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Sammanfattning/ abstract 
 
Det har visat sig att inom specialpedagogiken finns det många motstridigheter. Åsikterna går isär om 
vilka lösningar som är bäst för elever i behov av särskilt stöd.  
Mitt syfte med uppsatsen är att genom en kvalitativ fallstudieinspirerad undersökning få insikt i hur 
man på en skola har valt att ge stöd till elever som är i behov av särskilt stöd. För att få en 
uppfattning om skolans alternativa undervisningsform har jag intervjuat berörda parter och dessutom 
gjort en observation. Den alternativa undervisningsformen är en liten undervisningsgrupp som har 
visat sig vara allt vanligare i grundskolan idag. De barn som blir aktuella har svårt att fungera i stor 
grupp. Resultatet i min undersökning visar att den alternativa undervisningsformen har stora 
möjligheter för just de här barnen men det går inte att generalisera och säga att verksamheten är bra 
för alla elever. Valet av metoder måste väljas utifrån varje elevs behov.      
 
 
 
Nyckelord: Specialundervisning, undervisningsgrupp 
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1 INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Idag ska den svenska skolan vara en skola för alla. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, står det att undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det står även att man måste förstå att för 
eleverna finns det olika vägar att nå målen och därför kan inte undervisningen utformas lika 
för alla. Jag tror att i varje klass finns det en samling olika individer med olika behov där det 
alltid kommer att finnas elever som är i behov av särskilt stöd på ett eller annat sätt. Mitt 
intresse för detta ämne har väckts under mina tre år på lärarutbildningen med tyngdpunkt på 
de erfarenheter jag fått genom mina praktiker ute i verkligheten. Utifrån dessa har jag fått 
intryck av att det finns barn som idag inte klarar av undervisningen som bedrivs i skolan. För 
mig är det självklart att de elever som är i behov av särskilt stöd inte bara handlar om att 
individen bär på problemet utan det uppstår på grund av den omgivning som eleven vistas i.    
Därför tycker jag att arbetet kring elever som är i behov av särskilt stöd är viktigt och 
problematiskt. Det känns problematiskt på grund av att det inte bara finns ett rätt svar när det 
gäller vilken lösning som är bäst kring arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. 
Det är intressant att få fördjupade insikter i hur man ska förverkliga en skola för alla så att det 
blir en bra lösning för alla parter, men vad menas egentligen med en skola för alla? 
I utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildningen som regeringen presenterade 
för riksdagen 1997 beskrevs innebörden av begreppet ” en skola för alla” på följande sätt. 
 

” En skola för alla betyder en skola där alla elevers erfarenheter får utrymme och 
där alla elever får en undervisning som tillgodoser deras behov och krav. I en 
skola för alla undervisas eleverna med olika bakgrunder tillsammans. Målet är en 
skola där alla elever utvecklar kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som 
stärker deras förmåga både att anpassa sig till det moderna samhället och att 
delta i förändringen av detta samhälle. 
Om målet om en integrerad, likvärdig och samanhållen skola skall kunna nås 
måste skolan kunna anpassa sin organisation och sin undervisning, så att alla 
barns förutsättningar tas till vara.” 

(s.15 Teveborg, 2001) 
  

Det ska vara en skola för alla men vad innebär det i praktiken för skolorna. Samtidigt som det 
finns en strävan mot att det ska vara en skola för alla kommer det rapporter från olika håll att 
allt fler och fler behöver specialpedagogisk hjälp. Persson (1998) menar att skolan fortfarande 
inte har hittat någon lösning på vad en samanhållande skola kan innebära. Han menar att om 
större delen av skolans elever behöver en annan sorts undervisning än den som bedrivs i 
klassrummet så är det en signal till att vi inte har hittat en lösning på problemen än. Skolan 
brottas alltså med att hitta den rätta lösningen för elever i behov av särskilt stöd.  
För mig väcks funderingar kring om man menar ”en” skola för alla eller menar man att det 
ska finnas en skola för alla på ett eller annat sätt. Ska det vara en sammanhållande skola där 
olika lösningar och möjligheter skapas för alla barn oavsett förutsättningar. Eller kanske 
handlar det om att för att en skola för alla ska kunna förverkligas krävs det att under skolans 
tak måste det skapas olika miljöer utifrån olika behov. Det kan då innebära att alla ska gå i en 
skola men det behöver inte betyda att det är samlat i ett klassrum. Alla dessa funderingar har 
varit anledningen till varför jag valde att titta närmare på hur man väljer att arbeta med elever 
i behov av särskilt stöd.            
 
Mitt övergripande syftet är att studera hur man på en skola arbetar i praktiken med att hjälpa 
elever i behov av särskilt stöd. Jag kommer att undersöka en alternativ undervisningsform en 
skola har jobbat fram och som de anser fungerar som en lösning för elever som har det svår



                                                                            

 

 

2 
 

 

att fungera i stor grupp. De elever som är i behov av särskilt stöd i detta arbete handlar om 
elever som kan vara hyperaktiva, utåt agerade, har svårt att koncentrera sig eller har det svårt 
att fungera i stor grupp.   
 
1.1 Vad säger styrdokumenten 
 
 I våra styrdokument står det att rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisningen och 
elevvårdsverksamheten anpassas och utformas så att eleverna får den hjälp de behöver.  
När det gäller undervisningen så ska den anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Det innebär att vi måste se till varje elevs bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper så att lärande och kunskapsutveckling sker för varje individ. Idag har skolan ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter med att nå upp till 
målen för utbildningen. I Lpo-94 pratar man om en likvärdig utbildning som innebär att 
undervisningen inte ska fördelas lika. Utan att hänsyn ska tas till att eleverna har olika 
förutsättningar och behov. Det leder till att undervisningen aldrig kan utformas lika för alla på 
grund av att eleverna väljer olika vägar till att nå målen (Lpo-94).        
 
De elever som har svårigheter att följa skolans undervisning skall enligt 
Grundskoleförordningen ges särskilt stöd. Det handlar om elever som inte tros kommer att nå 
upp till de mål som minst ska ha uppnåtts i slutet av femte och nionde skolåret eller om eleven 
av andra orsaker behöver stöd (Grundskoleförordningen 5 kap. 4 §). Stödet ska i första hand 
ges i klassen eller i den grupp som eleven tillhör. Om det uppstår särskilda skäl får stödet ges 
i särskilda undervisningsgrupper (Grundskoleförordningen 5 kap. 5§). 

 
1.2 Hur har stödet till elever i behov av särskilt stöd organiserats genom tiderna? 
 
I den svenska skolan ska specialpedagogikens framväxt förstås som en del av samhällets 
demokratiseringsprocess. Det handlar med andra ord om att politik och ideologier genom 
tiderna har haft betydelse för vilket perspektiv specialpedagogiken har haft (Persson, 2001). 
 
När skolreformen kom 1842 fick de flesta barn tillträde till det allmänna skolväsendet. För 
vissa barn fanns det möjlighet att genomgå skolan med en ”minimikurs”. Det gällde 
framförallt de barn som var fattiga som inte kunde delta i undervisningen under en längre tid, 
men även för de barn som hade det svårt att tillägna sig kunskaperna som undervisningen 
erbjöd. Minimikurs innebar inte att eleverna placerades i separata klasser. Det enda stödet 
som gavs till elever med skolsvårigheter var att kunskapskraven ställdes lägre. Från början var 
alltså den svenska skolan odifferentierad (Brodin, Lindstrand, 2004, Persson, 1997 ). 
  
Enligt Åkerman och Strinnholm (1997) började röster höras kring att det skulle vara till fördel 
för både den svagt begåvade eleven och för hela klassen om en avskiljning skulle ske. Fast 
folkskollärarkåren var väldigt tveksamma till att införa avskiljningen. Man var rädd för att det 
skulle bli ett hot mot folkskolans standard och en sammanhållen skola. 
 
Vid sekelskiftet kom de obegåvade barnen i centrum. Hjälpklasserna inrättades och var till för 
barnen med psykisk efterblivenhet. Det innebar att de elever som inte kunde tillgodogöra sig 
skolans vanliga undervisning fick särskilt lämpad undervisning i hjälpklasserna.  
Klasser för besvärliga elever eller skolkare inrättades i Uppsala år 1930. Namnet på dessa 
klasser var observationsklasser och var till för att skydda den vanliga skolan från de elever 
som hindrade och störde.  
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Den särskiljande, differentierade skolan växte fram på 1950-talet. Eleverna delades inte bara 
upp i realskola och folkskola utan även inom folkskolan. I 1955 års undervisningsplan för 
rikets folkskolor talades det inte enbart om hjälpklasser utan även om läsklasser, 
observationsklasser, hörselklasser, cp-klasser m.fl. Det var en tydlig strävan mot att 
specialklasserna skulle bestå av maximalt homogena grupper. Under denna period var syftet 
med specialpedagogiska insatser att skydda eleven och systemet. Det växte fram en misstro 
mot verksamheten. Man ansåg att skolan bidrog med att olikheterna mellan eleverna 
konserverades eller rent ökade ( Persson, 1997). 
 
Brodin och Lindstrand (2004) och Persson (1997) nämner att vid införandet av den första 
läroplanen 1962 förändrades bestämmelserna kring specialundervisningen. Det innebar att 
den skulle bedrivas i specialklasser eller genom särskild specialundervisning. Den vanligaste 
formen av specialundervisning blev den så kallade ”klinikundervisningen”. Det innebar att 
jämsides med den vanliga undervisningen i klassen kunde elever med svårigheter få jobba 
med olika ämnen hos klinikläraren. Även olika kliniker som läs- och skrivkliniker, 
obskliniker, talkliniker med flera inrättades vid sidan av specialundervisningen. 
Målsättningen med specialundervisningen var att minimera olikheterna emellan eleverna.  För 
att nå målen jobbade man utifrån normalisering som innebar att göra den handikappade 
elevens skolmiljö så lite avvikande från de normalas som möjligt och kompensation som 
innebar sytematiskt träning i olika ämnen i klinik eller klass. 
 
I mitten av 1960-talet inrättades skoldaghem för elever med svåra sociala och känslomässiga 
störningar. Anledningen var att vanliga grundskolan inte ansåg sig ha resurser att hjälpa dessa 
barn. Skoldaghem innebar att man kombinerade skola och hem. Även idag finns skoldaghem 
för elever med allvarliga känslomässiga störningar ( Persson, 1997). 
 
Vid införandet av den nya läroplanen 1969 markerades elevcentreringen mycket kraftigare 
enligt Persson (1997). Det var eleven och arbetssätten som skulle var utgångspunkt i 
utvecklingen av det pedagogiska arbetet. Elever med skolsvårigheter skulle få hjälp så långt 
det gick i den vanliga klassen. Specialundervisningen bytte även namn till samordnad 
specialundervisning som skulle markera att klassläraren och specialläraren skulle samordna 
insatserna. Skolan skulle ta emot alla barn inom klassens ram. Specialundervisningen skulle 
alltså ske i de ordinarie grupperna. 
 
Trots att specialundervisningen fått utökade resurser visade det sig att man inte lyckades 
förverkliga en miljö för elever med svårigheter. Det tillsattes då en utredning, skolans inre 
arbete (SIA) kring att utreda åtgärder för elever med särskilda svårigheter. Resultatet av 
utredningen rekommenderade en förändring av specialundervisningen. Tyngdpunkten 
flyttades från ”elever med skolsvårigheter” till att handla om ”skolan med 
undervisningssvårigheter”. I 1980 års läroplan tydliggörs en stark förändrad syn på elever 
med särskilda behov av stimulans och stöd. Eleven ses ur ett annat perspektiv som innebär att 
elevens möjligheter är i centrum istället för begränsningarna. Begreppet specialundervisning 
används inte utan man talar om specialpedagogiska metoder och samarbete eller 
specialpedagogiska insatser. Målen med insatserna är att motverka att barn får svårigheter i 
skolan. Det betonas även att de barn som får specialpedagogisk hjälp ska så fort som möjligt 
återgå till vanlig undervisning (Persson,1997). 
 
Brodin och Lindstrand (2004) tolkar att vår senaste nya läroplan, Lpo-94, visar tendens till att 
utvecklingen går mot mer konkurrens och tävling än mot samarbete och samlevnad. De tror 
att det kan innebära att vi skapar en skola som inte är ”en skola för alla”. De anser även att det 
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saknas uttryck i läroplanen att det även i framtiden kommer att finnas elever som av olika 
anledningar inte kommer att uppnå skolans och samhällets mål. Det återstår att se om 
svårigheterna kommer att minska när skolan präglas av ökad kunskapsförmedling, prov och 
mindre social verksamhet.   
          
 1.3 Vem får specialundervisning? 
 
Persson (1998) visar i sin studie att det är främst utifrån två kriterier som är avgörande om en 
lärare anser att en elev ska få specialpedagogiskt stöd eller inte. Dessa är allmänna 
inlärningsproblem och socioemotionella problem. För elever med inlärningsproblem leder det 
till att i vissa situationer har de svårt att nå upp till krav som skolan ställer. När man pratar om 
socioemotionella problem handlar det om ett vitt spektrum av beteenden, som främst visar sig 
som ett stökigt beteende i klassrummet. 
Det finns också en annan förklaring till att en elev blir föremål för specialpedagogiska 
åtgärder och det berör klassrums relaterade företeelser. Där handlar det om interaktion mellan 
lärare och elev men också elev- elev som kan vara avgörande. Elevers olikheter leder alltså 
till behovet av differentiering som medför att vissa anses behöva specialundervisning. 
Slutsatsen blir alltså att det är heterogeniteten i klasserna och lärarens svårighet att tillgodose 
alla elever i undervisningen som anses nödvändiggöra specialpedagogiska insatser. 
I Perssons (1997) studie kring specialpedagogiskt arbete i grundskolan visade det sig att den 
dominerande uppfattning kring specialpedagogik handlar om att det är eleven själv som bär 
på orsaken till problemen. Har man den utgångspunkten blir lösningarna utifrån individen och 
inte miljön.    
 
Två olika lösningar finns på problemet. Den ena är att klasserna blir homogena genom 
nivågrupperingar. Fast det strider mot vår utbildningspolitik och även ur pedagogisk synpunkt 
är det ej tänkbart. En mer tänkbar lösning skulle vara att differentieringen planeras in i 
undervisningen och stoffurval. En sådan lösning ställer höga krav på läraren och förutsätter 
stöd från specialpedagogiken. Målsättningen en skola för alla ställer höga krav på att läraren 
anpassar innehållet och undervisnings metoder till elevernas olikheter (Persson, 1998).  
 
Ett annat perspektiv på vem som blir aktuell för specialundervisning berör diagnoser. Idag 
ökar behovet av att diagnostisera barn och ungdomar. Det hänger ihop med att du kan 
efterfråga resurser i skolan utifrån en diagnos. Med en diagnos följer en påse pengar som gör 
det möjligt att få stöd. Risken finns då att det blir en överdiagnostisering av barn som innebär 
att fler barn får diagnos och bedöms ha olika funktionsnedsättningar för att få tillgång till 
stöd. Jönsson och Tvingstedt (2002) tycker att det är självklart att elever som är i behov av 
särskilt stöd ska få det, men det ska vara en rättighet för alla barn, med eller utan diagnos. 
Alla barn har rätt att få det stöd som behövs för att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. 
Det skulle då innebära att diagnoser inte skulle bli så centrala som det är idag. 
 
1.4 Hur ger skolorna stöd idag? 
Idag råder stor enighet om att behov av specialpedagogiska insatser för elever i svårigheter 
finns. Fast när det gäller vilka dessa insatser böra vara, hur de bör se ut och vilka elever som 
behöver åtgärderna råder det delade meningar (Jönsson, Tvingstedt, 2002). 
I skollag, förordningar och läroplaner finns samhällets intentioner och ambitioner med skolan 
men det nämns inte hur dessa ska realiseras. Då har det blivit så att specialundervisningen har 
blivit lösningen på problemet med elever som inte bedömts att klara av kraven. 
Specialpedagogiken har då fått i uppgift att överbrygga glappet mellan samhällets intentioner 
och praktikens möjligheter (Persson, 2001). 
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Det vi vet är att rapporter kommer från skolorna att antalet elever som är i behov av särskilt 
stöd ökar och lösningarna på problemen tenderar att differentiera elever och öka 
segregeringen som innebär att elevens problem löses utanför klassrummet (Skolverket, 1998).  
 
1.4.1 Differentiering 
 
 För tillfället pågår det en differentieringsproblematik i våra skolor på grund av de 
målkonflikter som uppstår när skolorna å ena sidan ska vara en likvärdig utbildning för alla 
samtidigt som man ska tillmötesgå individernas olikheter (Persson, 1998). Behovet av 
differentiering uppstår när det i en klass finns skiftande förutsättningar att förstå 
undervisningen. Det blir alltså svårt att bedriva samma undervisning till alla elever 
(Persson,1997).  
  
Differentieringen kan förstås utifrån en organisatorisk eller pedagogisk differentiering. En 
organisatorisk differentiering innebär att differentieringen sker mellan olika skolor och 
verksamheter. Medan en pedagogisk differentiering sker när läraren anpassar undervisningen 
och arbetsformer på ett sådant vis att det passar varje elevs behov. Problemen uppstår när vi 
inte kan ta tillvara på de naturliga variationerna av olikheter hos eleven. Det blir då 
specialundervisningen som får lösa de svåraste differentieringsproblemen som handlar om att 
ta hand om den svagaste eleven jämfört med resten av klassen. Specialundervisningen får då 
en funktion som organisatorisk differentiering som fungerar som ett komplement till den 
pedagogiska differentieringen som sker inne i klassrummet (Ibid, 1997).  
 
Problematiken kring specialundervisningen handlar om som ni ser här ovanför om hur vi ska 
lösa frågan om särskiljning eller inkludering i klasserna.  Forskningen visar på en tendens till 
att klasserna och grupperna är homogeniserade genom nivågrupperingar (Skolverket, 1998). 
Ahlberg (1999) tycker sig också se att särskilda undervisningsgrupper för barn i behov av 
särskilt stöd har blivit allt vanligare i grundskolan. Under de senare åren verkar man i större 
utsträckning skapa mindre permanenta grupper. Motivet till detta är att stödja så väl eleven i 
behov av särskilt stöd men också den lärare som undervisar och som anses ha för lite an den 
kompetens som erfordras för att ge eleven det bästa stödet som behövs. Resultatet blir då att 
man sammanför barn med likartade svårigheter i mindre grupper. Målet är att ha en hög 
kvalité i undervisningen och att skapa så bra möjligheter som möjligt för alla elever att uppnå 
läroplanens mål (Ahlberg, 1999). 
 Enligt Jönsson och Tvingstedt (2002) kan olika undervisningsgrupper innebära fördelar 
genom att det blir lättare att individualisera och möjligheter finns då att undervisningen kan 
anpassas efter elevens behov. Chansen till att lyckas finns då och leder till bättre 
självförtroende hos eleven. Fast differentiering av elever i olika grupper kan innebära att 
känslan av att vara annorlunda förstärks och att det blir dessvärre en förstärkning av att man 
inte duger. 
 
Är mindre undervisningsgrupper ett led i att förverkliga en skola för alla? Det är i varje fall ett 
sätt att ge stöd till elever i behov av särskilt stöd. Där målet är att skapa så bra möjligheter 
som möjligt. Dessa funderingar har lett till att jag har valt att studera en specifik 
undervisningsgrupp lite närmare.  
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet är att få ta del av en specifik undervisningsform där man på ett alternativt sätt försöker 
att lösa vissa elevers behov av särskilt stöd. Undervisningsformen är en liten 
undervisningsgrupp som kommer att undersökas på djupet för att få insikt och upptäckter.     
 
För att besvara syftet har jag använt följande frågeställningar: 

- Vilka motiv fanns det att för att starta upp en undervisningsform för elever i behov 
av särskilt stöd på skolan? 

- Vilka möjligheter/svårigheter kan den alternativa undervisningsformen bidra med 
för inblandade parter? 

- Vilka elever blir aktuella? 
 
 
2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  
 
Här nedan följer en genomgång av teoretiska utgångspunkter som jag tror kan vara till hjälp 
vid min analys av detta specifika fall. Jag har valt att titta lite närmare på vad som egentligen 
styr utformningen av de specialpedagogiska insatserna. Det har visat sig att det inte finnas 
några klara direktiv kring vad som är bäst och hur specialundervisningen ska bedrivas. Därför 
anser jag det är viktigt att undersöka vad som då kan avgöra utformningen av 
specialundervisningen på en skola.  
Jag kommer även att beröra olika diskurser kring elever som är i behov av särskilt stöd. Där 
har jag lagt tyngdpunkten på den problematik som kännetecknar de elever som blir aktuella 
för den alternativa undervisningsformen. Dessutom redovisar jag en lösningsinriktad 
pedagogik som kan vara ett alternativt förhållningssätt till dessa barn.   
Tillsist går jag in på vilken betydelse det kan ha för en elev vilken förståelse som finns för 
skolsvårigheter. Jag utgår ifrån två olika perspektiv, relationella- och det kategoriska 
perspektivet, det får olika konsekvenser för specialundervisningen.  
     
  2.1 Vad styr utformningen av specialpedagogiska insatser? 
 
Vilken undervisning som skall gälla för barn i särskilda behov innehåller motstridiga 
intressen. Behovet finns men det är oklart om vilka åtgärder som är de bästa (Haug, 1998). 
 Men vad är det då som styr utformningen av specialpedagogiska insatser och urval av elever? 
  
Jönsson och Tvingstedt(2002) anser att det handlar om vilken diskurs som är rådande inom 
verksamheten. Det är den som skapar förutsättningar för hur praktiken kommer att utformas. 
En diskurs innebär ett förhållningssätt som man har inom ett specifikt område. I detta avsnitt 
handlar de olika diskurserna om hur man tänker och förhåller sig till ämnet specialpedagogik.   
 
Persson (1997) menar att eftersom det finns motstridiga intressen inom specialpedagogiken är 
det svårt att tala om en specialpedagogisk diskurs. Så inom den specialpedagogiska 
verksamheten i grundskolan finns det alltså flera diskurser (Persson 1997). I skolan influeras 
verksamheten av diskurser på olika nivåer, samhälls -, kommun -, skol- och individnivå. Vi 
har den officiella diskursen som gäller för alla skolor i vårt samhälle. Den återfinns i våra 
nationella styrdokument. Dessa dokument ger uttryck för samhällets mål med den 
specialpedagogiska verksamheten. Varje kommun utformar också en kommunspecifik diskurs 
i en skolplan och på den enskilda skolan formuleras skolans specifika mål i den lokala 
skolplanen. Vid sidan av de officiella diskurserna utvecklas också en praktik som kan se olika 
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ut på olika skolor och som kan benämnas inofficiella diskurser. Det är inte självklart att den 
officiella diskursen visar sig i praktiken (Jönsson, Tvingstedt, 2002). Rektorerna kan ge 
uttryck för den officiella diskursen men det behöver inte innebära att det följs i praktiken.   
 
Vilket perspektiv (diskurs) skolans rektor har till arbetet med elever i behov av särskilt stöd 
leder också till olika konsekvenser för elever. Om rektorn har ett individinriktat perspektiv så 
inriktar man åtgärderna i första hand mot eleven. Rektorn utgår alltså ifrån eleven och dennes 
problem och sätter in åtgärder för att lösa problemen. En annan rektor kan ha perspektivet att 
man utgår ifrån den personal hon har att förfoga över. Det innebär att man tittar på hur många 
elever specialläraren kan ta och sen läggs ribban efter det. Elevernas problem definieras då 
utifrån de tillgängliga resurserna och inte behoven. Ett annat perspektiv är det förebyggande 
och miljö inriktade. Här ser man på hela skolan som en samlad resurs. Där rektorn har som 
ambition att sprida kunskap till så många som möjligt kring hur man arbetar med elever i 
behov av särskilt stöd. För eleverna innebär det att ambitionen är att alla ska kunna vara kvar i 
sina grupper och att stödet ska ges där man befinner sig. Det sista perspektivet innebär att 
rektorn satsar på att utveckla ett samarbetsnät med andra kommunala institutioner.  
Organisationen fungerar så att det centralt finns ett stödteam placerat för stöd och 
diskussioner. Skolorna har även god kontakt med polis, socialtjänst och frivilligorganisationer 
(Skolverket, 1998).      
    
För en skola kan det även finnas olika diskurser på olika nivåer och i olika yrkesgrupper. 
Diskurserna kan handla om vilka värderingar som läggs in i normalitet och avvikelse. Ena 
sidan ser elevens problem som något hos eleven själv och behöver åtgärdas. Den andra 
diskursen ser problemet utifrån omvärlden till exempel skolan, hemmet och fritiden. 
Alla dessa diskurser bestäms av den policy som har utvecklas på skolan och som är svår att 
förändra. Det kan ju innebära att på vissa skolor betraktas du som ”normal” medan på en 
annan bedömas som avvikande. Det leder till att de beslut som fattas på den lokala skolan 
som till exempel specialundervisningens omfattning, innehåll och elevrekryteringen styrs av 
explicita och/eller implicita policy överväganden på olika nivåer. Resultatet blir att på olika 
skolor så bedrivs den specialpedagogiska verksamheten på olika sätt (Persson, 1997). 
 
 
2.2 Svårigheter som finns runt barnen på den alternativa undervisningsformen 
  
2.2.1 Barn med koncentrationssvårigheter 
 
Kadesjö (2001) anser att målen och ambitionerna som framgår i grundskolans läroplan och 
även i skolors åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd är högt ställda. Målen och 
ambitionerna kan bara förverkligas om det finns speciella stödinsatser och genomtänkta 
förhållningssätt för dessa barn. Idag finns det ingen ideal skolsituation för ett barn som har 
stora koncentrationssvårigheter (DAMP, ADHD). Det typiska problemen dessa barn har är 
uppmärksamhetsstörning, impulsivitet, svårighet med att hitta lämplig aktivitetsnivå och 
svårigheter med att uppfatta och följa instruktioner och regler. Dessa barn lär sig mer under 
ett kort lektionspass ensam med en speciallärare än under en hel dag i klassen. Fast det är inte 
bra att de blir isolerade från de andra barnen. I skolan handlar det om så mycket mer än 
inlärningen. Det är därför det måste ske en avvägning mellan undervisning under speciella 
former och i ordinarie klass.  
För att dessa barn ska kunna tillgodogöra sig undervisning och för att de inte ska bli utanför 
måste skolgången planers utifrån barnets individuella förutsättningar. 
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För barn med koncentrationssvårigheter har utformningen av lokaler och miljön stor betydelse 
för barnets sätt att fungera. Det kan handla om placeringen i rummet, skolgårdens utseende, 
arbetsbord osv. Men de svåraste passen för dessa barn är när de inte är vuxenledda och 
strukturerade dvs., korridoren, raster, matsalssituationer, omklädningsrum och liknande. Detta 
problem kan lösas genom att rasterna och andra delar av dagen planeras. 
De behöver hjälp med att strukturera upp sin kaotiska värld. Det handlar om att hjälpa eleven 
att reducera antalet splittrande intryck och valsituationer. Dessa barn kräver handling och 
tydlighet från de vuxna. En massa ord upplevs bara som tjat.  
 
I ett klassrum har dessa elever svårt att lära sig och utvecklas på grund av att de blir störda 
och blockerade av koncentrationssvårigheterna. Det är därför viktigt att hitta 
undervisningsformer och pedagogik som underlättar skolsituationen för elever med 
koncentrationssvårigheter. Kadesjö (2001) anser att undervisning i liten grupp borde ses som 
en rättighet för elever med koncentrationssvårigheter och att utgångspunkten ska vara att de 
behöver denna typ av hjälp. Han håller fast vid det även fast kritiska röster har höjts kring att 
elever ska gå ifrån den ordinarie klassrumsundervisningen och att risk för att hamna utanför 
gruppen finns. Ofast upptäcker eleven själv hur skönt det är att lämna klassrummet där de 
upplever det svårt att arbeta. Skulle det vara så att eleven upplever sig annorlunda på grund av 
att hon/han lämnar klassrummet måste problemet lösas och bearbetas och hitta olika praktiska 
lösningar så att kontakten inte bryts. Specialpedagogiken ska ha till uppgift att ge dessa barn 
möjlighet till sitt eget tempo och på sin nivå med täta vuxenkontakter.  Miljön ska vara så att 
barnet inte blir störd av en mängd olika intryck.  
Fördelar med en grupp elever med likartade problem är att barnet ej utsätts för så många 
störningsmoment och valsituationer. Det leder då till att eleverna inte upplever lika mycket 
irritation och behöver därför inte uppleva lika mycket misslyckanden. En liten grupp gör det 
möjligt att individualisera efter varje elevs nivå och behov. Den täta vuxenkontakten 
möjliggör snabb feedback och eleven kan även få hjälp med att förstå sitt sätt att fungera. 
De negativa bitarna med att bilda en liten grupp med likartade problem kan vara att de saknar 
”vanliga” barn som modeller. Det innebär att vuxentätheten måste vara så att samspelet 
mellan barn- vuxen är dominerande.  Det finns även en risk att de som blir aktuella för denna 
lösning tappar kontakten med jämnåriga. Fast många av dessa barn har redan förlorat sina 
kompisar. Den lilla gruppen kan då bidra med tillhörighet och en positiv upplevelse.  
För att undervisningen i en liten grupp ska fungera krävs det också personalen har rätt 
kunskap(Kadesjö 2001).  
 
2.2.2 Barn med autism och asperger  
 
En annan grupp av elever som finns i den alternativa undervisningsformen är barn med autism 
och asperger syndrom. Har man autism har man stora svårigheter att bearbeta och förstå 
information så att det blir en helhet och ett sammanhang i upplevelsen. De har även svårt att 
sätta sig in i andra människors tankar, känslor och behov. Det visar sig i det sociala samspelet 
och kommunikation. I skolan kan vi hjälpa elever med autism genom att vara tydliga i det 
pedagogiska arbetssättet och bemötandet. Det kan handla om att styra upp olika miljöer och 
rum efter personens behov. Det är även viktigt att tydliggöra tiden genom ett individuellt 
schema. I det ingår även att arbetsordningen styrs upp och blir tydlig. Men viktigast av allt är 
att det pedagogiska arbetssättet byggs upp och anpassas efter varje individs behov 
(www.autism.se/html/peda.html).Aspergers syndrom är en autismspektrumstörning. Dessa 
barn har normal eller hög intelligens men de har begränsningar vad gäller att förstå och 
reagera på hur andra tänker och känner, förmåga att organisera sin tillvaro och förmåga att få 
sammanhang och mening i sina upplevelser. Vi kan hjälpa barn med asberger genom att 
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skriva ett individuellt schema, vara rak i dialogen, uppmuntra och ta till vara på elevens starka 
sidor, se till att det finns en plats där eleven kan få gå undan och vara ostörd. Ibland kan det 
även behövas att man arbetar ensam med eleven (www.autism.se/html/elever.html). 
 
När det gäller vilken metod som är den bästa när det handlar om barn med särskilda behov 
beror på enligt Kinge (2000) om man har utgått från förståelsen av vad som djupast sett är 
barnets behov. Det får inte vara så att man riktar all uppmärksamhet mot barnets beteende och 
sätter in åtgärderna mot det. Beteendet måste förstås som en signal som bär på ett djupare 
budskap. Det får inte vara så att åtgärderna begränsar sig till att vara symtominriktade och inte 
orsaksinriktade. 
 
2.3 Lösningsinriktad pedagogik 
 
Jag har även tagit del av en lösningsinriktad pedagogik som enligt Måhlberg och Sjöblom 
(2002) är extra suverän för elever med beteendeavvikelser. De har upptäckt att om elevens 
skolmiljö präglas av att de vuxna har ett gemensamt förhållningssätt leder det till att eleven 
lättare kan hålla sig inom ramarna. Pedagogiken innebär ett annorlunda sätt att förhålla sig till 
barn och ungdomar och till själva inlärningsprocessen. Förhållningssättet bygger på 
respektfullt bemötande och tilltro till individens egna resurser och kompetens. Den största 
skillnaden om man jämför lösningsinriktad pedagogik mot traditionell pedagogik är hur man 
tänker kring problem och bekymmer. Skillnaden är att fokus ligger på de tillfällen när det 
fungerar bra och när det inte är några problem istället för att koncentrera sig på själva 
problemet. Sammanfattningsvis handlar det om att man lämnar orsaks och 
problemförklaringar för att istället lägga all kraft på själva lösningen. För lärare och elever 
handlar det om att tillsammans ”bygga” en lösning istället för att man löser ett problem. 
Genom kreativa frågor till eleven gäller det att locka fram lösningar. 
 
Måhlberg och Sjöblom (2002) anser att för elever med beteendeavvikelser är det viktigt med 
tydlighet, struktur, rutiner, uppmuntran och vänligt bemötande. Pedagogen är en viktig 
resursperson för eleven på grund av dennes stabila kontakter med eleven och dess familj. 
Med begreppet beteendeavvikelser menas olika beteende som ofta bryter mot skolans normer, 
regler och beteende som inte passar med de mål som ställts upp för utveckling och 
undervisning. Det handlar även om beteendet som hindrar andra elever från undervisning eller 
läraren att undervisa. En del av dessa elever skulle fungera bättre i en liten grupp där de 
snabbt skulle få hjälp och stöd. 
  
Andra viktiga bitar som de betonar inom den lösningsinriktade förhållningssättet är att om en 
elev har misslyckats i många situationer så är deras behov av att uppleva framgång stort. Det 
är då viktigt att de får känna att de lyckas. Annars leder det till att motivationen till att läras 
sig något nytt saknas. Pedagogen måste hjälpa eleven att sätta upp mål och delmål. Viktigt är 
sedan att följa upp delmålen och ge förstärkning när eleven nått dit. Eleven får då uppleva 
framgång och känsla av att lyckas. Självförtroendet stärks bit för bit hos eleven när delmålen 
nås. En annan viktig del är samspelet mellan eleven och den vuxne. För elever med 
beteendeavvikelser är förmågan att självständigt arbeta många gånger begränsad. Ett 
alternativ kan då vara att erbjuda att sitta tillsammans och utföra uppgifterna. Det leder ofta 
till att eleverna får bättre självförtroende i lärandet och blir sedan motiverade till skolarbetet.  
En annan del av arbetet handlar om att betona det som fungerar bra istället för bristerna. Vi 
måste ta fram de sidor hos eleven som fungerar bra. Det är även de sidorna du får se mer av. 
Självklart är det också viktigt att lyssna och bekräfta elevens svårigheter fast lika viktigt är det 
att betona och bekräfta allt som fungerar. När eleverna får komplimanger och positiv 
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feedback är det ett sätt att ge förstärkning. För en del elever med koncentrationssvårigheter 
kan förstärkning leda till att de lättare kan koncentrera sig. Det kan handla om att få välja en 
valfri aktivitet när skolarbetet är färdigt. En del elever har ingen egen drivkraft att komma 
igång med skolarbetet. Det är viktigt att eleverna vet vad som förväntas att de ska göra och 
vad som kommer att hända sen.             
 
 2.4 Relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv 
 
När det gäller skolans specialpedagogiska verksamhet och förståelsen av skolsvårigheter leder 
det till olika konsekvenser beroende på vilket perspektiv man väljer att använda. Persson 
(2001) ställer två perspektiv mot varandra. Den ena perspektivet är relationellt perspektiv som 
innebär att specialpedagogikens verksamhet ska ses i interaktion med övrig pedagogik i 
skolan. I ett sådant perspektiv handlar det om att se vad som sker med olika aktörer i samspel, 
förhållande eller interaktion med varandra. Man kan alltså inte förstå ett handlade bara genom 
att titta på en enskild individ. Elevens förutsättningar ses även ur ett relationellt perspektiv 
som innebär att om det sker förändringar i elevens omgivning kan det påverka denne elevs 
förutsättningar till att uppnå uppställda krav eller mål.  Mot ett relationellt perspektiv ställs ett 
kategoriskt perspektiv. Utifrån detta perspektiv ser man på elevers svårigheter som en effekt 
av till exempel låg begåvning eller svåra hemförhållanden (Persson 2001). Det handlar om 
elever med svårigheter. Elevernas svårighet har benämnts och bestämts med hjälp av 
diagnoser på individens avvikelser utifrån vad som betraktas normalt enligt en medicinsk- 
psykologisk modell (Emanuelsson, Persson, Rosenqvist, 2001).  I tabellen nedan ställs de två 
perspektiven mot varandra i sex olika pedagogiska huvudområden.  
 
 
 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

Förmåga att anpassa 
undervisningen och stoff till 
skilda förutsättningar för 
lärande hos eleven 

Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

Uppfattning av 
specialpedagogisk 
kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 
in differentiering i 
undervisningen och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 
relaterad till elevers 
uppvisade svårigheter 

Orsaker till 
specialpedagogisk behov 

Elever i svårigheter. 
Svårigheter uppstår i mötet 
med olika företeelser i 
uppväxt- och 
utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 
Svårigheter är antingen med 
födda eller på annat sätt 
individbundna 

Tidsperspektiv Långsiktigt Kortsiktigt 
Fokus för 
specialpedagogiska åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk 
verksamhet 

Arbetsenheter(-lag) och 
lärare med aktivt stöd från 
rektor 

Speciallärare, 
specialpedagoger och 
elevvårdspersonal 

      
Figur 1.1 Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektiv 
val(enligt Persson,B,2001, s 143) 
 
De två olika perspektiven representerar olika sätt att förstå elevens skolsvårigheter men 
behöver inte alltid ses som uteslutande varandra.  
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Om man ser på hur traditionen har varit inom specialpedagogikens verksamhet så har ett 
kategoriskt perspektiv varit dominerande. Men även idag dominerar ett kategoriskt 
perspektiv. Persson (2001) ställer sig frågan varför det tar så lång tid för en förskjutning mot 
ett relationellt perspektiv inom specialpedagogiken. Svaret på frågan anser han finnas i 
tidsperspektivet. Ofta handlar specialpedagogikens verksamhet om akuta problem i skolan. 
Om man ser det från ett kategoriskt perspektiv legitimeras åtgärderna utan att se det i ett 
längre perspektiv. Ur ett relationellt perspektiv skulle det handla om långsiktiga lösningar där 
hela skolan skulle involveras. Detta förändringsarbete tar tid och problemet löses inte här och 
nu. Man kan då förstå vilka svårigheter som uppstår när det ej tas till åtgärder att lösa det 
akuta problemet med motiveringen att det förändringsarbete som på börjats tar tid. Det kan 
alltså vara svårt att motivera ett relationellt perspektiv i specialpedagogiken. Man ser inte på 
de långsiktiga konsekvenserna av de kortsiktiga åtgärderna. I skolorna idag borde de båda 
perspektiven råda så att de kan verka parallellt med varandra med att hitta den bästa 
lösningen(Persson, 2001). 
  
 
3. METOD 
 
3.1 Metodisk ansats 
 
Jag har valt att använda en kvalitativ fallstudieinspirerad metod. Med ett kvalitativt 
angreppssätt innebär det att syftet är att förstå innebörden av en viss företeelse eller 
upplevelse. Varför jag valde att göra en fallstudie var på grund av mitt intresse kring en 
specifik företeelse som i detta fall var en alternativ undervisningsform för barn i behov av 
särskilt stöd. Jag är ute efter att få insikter, upptäckter och tolkningar istället för att göra en 
hypotesprövning som en kvantitativ forskningsansats skulle innebära (Merriam1994).   
För mig kändes det intressant att utifrån olika perspektiv få undersöka en alternativ 
undervisningsform. 
 
3.2 Datainsamlingsmetoder 
 
 Fallstudien bygger på kvalitativ information som jag har hämtat ifrån intervjuer, observation, 
brev och en utvärdering som gjorts av verksamheten. Fyra intervjuer har jag genomfört med 
berörd personal. Även en observation har genomförts. Det är bra att få se med egna ögon den 
företeelsen man har som syfte att undersöka. Då behöver man inte bara förlita sig på någon 
annans tolkningar (Merriam1994). Barnen som gick i den alternativa undervisningsformen 
fick till uppgift att skriva ett brev till mig kring hur de uppfattade att vara i verksamheten. Vad 
barnen skulle skriva om var upp till var och en. Uppgiften var att med deras egna ord beskriva 
hur de tyckte det var att gå på den alternativa undervisningsformen Jag själv var inte 
närvarande vid tillfället när breven skrevs. Det var en personal på verksamheten som 
genomförde uppdraget med brevskrivandet.  
Dokumentet som jag har tagit del av är en utvärdering och lägesbeskrivning av verksamheten 
som gjordes vårterminen 1999. Där elever, lärare, elevassistenter och föräldrar har deltagit i 
intervjuer och enkäter kring verksamheten. Utvärderingen har varit ett redskap för mig att få 
en bättre bild av verksamheten och att jag entydigt förstått intervjuerna. På grund av risken att 
avslöja identiteten på skolan kommer utvärderingen inte finnas med i referenslistan och i 
texten benämns utvärderingen som ett dokument.  
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3.3 Urval av försökspersoner 
 
De försökspersoner som valdes ut representerade olika personalkategorier som ger perspektiv 
på arbetet som bedrivs i den alternativa undervisningsformen. De som blev utvalda till en 
intervju var två lärare i den alternativa undervisningsformen, rektorn och en klasslärare som 
varit på skolan sedan verksamheten startades upp och som för tillfället har en elev i 
verksamheten. Även barnens perspektiv kändes intressant att få ta del av. Det är faktiskt dem 
de handlar om. Urvalet av försökspersoner blev begränsat till skolans personal och barnen. 
Det kan ha betydelse för resultatet av denna undersökning. Min ambition var att föräldrarna 
skulle delta, men blev avrådd av personalen på grund av olika anledningar.   
 
3.4 Genomförande av datainsamlingar 
 
Innan varje intervju informerade jag om vad mitt syfte var med arbetet. Jag informerade även 
att de hade rätt till att efter genomförd intervju dra sig ur (Kvale, 1997). Frågeformulär (se 
bilaga 1-3) skickade jag ut någon dag i förväg för att få mer genomtänkta svar. Där meddelade 
jag även en önskan om att få spela in intervjuerna på band, men att det var upp till dem att 
godkänna det.  Intervjuerna genomfördes på personalens arbetsrum. Varje intervju spelades in 
på band och tiden varierade mellan 30 och 60 minuter. Jag valde att använda bandspelare.  
Observationen genomfördes en förmiddag, där jag på plats deltog i den alternativa 
undervisningsformen. Barnen blev informerade om vem jag var och vad mitt syfte var.  Till 
min hjälp hade jag penna och papper till att skriva ner mina intryck och upptäckter. 
Anteckningar förde jag under hela min vistelse i verksamheten.      
Barnen fick genom att skriva brev till mig chans att uttrycka sina tankar kring verksamheten. 
Av åtta elever som är inskrivna i verksamheten var det fem stycken som hade lust och 
möjlighet att skriva. Informationen i de olika breven varierade utifrån varje individ.  
 
Resultaten från datainsamlingarna valde jag att redovisa under de frågeställningar som ställts i 
syftet. Intervjuerna, observationen och utvärderingen och barnens brev blev kategoriserade 
utifrån dessa frågeställningar  
 
3.5 Etiska övervägande 
 
När man gör ett arbete kring en verksamhet där det är lätt att kunna spåra vem det handlar om 
är det viktigt att vara aktsam. Du måste ta hänsyn till de berördas anonymitet och 
konfidentialitet. I detta fall har jag valt att inte nämna vilken skola och inte heller namnet på 
verksamheten på grund av den risk som finns att oönskad information kommer ut 
(www.vetenskapsradet.se).    
 
3.6 Trovärdighet 
 
Deltagarkontroller har under arbetets gång skett genom kontinuerlig muntlig kontakt med en 
av de intervjuade. Där har jag kontrollerat uppgifter som har känts osäkra.   
När det gäller trovärdigheten tycker jag att det brister lite i att representanter från olika 
perspektiv tyvärr inte har varit fulländad. Ett perspektiv som saknas är föräldrarna och 
möjlighet till att få en åsikt från en inblandad person utifrån saknas då tyvärr. Det kan ha 
inneburit att undersökningens resultat har blivit lite vinklat på grund av att intervjuerna bara 
representerar personer från skolan.     
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Trovärdigheten av resultatet från barnens brev kan ifrågasättas lite grann. Innehållet i breven 
kan ha blivit påverkat av att det var en ordinarie personal som bad barnen skriva ner sina 
tankar kring verksamheten.    
 
På grund av att jag bara har undersökt en verksamhet kan jag inte göra generaliseringar utifrån 
resultatet. Det är bara läsaren som kan använda sig utav den (Merriam1994). 
 
 
 
4.RESULTAT OCH ANALYS 
 
Skolan är belägen i en mellan stor stad i norrland och skolan är placerad i ett tungt socialt 
belastat område. Den alternativa undervisningsformen är en verksamhet där man försöker 
hitta alternativa undervisningsformer för elever som har svårigheter att fungera i större grupp. 
Eleverna kan vara utåtagerande, störande, ha koncentrationsproblem, relationsstörningar, 
känslomässiga eller sociala störningar. 
  
Den stora målsättningen med verksamheten är att eleven ska tillbringa så mycket tid som 
möjligt i klassrummet. Verksamheten ska inte isolera eleven från sin vanliga klass.   
Målbeskrivningen för den alternativa undervisningsformen innehåller socialträning (samtal, 
spel och tankebok), trygghet (rutinmässigt, liten grupp, tillit till personal), individuellt 
arbetsprogram (tydlighet), individuell arbetsmetodik (utgår från varje enskild elev) och 
utvärdering (belöning - se egna framsteg).  
Verksamheten pågår på förmiddagarna i en lägenhet i närheten av skolan. Det varierar från 
elev till elev hur ofta man är på den alternativa undervisningsformen. Fast varje elev är där 
minst två förmiddagar i veckan och resten av tiden i den ordinarie klassen. En viktig del av 
den alternativa undervisningen är upplevelsedagarna som sker varannan tisdag. Eleverna får 
vara med om olika upplevelse som kan vara att bowla, grilla och bada. Dessa dagar är viktiga 
för att höja statusen på verksamheten men även för att eleverna själva ska få nya upplevelser. 
Idag arbetar en fritidspedagog och en lärare på den alternativa undervisningsformen och åtta 
stycken pojkar från år fyra till sex är inskrivna (dokument). 
 
 
4.1 Vilka elever blir aktuella för den alternativa undervisningsformen? 
 
I intervjuerna har det kommit fram att de elever som blir aktuella för den alternativa 
undervisningsformen har svårt att vara i stor grupp. Det handlar inte om de elever som har läs, 
skriv- och matematik svårigheter. Utan det är barn med koncentrationssvårigheter, 
uppmärksamhetsproblem, barn som är utåtagerade, hyperaktiva, barn med asperger syndrom, 
DAMP, ADHD och autism som blir aktuella. Det är miljön i klassrummet som inte passar 
dessa barn speciellt bra. Enligt personalen så är det egentligen inte ämneskunskaperna som är 
problemet för barnen i klassen utan det är själva forumet där inlärningen ska ske som är 
problemet.  
 
De motiv som finns till att vissa eleverna får börja på den alternativa undervisningsformen har 
jag fått kännedom genom dokumentet. Ett motiv handlar om att eleven kräver för mycket tid 
av klassläraren som leder till att många andra i klassrummet glöms bort. Konflikter uppstår 
hela tiden och mycket tid går åt att få eleven att sitta still. Det kommer även fram att det inte 
anses vara rättvist mot resten av klassen att de måste visa så mycket hänsyn till en elev. Ett 
annat motiv är att andra elever blir rädda för den störande och utåtagerade eleven. Även 
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utbrott och aggressivitet anses vara ett motiv till att få ta del av den alternativa 
undervisningsformen. Till sist har vi elever som inte klarar av sociala relationer och ett socialt 
samspel.   
   
Det är inget krav på att barnen måste ha en diagnos för att få möjlighet till den alternativa 
undervisningsformen. Personalen på den alternativa verksamheten tycker att det inte är 
diagnosen som ska styra utan det är agerandet som sådant som ska styra lösningarna. Skulle 
det vara så att det var ett krav på diagnos för att vara aktuell är vi inne på ett annat ”tänk” 
anser rektorn. 
 
Innan en elev blir aktuell att gå på den alternativa verksamheten har det i utvecklingssamtal 
med föräldrarna signalerats att det måste ske en förändring. Skolan har även försökt hitta 
lösningar. Det kan ha gjorts försök med individuella scheman, lugnt hörn i klassrummet, 
hemundervisning, att eleven får gå ifrån och arbeta på fritidshemmet osv. När olika lösningar 
har uttömts ses den alternativa undervisningsmetoden som ett alternativ att pröva. 
Åtgärdsprogram skrivs även men om det inte fungerar blir det en elevvårdskonferens. Rektorn 
kallar mötet med föräldrarna ett orosmöte där de får ta del av skolans oro kring 
skolsituationen. I detta läge sker det många möten med föräldrarna där resonemang förs, och 
föräldrarna får då ett erbjudna om en plats till deras barn i den alternativa 
undervisningsformen. Det är viktigt enligt rektorn att; 
 

Det är ett föräldra beslut och det tror jag är jätte jätte viktigt i det 
fortsatta arbetet. Det är inte skolan som har propsat på det, skolan har 
erbjudit (intervju 6 december 2004 kl 10.00). 

 
En klasslärare kan alltså inte avgöra själv om en elev blir aktuell eller inte. 
Stödet till barnen kan variera från en kort period till en längre. Än så länge har ingen elev som 
har börjat på den alternativa undervisningsformen återgått helt till klassen. Däremot har tiden 
som eleven tillbringat på verksamheten förändras. Den kan ha minskat eller ökat.  
 
4.1.1 Analys 
 
De elever som blir aktuella har inte inlärningsproblem utan det handlar mycket om klassrums- 
relaterade företeelser. Interaktionen mellan lärare- elev och elev- elev blir ett problem men 
även att miljön i klassrummet inte passar de elever som blir aktuella för den alternativa 
undervisnings metoden. 
Det man kan se är att det kategoriska perspektivet dominerar men samtidigt finns det inslag 
av det relationella perspektivet. I huvudsak koncentrerar sig hjälpen på elevens uppvisade 
svårigheter men försök görs också att förändra den vanliga undervisningen. Fast fokus ligger 
ändå på eleven vilket kännetecknar det kategoriska perspektivet. 
       
När det gäller krav på diagnos för att få hjälp delar denna skola Jönsson och Tvingstedts 
(2001) åsikter kring att det är självklart att alla elever som är i behov av särskilt stöd har rätt 
till hjälp med eller utan diagnos.  
 
4.2 Vilka motiv fanns det för att starta upp en undervisningsform för elever i behov av 
särskilt stöd på skola? 
 
Det var under våren 1998 som diskussionerna med personal som i dag arbetar på 
verksamheten, rektorn, arbetsenheter och specialpedagoger pågick kring att förändra arbetet 
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med elever med särskilda behov som inte klarar av klassrumssituationer. Diskussionen 
uppkom på grund av att klasslärarna kände att tiden inte räckte till och möjligheten till att 
hjälpa eleverna inte var tillräckligt. Det innebar att kvalitén på undervisningen blev för låg. 
I intervjun med klassläraren kom det också fram att anledningen till varför de startade upp en 
verksamhet var att de hade så många på skolan som inte klarade av kraven.  
Fungerar det inte kan det innebära att en hel klass kan lida när det är så att en person inte fixar 
att vara i en stor grupp. Vissa barn går då runt och är rädda för eleven och då faller hela 
tryggheten i gruppen. Funderingar fanns kring hur skolan skulle tänka kring dessa barn. 
Rektorn menar att  

 
Det enskilda barnet har ett särskilt behov, ett individuellt problem 
som vi ska hjälpa till med. Men ibland behov av att vara i en grupp 
med liknande behov och ibland i grupper med helt olika behov 
 ( intervju 6 december 2004 kl 10.00). 
 

 Elevassistenter diskuterades men rektorn på skolan gav uttryck för; 
  

Ska vi liksom anställa elevassistenter som nästan blir som fångvakter 
och liksom nästan försök isolera dom och ser till att dom inte gör illa 
någon eller sig själva (intervju 6 december 2004 kl 10.00).  
 

Processen fortsatte med att ventilera olika idéer. En studiedag för all personal anordnades. Då 
diskuterades det förutsättningar, innehåll, organisation, föräldrainformation m.m. Det gjordes 
en grovmall för arbetet på den alternativa undervisningsformen och personalen fick möjlighet 
att komma med synpunkter. Från början var det många på skolan som var negativa och 
framförde kritik mot att ”lyfta ut” och ”utmärka” elever. 
Innan verksamheten startade skickades ett brev ut till alla föräldrar med information. I brevet 
stod det att skolan vill att alla barn ska må bra och kunna utvecklas efter sina förutsättningar. 
Skolan har upptäckt att olika elever kräver olika mycket tid och att vissa elever skulle må 
bättre av en utökad vuxenkontakt och speciella insatser. Detta är anledningen till att skolan 
vill förstärka med en verksamhet som innebär att under vissa arbetspass kan eleven få 
möjlighet till att koncentrera sig bättre och träning i det eleven har det svårt med. Vilka elever 
som kan få denna möjlighet till förstärkning avgör skolans elevvård. Fast det är lärare, 
föräldrar och elev som tillsammans kommer överens om ett individuellt åtgärdsprogram.    
Verksamheten startade 1998 i september och då var fyra elever inskrivna på den alternativa 
undervisningsformen.(dokument) 
 
I intervjun med rektorn kom det fram att den alternativa undervisningsformen inte ska vara en 
verksamhet som ska vara gömd i en källare utan alla på skolan och föräldrar ska vara 
informerade om verksamheten. Dessutom ska personalen som jobbar på den alternativa 
undervisningsformen finnas på skolan resten av dagen. Det ska inte vara så att personalen 
uppfattas som några mystiska personer som smyger omkring på skolan. Verksamheten ska 
inte vara isolerad. Den ska inte heller vara som ett skoldaghem där eleverna tillbringar hela 
sin tid. Personalen betonar hur viktigt det är för dessa elever att få behålla sin 
klasstillhörighet.  
 
4.2.1 Analys 
 
I våra styrdokument står det att rektorn har ett särskilt ansvar för att undervisningen ska 
anpassas så att alla elever får de hjälp den behöver. Därför är det intressant att få kännedom 
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kring hur rektorn står i frågorna kring elever i behov av särskilt stöd. Rektorn anser att arbetet 
med elever i behov av särskilt stöd utgår ifrån ett individinriktat perspektiv som innebär att 
eleven och dennes problem är utgångspunkten. Det innebär som tidigare nämnts att arbetet på 
skolan utgår ifrån det kategoriska perspektivet.   
Varför skolan valde den alternativa undervisningsformen påminner om de motiv som Ahlberg 
(1999) nämner. Hon menar att när man väljer att skapa små undervisningsgrupper är det både 
för att stödja eleven men också att lärarna känner sig ha för lite kompetens och tid för att ge 
eleven det stöd som behövs.   
 
4.3 Vilka möjligheter och svårigheter kan den alternativa undervisningsmetoden bidra 
med för inblandade parter? 
 
4.3.1 Pedagogiska miljön 
 
Rektorn anser att den alternativa undervisningsformen är en hjälp för vissa barn att bygga upp 
en ryggrad. Hon menar att vissa barn behöver hjälp av en vuxna med att strukturera upp sin 
vardag som de genom denna verksamhet får möjlighet till att göra. Klassläraren anser att den 
alternativa undervisningsformen kan stötta barnet så otroligt mycket mer. Den kan ge en 
klarare struktur kring vilka regler som gäller. I ett klassrum med 20 elever går det inte hålla 
lika tydlig struktur som dessa barn kräver. 
    
Den pedagogiska miljön i den alternativa undervisningsformen ger möjlighet till att bilda en 
liten grupp med tät vuxenkontakt. Eleverna själva uppskattar att gruppen är liten och att det är 
lugnt. Två av eleverna tycker även att den alternativa undervisningsformen har bidragit till att 
det har blivit ett lyft för dem själva.   
Personalen på verksamheten anser även att tillit till vuxna byggs upp, tid till att lyssna finns 
och att man i lugn och ro kan få prata om problem som har uppstått. En av eleverna på 
verksamheten tog just upp hur bra det var att personalen tog sig tid till att lyssna och hjälpa 
till att reda ut de problem som kanske uppstår.  Klassläraren tycker att det känns som en bra 
lösning för de här barnen. Särskilt för de som har det socialt svårt med andra barn där det har 
blivit mycket bråk och konflikter. Den alternativa undervisningsmetoden har då resurser att ta 
tag i problemen och de tar även fram ”sociala träningsprogram”. Tiden finns till att samtala 
med en vuxen om vad man får och inte får göra. 
 
Det blir även konkret för barnen när de har en liten arbetsplats med speciella uppgifter och 
uppföljningen blir lätt och smidig anser klassläraren. Denna klasslärare anser att för de barn 
som hon har haft i den alternativa undervisningsformen har det bara varit vinster. 
 

 De får lära sig ett socialt beteende och mycket samtalstid som 
jag aldrig hinner med i en stor grupp. De skulle kanske inte klara 
av det i en stor grupp. De skulle kanske spåra ur  
(intervju 6 december 2004 kl 15.00). 
 

Klassläraren berättar att eleven hon har idag är så otroligt positiv och han längtar att få gå 
iväg. Eleverna i klassen ser inte ner på eleven och anledningen till det tror klassläraren är att 
de ser att han får hjälp där och att det är positivt för hela klassen. Det är så att den alternativa 
undervisningsformen innebär inte bara en vinning för barnet själv utan även för klassen och 
klassläraren tycker sig se andra elever mer.  
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Placeringen av verksamheten i en lägenhet i närheten av skolan möjliggör enligt rektorn och 
personalen att barnen får ha egna raster där de kan varva ner. Det finns även vuxna i närheten 
för även om personalen har sin rast och dricker sitt kaffe finns de i barnens närhet. För barnen 
är det skönt att inte alltid hamna i bråk på rasterna tycker personalen.   
Under min observation såg jag att lokalerna möjliggjorde att varje barn fick ett eget 
arbetsrum. Där de i lugn och ro kunde jobba ostört med skolarbetet. Det framkom även i 
breven från eleverna att de uppskattade att ha ett eget rum. Två av eleverna tyckte det var bra 
på grund av att de fick möjlighet till att få lyssna på musik när det inte gick så bra att hitta 
arbetsro. 
 
Dessutom fanns det samlingsrum där personalen kunde samla gruppen till olika ändamål.  
Varje morgon samlades gruppen och pratade om aktuella saker. Det kunde vara vad de hade 
gjort på helgen eller om något annat som måste ventileras. Denna samling bidrog till att varje 
individ fick vara i centrum och en vuxen tog sig tid till att lyssna.  
 
Genom att ha läst breven från barnen förstår jag att upplevelsedagarna är en viktig del av 
verksamheten. Det är något som de ser fram emot.    
 
4.3.2 Personalens förhållningssätt och arbetssätt 
 
Personalen betonar hur viktigt förhållningssättet är i arbetet med dessa barn. Det är viktigt att 
barnen har tillit till de vuxna. Barnen har fått så mycket skäll genom åren att det gäller att få 
dem att börjar lita på en vuxen igen. Arbetet med barnen utgår ifrån barnens positiva sidor 
och att ge mycket beröm. Det handlar om enligt personalen att det måste vara balans i den 
positiva och negativa vågskålen. Först måste personalen bygga upp en positiv relation till 
barnet innan de kan börja nypa till. Det handlar om att få positiva intäkter hos barnet. Det är 
svårare att svika någon som har varit schyst mot en.            
  
De arbetssätt och metoder den alternativa undervisningsformen använder sig av kännetecknas 
av att de ska vara tydliga och strukturerade arbetsuppgifter. 
Här nedan kommer några exempel på arbetssätt och metoder. 
 

• Eget schema 
• Pärm eller lösa blad 
• Äggklocka 
• Dator 
• Start och stopp 
• Belöning 
• Kortsiktiga mål 

 
För en del barn har personalen skapat schema som strukturerar upp dagen. Anledningen är att 
vissa är så ostrukturerade själva och behöver hjälp med att strukturera upp vardagen.  
En annan metod handlar om användning av pärm eller lösa blad. Det är på grund av att för en 
del kan skolböcker uppfattas som oändliga och tar aldrig slut. Därför används systemet med 
att kopiera blad så att eleverna kan se att det tar slut någon gång. Äggklockan används till att 
träna uthållighet. Barnet ställer klockan på 10 minuter och har då full koll på hur länge de ska 
arbeta. Sedan får de bygga kappla, rita i 10 minuter och så håller det på. 
Start och stopp är ytterliggare ett arbetssätt. Det innebär att personalen sätter upp en förväntan 
på en mängd skolarbete som ska klaras av. Barnet får då en tydlig bild på vad som ska göras. 
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Klarar barnet av det får den en belöning. Det kan handla om att få snickra, rita eller ett eget 
önskemål.  Att belöna en elev efter utfört arbete fungerar väldigt bra anser personalen.   
Målen som sätts upp för varje elev är väldigt kortsiktiga så de snabbt känner uppmuntran. För 
varje ny dag sätts det upp korta mål så att det inte blir så långt till ett lyckande. 
  
Enligt personalen representerar den alternativa undervisningsformen en 1950-tals skola med 
struktur. Personalen tycker att eleverna som har koncentrationssvårigheter, utåtagerade, 
hyperaktiv osv. har fallit offer för dagens kunskapssyn. De anser att för en del passar det 
utmärkt att få ta eget ansvar men för andra blir det för svårt när de behöver hjälp med 
strukturen för att det ska fungera.      
 
Svårigheterna som rektorn tycker sig se är hur eleverna kan uppfattas i andra ögon och hur 
föräldrarna tar emot förslaget kring den alternativ undervisningsformen. Personalen på 
verksamheten lyfter fram risk för mobbing. Om det skulle uppstå handlar det om att snabbt 
sätta stopp på det. Det som klassläraren ser som en svårighet för de elever som är i den 
alternativa undervisningsformen är att när den alternativa verksamheten pågår på 
förmiddagarna kan det innebära att eftermiddagarna blir tuffa att klara av. Eleven har då svårt 
att klara av klassrumssituationen. Om det blir så består problemen för eleven när det gäller att 
koncentrera sig och få någonting gjort i alla fall i klassrummet. Klassläraren har lite 
funderingar kring hur det skulle fungera om man bytte plats. Det skulle innebära att den 
alternativa verksamheten skulle ligga på eftermiddagarna. Personalen på verksamheten är inte 
så säker på att det skulle vara en bra lösning. Det skulle då innebära att hela tiden på 
verksamheten skulle gå åt till att dämpa eleverna och skolarbetet skulle bli lidande.  
 
4.3.3 Analys           
 
Det har framkommit att möjligheten med den alternativa undervisningsformen handlar om 
den pedagogiska miljön, personalens förhållningssätt och arbetssätt. Många bitar i den 
alternativa verksamheten påminner om den lösningsinriktade pedagogiken som enligt 
Måhlberg och Sjöblom (2002) är extra suverän för elever med beteendeavvikelser. Där 
betonas hur viktigt det är att utgå ifrån barnens positiva sidor, ge förstärkning och struktur 
samt hur viktigt samspelet mellan elev och den vuxne är. I min undersökning har det visat sig 
att det är just dessa bitar som bidrar till varför den alternativa undervisningsformen anses vara 
bra.  
Kadesjö (2001) delar denna skolas ambitioner när det gäller att bilda små grupper. Han anser 
att det snarare borde vara en rättighet för elever med koncentrationssvårigheter. Det möjliggör 
individualisering efter varje elevs nivå och behov. Samtidigt kan det även bidra och förstärka 
att man känner sig annorlunda och inte duger (Jönsson & Tvingstedt 2002). Det framkom i 
intervjuerna att svårigheten med den alternativa undervisningsformen är just att eleverna 
kunde känna sig annorlunda.    
 
 
5. DISKUSSION 
 
Syftet med arbetet var att ta del av en specifik undervisningsgrupp som fungerar som ett 
alternativ för vissa elever som är i behov av särskilt stöd.   
Resultatet visade att de elever som gick i den alternativa undervisningsformen kunde ha 
problem med koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem, vara utåtagerade, 
hyperaktiva, ha asperger syndrom, ADHD, DAMP eller autism. För just dessa barn visade 
mitt resultat många möjligheter med den alternativa undervisningen. Jag kom fram till att det 
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var personalens förhållningssätt, den pedagogiska miljön och arbetssätten som var det som 
bidrog till att verksamheten var en bra lösning.  
 
För mig är område som berör elever i behov av särskilt stöd fortfarande väldigt problematiskt. 
Det har visat sig att forskning inom detta område lyser med sin frånvaro. Man vet att insatser 
behövs när det gäller elever i behov av särskilt stöd, men vad som är det bästa alternativet 
råder det oenighet om. Persson (2001) menar att specialundervisningen fungerar som en 
brygga mellan samhällets ambitioner och praktikens verklighet. Det är specialundervisningen 
som får ta hand om de elever som inte klarar av skolans krav. Då skulle man kunna säga att 
den alternativa undervisningsformen är en organisatorisk differentiering som behövs på grund 
av att skolan inte klarar av att ta vara på elevernas olikheter. Som jag ser det klarar vi inte av 
det men vi saknar de förutsättningarna som krävs för att lösa allt inom klassrummets väggar.     
Hur skolorna då löser att vissa elever är i behov av särskilt stöd varierar. Det beror på enligt 
Jönsson och Tvinstedt (2002) och Person (1997) att det är olika rådande diskurser som avgör 
den specialpedagogiska verksamheten i skolan. De tar upp att vi har en officiell diskurs som 
förs fram i våra nationella styrdokument. Där innehållet tar upp vilka mål som är uppsatta för 
skolan. Problemet är bara att det inte står hur vi ska förverkliga dessa mål.  
Därför tror jag att när forskningen och direktiven från de nationella dokumenten inte tydligt 
talar om vad som ska göras leder det till att den inofficiella diskursen får betydelse för 
besluten kring hur specialundervisningen ska bedrivas kring elever som är i behov av särskilt 
stöd. Ett exempel finns i Grundskoleförordningen där det står att i första hand ska stödet till 
elever i behov av särskilt stöd ges inom den grupp och klass man tillhör, men om det finns 
särskilda skäl får stödet ges i en särskild undervisningsgrupp. Vad är ett särskilt skäl 
egentligen? Denna otydlighet leder till att det blir upp till varje skola att besluta om vad de 
anser vara den bästa lösningen. Det är därför specialundervisningen ser olika ut. Dessutom 
har rektorn på en skola en avgörande betydelse kring hur man ser på elever i behov av särskilt 
stöd. I min studie visade rektorn ett individinriktat och kategoriskt perspektiv där man utgår 
från eleven och dennes problem. Det har förstås haft betydelse för valet av en alternativ 
undervisningsform som innebär en liten undervisningsgrupp. Risken med ett kategoriskt 
perspektiv som jag ser det är när man lyfter ur elever på detta vis är att eleverna själva kan tro 
att det är de som bär på problemen. Eleverna tar då på sig skulden för allt misslyckande när 
det egentligen handlar om att det är klassrummets miljö som ställer till det för eleverna. Men 
behovet finns faktiskt hos dessa elever att få en lugn stund med närhet till vuxna.   
 
På grund av lite forskning kring ämnet anser jag att det är svårt att direkt säga om den 
alternativa undervisnings formen är bra eller dåligt. Utifrån min undersökning har jag kommit 
fram till att för just dessa barn, just nu, vid den här skolan passar arbetssättet bra, men man 
måste komma ihåg att de intervjuer som har gjort har bara berört inblandade parter som 
jobbar på skolan och eleverna själva.  
Den alternativa undervisningsformen har visat sig ha stora möjligheter när det gäller den 
pedagogiska miljön, förhållningssätt och arbetsmetoder som barnen med 
koncentrationssvårigheter, autism och asperger behöver. Även Kadesjö (2001) anser att 
barnen kan ges möjlighet till eget tempo, nivå och täta vuxenkontakter i liten grupp. 
Dessutom utsätts inte barnen för störningsmoment och olika valsituationer. Men man får inte 
glömma de svårigheter som kom fram kring den alternativa undervisningsformen. Risken för 
att eleverna kunde hamna utanför sina klasser lyftes fram. Därför ansåg personalen på 
verksamheten att det var viktigt för eleverna att behålla sin tillhörighet till klassen och 
tillbringa så mycket tid som möjligt i klassen. De ville inte att verksamheten skulle fungera 
som ett skoldaghem och det på grund av att de inte tyckte att man skulle isolera eleverna från 
klassen. Kadesjö (2001) anser att det är viktigt att ha en balansgång mellan undervisning i 
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speciella former och i ordinarie klass. Anledning är att i skolan handlar det om så mycket mer 
än bara själva inlärningen.  
 
Vilken metod som är bäst att använda sig av anser jag inte går att dra några slutsatser om. Det 
är som Kinge (2000) säger att den bästa metoden är om man har förstått vad som egentligen 
ligger bakom barnens särskilda behov. Åtgärderna får alltså inte begränsa sig till att vara 
symtominriktade utan ska vara orsaksinriktade. En slutsats som jag drar utifrån det här är att 
olika lösningar kommer att krävas när det gäller elever i behov av särskilt stöd. Lösningarna 
måste styras utifrån varje individs behov. Det man kan fundera över är om små 
undervisningsgrupper är ett steg i rätt riktning om man tänker att samhällets ambition är en 
skola för alla. Har vi verkligen en skola för alla om det behövs bildas små grupper för att en 
del elever ska klara av skolan.  
 
Den metodkritik som jag vill framföra berör antalet deltagare i min undersökning. 
För att få en mer rättvis bild skulle det ha deltagit fler människor som kunde ha bidragit till att 
fallstudien hade vidgats med fler perspektiv. Tyvärr är föräldrarna ett perspektiv som saknas. 
Dessutom skulle det ha varit intressant att få jämföra denna alternativa undervisningsform 
med någon annan lösning.   
    
Ett eventuellt område att forska kring skulle kunna vara det jag i inledningen nämner kring en 
skola för alla. Jag tycker det är problematiskt kring om det ska vara en skola för alla eller om 
det innebär att eleverna ska få gå i en skola på ett eller annat sätt. Kanske är den alternativa 
undervisningsformen en lösning till att alla kan få gå i en skola för alla elever. Det skulle vara 
intressant att få veta vad målet är med en skola för alla och hur det ska förverkligas ute i 
verksamheten.  
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Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till rektorn angående den alternativa undervisningsformen 
 

1. Hur definierar du begreppet elever i behov av särskilt stöd? 
 
2. Vad står det i eran lokala arbetsplan kring arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd? 
 

3. Hur ser specialundervisningen ut på skolan? 
 
4. Vad låg bakom att ni startade den alternativa undervisningsformen? 

 
5. Vilka fördelar och nackdelar ser du med den alternativa 

undervisningsformen? 
 
6. Vad har ni för målsättning med den alternativa 

undervisningsformen? 
 

7. Vilka elever blir aktuella? 
 
8. Vem bestämmer vilka elever som behöver gå på den alternativa 

undervisningsformen? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till personalen på den alternativa undervisningsformen. 
 

1.Hur definierar ni begreppet elever i behov av särskilt stöd? 
 
2. Vad låg bakom att ni startade den alternativa undervisningsformen? 
 
3. Vilken uppgift har den alternativa undervisningsformen för de elever 

som är i behov av särskilt stöd? 
 

4. Vilka fördelar och nackdelar ser ni med den alternativa 
undervisningsformen ? 

 
5. Vad har ni för målsättning med den alternativa 

undervisningsformen? 
 

6. Vilka elever blir aktuella till att gå på den alternativa 
undervisningsformen ? 

 
7. Vem bestämmer vilka elever som behöver gå på den alternativa 

undervisningsformen ? 
 

8. Vilka arbetssätt och metoder använder ni er av? 
 

9. Hur fungerar kontakten mellan personalen på verksamheten, 
klassläraren, elev och föräldrar? 

 
10. Hur tycker ni att eleverna som kommer till er uppfattar den 

alternativa undervisningsformen?(bestraffning eller möjlighet) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                            

 

 

25 
 

 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor till klasslärare angående den alternativa 
undervisningsformen. 
 

1.Hur definierar du begreppet elever i behov av särskilt stöd? 
 
2.Vad låg bakom att ni startade den alternativa undervisningsformen? 

 
3. Vilka fördelar och nackdelar ser du med den alternativa 
undervisningsformen? 

 
4. Hur tycker du eleverna som är i behov av särskilt stöd uppfattar den 

alternativa undervisningsformen? (bestraffning eller möjlighet) 
  

5. Vad har ni för målsättning med den alternativa 
undervisningsformen? 

 
6. Vilka elever blir aktuella? 
 
7. Hur fungerar kontakten mellan verksamhetens personal 

klassläraren, eleven och föräldrarna? 


