 

någon forskning som kunde ge ett fulländat svar och i genomgången av skollagen verkar det finnas 

brist på svar.  

I detta avsnitt förs en diskussion om dessa ovanstående frågor i relation till den genomförda studien 

samt mina egna förväntningar av studien. I metoddiskussionen reflekteras studien utifrån metodval, 

brister i undersökningen samt de förtjänster som undersökningen bidrog med. Avsnittet avslutas med 

förslag på fortsatta studier.  
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Resultatdiskussion  

Studien gav mig både resultat jag förvånades över samt förväntade mig att höra. Under vissa intervjuer 

förvånades jag av att det inte fanns en tydlig struktur i exempelvis arbetsprocessen om stöd men även 

hur lite reflektion det tycks finnas över arbetsprocessen. Jag blev också förvånad över hur lite 

bearbetning definitionen av begreppet inkludering har fått i skolor och de svårigheterna delar av 

respondenterna fann till att formulera sig om begreppet. Flertalet forskare framlägger att det finns 

olika definitioner och synsätt, även motstridigheter dock vill jag ändå påstå att varje lärare bör ha en 

egen uppfattning om vad inkludering är och hur denne vill jobba mot inkludering. Forskare likväl som 

yrkesverksamma lärare har inte kommit fram till vad inkludering betyder i praktiken, både Ainscow 

och Miles (2008) och Qvortrup och Qvortrup (2017) vill bryta ned begreppet till olika dimensioner för 

att få en tydligare förklaring. Nilholm och Göransson (2017) däremot anser att forskare behöver 

komma till en gemensam definition. De menar att osäkerheten av begreppets betydelse tar bort fokus 

på forskningen i att kartlägga vilka de bästa stödinsatserna är för elever i behov av stöd. I studien 

framkom skilda men positiva definitioner av vad som kan ses som inkludering. Dock kan jag inte 

komma ifrån att det är oroande att det inte läggs fram en definitionsram antingen i arbetslaget eller i 

skolan som helhet för att ha ett strävansmål tillsammans kollegialt.  

Jag är fortfarande fundersam över ansvaret som läggs på den enskilde läraren och de resultat läraren 

förväntas uppnå. Några av respondenterna uttrycker en ensamhet och att det gäller att kämpa sig fram 

till att få stöttning och ge rätt hjälp till en elev och ändå förespråkas det kollegiala lärandet. Det 

kollegiala lärandet låter som en god strategi för att stötta kollegor men var finns tiden? Lindqvist et al. 

(2013) påvisar att det behövs en bra samverkan mellan olika yrkesverksamma personer inom skolan 

för att hitta bra lösningar för elever som är i behov av stöd.  Respondenterna i studien menar på att det 

är tung arbetsbelastning och att tid inte finns till att utveckla det kollegiala lärandet och 

mötespunkterna som finns räcker inte till. Likaså är det en tidsbrist under arbetsdagarna tillsammans 

med eleverna.  

I ovanstående diskussion om inkludering och arbetsfördelning har elevperspektivet blivit åsidosatt. 

Elever behöver ett system som hjälper till men också att de har lärare som orkar och kan klara av sitt 

arbete utan att slita ut sig för mycket. De behöver även eller känna att det finns tid att genomföra och 

utföra de anpassningar som behövs. Jag tolkar att lärare idag inte har verktygen till att utveckla sina 

kunskaper om hur undervisningen kan nyanseras. Det finns för lite tid att hinna med 

kompetensutveckling, utveckla sin egen undervisningsstil i kombination med det dagliga arbetet. Min 

uppfattning efter genomförd studie är att kunskapen hos rektor och hur denne väljer att handleda och 

stötta sina anställda påverkar lärares förmåga till att inkludera och stödja elever. En lyhörd och tydlig 

ledarstil hos en rektor leder till välmående anställda och en vi-känsla i arbetsgruppen. Detta behövs 

under arbetet med elever som kräver att en lärare konstant utvecklar sin undervisning.  

Det positiva med resultatet är att majoriteten av respondenterna upplever att det finns en arbetsgång 

som är någorlunda tydlig och att kommunikationen för det mesta fungerar tidigt i processen med extra 

anpassningar, efter de extra anpassningar fanns det lite skilda åsikter om hur mycket hjälp som 

erbjuds.  Min hypotes bekräftar att brist på resurser påverkar storleken på insatserna i skolan. Detta i 

sig är inte en positiv vändning för skolan.  

Metoddiskussion  

Vid studiens start trodde jag att det skulle vara lätt att hitta respondenter men det visade sig vara ett 

svårt ämne att få lärare och rektorer att deltaga i. Orsakerna kan vara många, en hypotes kan vara att 

det finns en osäkerhet bland lärare och rektorer om extra anpassningar och särskilt stöd. En ytterligare 

orsak kan vara att det är hög arbetsbelastning för lärare under vårterminen vilket leder till att det inte 

finns tid eller vilja att delta i en studie.  Andra möjliga orsaker kan vara val av metod, en 

telefonintervju kan möjligtvis vara för personligt när syftet är att få insikt om extra anpassningar och 

särskilt stöd men även deras egna åsikter och förmågor. En enkät hade blivit mer anonym och kanske 

lättare att fundera ut svaren, dock skulle inte ett skrivet svar gå att utveckla och inte heller vara 
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fulltaliga. Ett telefonsamtal ger en distans till varandra rent fysiskt vilket skulle kunna tillföra att 

respondenten känner sig tryggare då den kan sitta och ha intervjun i en bekväm och trygg miljö (Fejes 

& Thornberg, 2015). En ytterligare aspekt skulle kunna vara att det känns olustigt att samtala med en 

person som de inte mött i verkligheten. En nackdel med en telefonintervju är att det inte går att läsa av 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck därav blir det svårare att se reaktioner under en pågående intervju.  

Den kunskap som krävs för att arbeta med barn som är i behov av särskilt stöd är inte endas det som 

går att läsa sig till utan också en fingertoppskänsla, nyfikenhet och en vilja av att vilja utvecklas som 

lärare och som person. Dessa kunskaper tar tid att hitta och det är lätt att känna sig misslyckad under 

arbetets gång. På grund av dessa faktorer är det möjligt att en osäkerhet infinner sig till att deltaga i en 

studie som denna. En lärares kunskaper om svårigheter vare sig det handlar om diagnoser eller 

generella inlärningssvårigheter och hur en elev kan få stöd på bästa sätt är viktigt för att möta eleven 

på dennes nivå och bidra till kunskapsutveckling (Lindqvist & Nilholm, 2013). Cameron och Nilholm 

(2012) menar att hantering av olikheter och inställningen till inkludering påverkar skolor och lärares 

förmåga att arbeta med elever i behov av stöd.  

Validiteten kan utmanas med en studie baserat på intervjuer då forskaren förlitar sig på att få så ärliga 

svar som det går av respondenten, detta kan inte påverkas utan det måste finnas en förbehållning och 

tro att deltagaren ger så fulltaliga svar som möjligt. Forskarens uppgift är att få respondenten att 

känna sig trygg nog till att öppna upp sig och ge så ärliga svar som det går (Fejes & Thornberg, 2015). 

Reliabiliteten säkerställs genom att noggrant följa den metoden som valts. Det har varit viktigt under 

denna process att kategorisera och tematisera utifrån transkriberat material för att hitta de mönster 

som är viktiga för studien. De koder som hittats har varit grunden för resultat och analys av den 

tilltänkta studien (Fejes& Thornberg,2015).  

Det som kunde förbättras under studien är mer framförhållning med att hitta fler deltagare till studien 

men även eventuellt byte av metod för att få fler deltagare. Trots detta har studien genomförts på ett 

metodiskt sätt för att på bästa sätt kunna ta fram ett sanningsenligt resultat.  

Förslag på framtida forskning  

För vidare studier finns det olika aspekter att ta avstamp ifrån, denna studie har exempelvis inte belyst 

vilken modell som skulle kunna göra arbetet mer effektivt eller bättre för elever, inte heller vilken 

betydelse ekonomin har i skolan i relation till insatser eller de bidragande faktorerna till de insatserna 

som beslutas att genomföras.  Till sist skulle en mer omfattande studie om lärares kunskaper om extra 

anpassningar, särskilt stöd och inkludering vara ett intressant forskningsområde att fördjupa sig i.  
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Bilaga 1    

Informationsbrev 

Information angående studien om den svenska skolan och specialundervisning.  

Du tillfrågas härmed att delta i en studie där syftet är att undersöka om hur svenska grundskolor 

arbetar med stödinsatser och om det finns eventuella förbättringsområden i arbetet kring insatserna.  

Jag vill granska processen till att en elev får tillgång till extra stöd eller särskilt stöd men även se vilka 

dilemman lärare och rektorer ställs inför i arbetet mot en insats. Denna studie är viktig för att kunna få 

en bild av hur processen till stödinsatser ser ut och om arbetssätten är olika på olika skolor och olika 

kommuner. Den syftar till att belysa olika sätt att hantera svårigheterna och problematiken som kan 

uppstå i arbetet kring barn i behov av särskilt stöd.  

Den svenska skolans ledord är delaktighet, interaktion, inkludering och segregering där alla elever ska 

ha tillgång till en likvärdig skolgång oavsett funktionsnedsättning eller social bakgrund. Detta härleds 

till frågan om hur stödinsatserna skiljer sig då rektorn själv tolkar skollagens kapitel 3 §5, där det 

konstateras att särskilt stöd ska sättas in skyndsamt vid resultatnedgång (SFS 2010:800). Skolan är till 

för alla elever där all personal ska jobba mot att alla elever når sin potential. Skollagen reglerar alla 

skolor om vad som ska finnas på varje skola för att alla elever ska få en likvärdig utbildning, i detta 

ingår även att en elevhälsa ska finnas och fungera för att bidra till en lyckad skolgång. 

I denna studie använder jag mig av tidigare forskning som gjorts och av kvalitativa intervjuer som 

kommer genomföras med skolverksampersonal samt rektorer i olika delar av Sverige.  Deltagarna för 

studien är valda baserat på bakgrundskunskaper i ämnet och de personer som kan tillföra en bred 

förståelse av ämnet. 

 

Jag kommer spela in intervjun och föra anteckningar för att kunna skapa en så rättvis bild av 

informationen jag mottar under intervjun, dessa raderas efter bearbetningen av data och den data som 

jag samlar in är det endas jag som har tillgång till.   

Jag kommer inte ange vare sig kön, ålder eller var ni arbetar, på det sättet kan jag garantera 

konfidentialitet. Det som kommer vara relevant i denna studie är er profession och hur länge ni varit 

arbetsverksamma.  

Resultaten kommer presenteras i en uppsats som du kan ta del av om intresse finns. 

Intervjun beräknas ta 25–30 minuter och kommer ske över telefon. 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering.  

 

Studien kommer presenteras i form av en uppsats från Umeå Universitet.  

Ansvarig i studien: Leonor Gustavsson Riveros och handledaren Limin Gu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  
Intervjuguide för lärare  

 
Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare?  

2. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med barn i behov av särskilt stöd?  

3. Vilken ålder arbetar du med?  

4. Hur stora är klasser på din skola ett ungefär?  

Organisatoriskt  

1. Hur ser organisationen ut hos er med medlemmarna i elevhälsan?  

- Hur många dagar eller procent arbetar en psykolog/ skolläkare/ specialpedagog/ 

speciallärare?  

2. Hur går processen till steg för steg när ni upptäcker att en elev eventuellt behöver stöd?  

- Hur ser samarbetet med skolledningen och elevhälsoteamet? 

- Hur ofta finns det möjlighet att träffa elevhälsoteamet?   

3. Anser du att det är vanligt med diagnoser och vilka är vanligast på skolan?  

- Kan du på ett ungefär säga hur många elever som har behov av särskilt stöd i varje klass?  

4. Vem är det som skriver och återupprättar ett nytt åtgärdsprogram?  

- Vem har huvudansvaret? 

5. Hur arbetar ni med elever med olika behov?  

6. Hur hanterar ni barn som inte påvisar brister i kunskap men beter sig störande under 

lektionstid?   

7. Hur fort sätter ni in insatser?   

- Hur lång tid tar processen – utredning och resultat?  

Personliga åsikter 

8. Hur ser du på inkludering och segregering i en klassrumssituation  

- positiva och negativa effekter 

9. Hur hanterar du extra anpassningar?  

10. Anser du att du har tillräckliga erfarenheter för att kunna arbeta med extra anpassningar?  

11. Anser du att du som lärare har stöd och hjälp i ditt arbete med barn som behöver mer hjälp?  

- Vem kan du be om hjälp?  

- Vilken hjälp finns?  

12. Anser du att alla barn får hjälp på din skola som har någon svårighet eller är det en viss 

problematik som prioriteras?  

- Känner du att din chef (rektor) är lyhörd och tar dina åsikter på allvar när du påstår att det 

finns ett barn som behöver hjälp?  

- Hur märker du det?  

13. Hur mycket av din undervisningstid går åt att hjälpa dessa elever?  

- Känner du att du hinner med övriga elever?  

14. Hur ställer du dig till föräldrasamarbete och kommunikationen mellan hem och skola? 

15. Är du nöjd med hur din skola hanterar stödinsatser?  

- Vad är bra och vad tycker du kan förbättras?  

16. Är det något mer du känner att du vill tillägga i intervjun?  

 

 



 

 

Bilaga 3  
Intervjuguide för rektorer  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetat som lärare innan du blev rektor?  

2. Hur många år har du arbetat som rektor?  

3. Hur stora är klasser på skolan på ett ungefär?  

Organisatoriskt  

1. Hur ser organisationen ut, vilka arbetar inom elevhälsan?   

- Hur många dagar/ procent arbetar en psykolog/ skolläkare/ specialpedagog/ 

speciallärare.  

2. Hur går arbetsprocessen till steg för steg när en lärare upptäcker att en elev eventuellt 

behöver stöd?  

- Hur ser samarbetet med skolledningen och elevhälsoteamet ut? 

- Hur ofta finns det möjlighet för en lärare att träffa elevhälsoteamet?  

3. Hur länge anser ni att det är rimligt att arbeta med extra anpassningar och pröva nya 

anpassningar innan det måste till andra medel?  

4. Anser du att det är vanligt med diagnoser och vilka är vanligast på skolan?  

- Kan du på ett ungefär säga hur många elever som har behov av särskilt stöd i varje klass på 

den skola du arbetar på?  

- Och hur många har extra anpassningar?  

5. Vem är det som skriver och återupprättar ett nytt åtgärdsprogram?  

- Vem har huvudansvaret? 

6. Hur hanterar ni barn som inte påvisar brister i kunskap men beter sig störande under 

lektionstid?   

7. Hur fort sätter ni in insatser?   

- Hur lång tid tar processen – utredning och resultat?  

Personliga åsikter 

8. Hur ser du på inkludering och segregering i en klassrumssituation?  

- Finns det positiva och negativa effekter?  

- När är det bra/ mindre bra?  

9. Anser du att det finns tillräckliga kompetenser (lärare och specialpedagoger mm) i skolan för 

att kunna arbeta med anpassningar? 

- Vilka möjligheter, svårigheter eller utmaningar upplever du, som rektor, när det gäller 

stödinsatser?  

- Vilka område behöver förbättras?  

10. Tycker du att det ställs höga krav på att lärare ska ha kunskap om extra anpassningar?  

11.  Anser ni att alla barn får hjälp som har någon svårighet eller är det en viss problematik som 

prioriteras?  

- Vad är det viktigaste som en rektor (skolledning) ska tänka på i frågan om stödinsatser i 

skolan?  

12.  Är det något mer du känner att du vill tillägga i intervjun?  

 

 

 


