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Sammanfattning 
 
Mitt syfte med studien har varit att få en inblick i hur en skola valt att arbeta med 
elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på hur arbetet går till samt att belysa 
arbetssättet ur olika perspektiv. Jag har valt att göra en kvalitativ studie för att få 
fram så relevant information som möjligt om arbetssättet. Jag har observerat och 
intervjuat personer som är involverade i arbetssättet och har på så vis kunnat bilda 
mig en uppfattning om vad de tycker om metoden som skolan förespråkar. Resultatet 
visar att alla berörda personer tycker att arbetssättet är bra. Genom ett medvetet 
förhållningssätt och strukturerade dagar har pedagogerna skapat ett gott 
inlärningsklimat som gett resultat i skolarbetet. Min slutsats är att arbetssättet verkar 
vara en bra lösning i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. 
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Inledning 
 
Jag har under snart tre och ett halvt år studerat på den nya lärarutbildningen vid 
Umeå Universitet. I dagens lärarutbildning diskuterar man ofta begreppet ”en skola 
för alla” och vad det innebär i praktiken. Vi har fått kunskap om att det är viktigt att 
man individualiserar för att varje barn ska få en så bra utbildning som möjligt. Varje 
barn är unikt, det kräver att barnet får sin alldeles egna utbildning. För att kunna 
individualisera behöver man som lärare en bred kompetens, bra vilja och mycket 
fantasi. Det kräver dessutom mycket tid, då individualiseringen innebär att man 
måste göra en mängd olika planeringar istället för bara en som gjordes förut. Kan 
man lösa individualiseringen både praktiskt och tidsmässigt har man kommit en bra 
bit på vägen där målet är att skapa en skola för alla. Men en skola för alla kräver så 
mycket mer, alla barn klarar bland annat inte av att vara i allt för stora grupper även 
fast att undervisningen är planerad för individen. Dessa barn kan behöva vara i 
mindre grupper för att få lugn och ro. Jag tror att skolorna idag gör olika för att på 
bästa sätt få en fungerande skola för alla. I mitt arbete kommer jag att möta många 
olika barn, både barn som klarar av skolan och skolans krav bra men också barn som 
tycker att det är mödosamt i skolan. Bland de barn som tycker att skolan är mödosam 
kan barn som är i behov av särskilt stöd finnas. Det är just barn i behov av särskilt 
stöd som fångat mitt intresse väldigt mycket.   När det var dags att välja ett område 
som man skulle skriva examensarbetet om föll mitt intresse relativt snabbt på just 
dessa barn. Men vad skulle jag skriva om det? Tankarna var många men jag insåg 
tillslut att jag är väldigt intresserad av vilka metoder som finns i skolan i dag för att 
ta hand om de här barnen. Jag bestämde mig därför för att göra en extra grundlig 
undersökning kring en skolas arbetssätt kring barn i behov av särskilt stöd. 
 
Att mitt intresse föll på detta område beror på många olika saker men framförallt att 
jag mött många barn i behov av särskilt stöd under min praktik samt de gånger under 
min utbildning som jag varit ute och vikarierat. Jag tror att barn i behov av särskilt 
stöd alltid kommer att finnas i skolan och jag är övertygad om att man behöver 
mycket kunskap kring detta för att på bästa sätt bemöta dessa elever. Man kan säga 
att skolan är Sveriges största arbetsplats då en tredjedel av landets befolkning ägnar 
sig åt utbildning varje dag på ett eller annat sätt. Vi går i skolan under många år och 
under den tiden har skolan stort inflytande på oss.1 Med detta vill jag påpeka att det 
vi gör i skolan har stor betydelse i framtiden för eleverna och då gäller det att man på 
bästa sätt skapar en skola för alla elever, inte bara för dem som följer normen. Med 
detta arbete hoppas jag att både jag och ni som läsare kommer att få en ökad 
förståelse för hur elever i behov av särskilt stöd upplever skolan och hur skolan 
stöttar dem. 
 
Under hösten 2004 fick jag vetskap om att en skola hade startat ett för den skolan 
nytt arbetssätt för de yngre eleverna i behov av särskilt stöd. Jag kontaktade skolans 
specialpedagog för att höra mig för om det fanns en möjlighet för mig att få skriva 
om arbetssättet. Specialpedagogen blev väldigt nyfiken och glad eftersom mitt arbete 
kunde bli som en slags utvärdering på deras arbete. Jag har valt att kalla 
verksamheten som använder det här arbetssättet för Nätet eftersom jag vill värna om 
de inblandades anonymitet i enlighet med de etiska råden.2 
                                                           
1 Persson, Bengt, (2001) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Liber  
2 http://www.vetenskapsradet.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838, Steinar, Kvale, (1997) Den 
kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur  
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Jag tycker själv att detta arbetssätt verkar vara en bra lösning för de elever som är i 
behov av särskilt stöd. Samtidigt ser jag att det finns saker som man måste ta i 
beaktande så att alla inblandade trivs och mår bra. Syftet med det här arbetet är att 
undersöka hur arbetet går till samt att belysa arbetssättet ur olika perspektiv. 
 
I det här arbetet använder jag mig av begreppet elever i behov av särskilt stöd. Med 
detta menar jag elever med dolda funktionshinder som exempelvis elever med 
koncentrationssvårigheter samt elever med begåvningsmässiga funktionshinder, som 
till exempel elever med utvecklingsstörning.3 Jag kommer även att använda mig av 
olika benämningar, både elev/eleverna och barn/barnen men menar ändå samma 
person/personer. 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med den här studien är att så ingående och uttömmande som 
möjligt beskriva hur en skola valt att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och 
då främst barn med koncentrationssvårigheter av olika slag, detta av anledningar som 
ovan angetts. Jag kommer att fokusera mig på hur det arbetet går till, samt att belysa 
arbetssättet ur olika perspektiv. Hur upplever och beskriver barnen, föräldrarna, 
pedagogerna och specialpedagogen Nätet samt vad de har för synpunkter om 
verksamheten. 
 
Bakgrund 
 
Vad säger styrdokumenten 
 
I Grundskoleförordningen kan man läsa att stödundervisning ska ges till elever som 
man befarar inte kommer att nå målen som finns uppsatta eller om det finns andra 
skäl till att en elev behöver särskilt stöd. Stödet skall i första hand ges inom den klass 
eller grupp som eleven tillhör men om det finns särskilda skäl får sådant stöd istället 
ges i en särskild undervisningsgrupp. Placering i särskild undervisningsgrupp får 
endast ske efter samråd med eleven och vårdnadshavaren. 4 Man kan även läsa att 
skolan och dess utbildning ska ge eleverna färdigheter och kunskaper och i 
samarbete med hemmet forma eleverna till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar. Man ska visa hänsyn till elever i behov av särskilt stöd i 
utbildningen. 5 
 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den skall med utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling. Skollagen föreskriver att utbildningen 
inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 
landet den anordnas. 
 

                                                           
3 Skolverket, Nyhetsbrev. Temanummer: En skola för alla? 4 februari 2003 nr.2 
4 SFS 1994; 1194, Grundskoleförordningen, Stockholm: Allmänna förlaget. Kap 5, 4 och 5§ 
5 SFS 1994; 1194, Grundskoleförordningen, Stockholm: Allmänna förlaget. Kap 1, 2§, andra stycket 
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Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 
målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen skall utformas på samma sätt överallt 
eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall 
tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig utformas lika för alla.6 
 

Skolan har ansvar för att skoltiden präglas av harmoni och meningsfullhet. 
Lagstiftaren har sett till att inte förlägga problematiken till enbart eleven. Man vill se 
elevens möjligheter till utveckling så att det pedagogiska arbetet kan anpassas efter 
varje elevens förutsättningar. Det är skolans ansvar att möta elevens svårigheter med 
pedagogiska, organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder så att elevens svårigheter 
i skolan minskar eller försvinner. Någon närmare definition av vilka de elever är som 
behöver särskilt stöd anges inte i lagtexten.7 
 
Lärandemiljön 
 
Nedan följer en redogörelse för Nätets framväxt och en beskrivning av skolan det vill 
säga dess lärandemiljö. 
 
Skolan ligger i ett medelstort samhälle. Den byggdes 1986/1987 och är belägen i ett 
område med mestadels höghusbebyggelse. Merparten av eleverna bor i närområdet. 
Ett litet skogsområde ligger alldeles intill skolan och den utnyttjas främst till lek men 
ibland även i undervisningen. Det är nära till ett fritidsområde med elljusspår dit 
många utflykter sker. Skolan består av en huvudbyggnad där det finns klassrum, 
matsal, slöjdsalar, musiksal, liten gymnastikhall, lärarrum samt Spindeln (Som Nätet 
fast för de äldre åldrarna). Där kan man även finna skolsköterskan. I närheten av 
huvudbyggnaden står en annan byggnad som nyttjas av de lägre åldrarna, fritids samt 
Nätet. I den här byggnaden finns även ett lärarrum och ett bildrum. Det finns cirka 
160 elever och 25 personal på den här skolan. 
 
Specialpedagogens beskrivning av bakgrunden till Nätet 
 
Grunden till Nätet är en verksamhet som jag i detta arbete kallar för Spindeln. Hösten 
2002 började skolan bygga upp Spindeln. Skolan ville ha en verkstad där 
utåtagerande barn som var svårhanterliga i klassen skulle få vara, det skulle bli en 
slags negativ konsekvens av att eleverna inte uppförde sig i klassen. I samma veva 
fick skolan tillgång till en specialpedagog vars uppdrag var att starta upp den här 
verksamheten. Specialpedagogen trodde dock inte på idén att det skulle vara ett straff 
att bli placerad på Spindeln, utan ville skapa ett ställe där eleverna kunde stärkas. Det 
skulle vara ett roligt ställe där man kunde träna samspelet med andra människor, 
skapa sig en identitet samt få ett kunskapsmässigt stöd.8 
                                                           
6Läroplaner för förskolan (1994) Lpfö 98, det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshem 
Lpo94, de frivilliga skolformerna LPF94 (Lärarförbundet) Läroplan för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. Stockholm: Utbildningsdepartementet 1994 
s.20 
7 Persson, Bengt, (2001)  
8 Ur intervju med specialpedagogen på skolan 
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Det är vissa gånger ansträngande att arbeta med dessa barn. Några ur personalen 
orkade inte vara kvar och specialpedagogen fick tillbringa mycket tid där från början. 
Tanken var på sikt att specialpedagogen inte skulle arbeta på Spindeln utan mera 
vara den person som hade det övergripande ansvaret, som det är idag. På Spindeln 
jobbar idag två pedagoger heltid. Spindeln är öppen 10.00-14.30 måndag till torsdag 
och 8.20-11.15 på fredagar. Övrig tid är eleverna med sina respektive klasser. 
Tanken är att eleverna ska tillbaka till sina klasser så fort det går och den längsta 
tiden en elev har varit på Spindeln hittills är ett läsår.9 
 
Under våren 2004 fick specialpedagogen signaler från pedagogerna för de yngre 
barnen att Spindelmetoden även behövdes där, eftersom det börjat många barn som  
föreföll behöva det stödet. Specialpedagogen tyckte att det var en bra idé eftersom 
man då fick chansen att börja redan från början så att man kunde stoppa den 
misslyckandespiral som ofta rullade igång annars.10  
 
Nätet 
 
Hösten 2004 startades Nätet där två pojkar är inskrivna idag. För att bli inskriven på 
Nätet/Spindeln måste man ha en elevvårdskonferens då föräldrar/vårdnadshavare 
godkänner placeringen. Är man inte inskriven får man bara komma och hälsa på 
någon gång för att se vad man arbetar med där inne. Placeringens längd bestäms 
utifrån varje barns behov.11 
 
Nätet är fortfarande på försöksstadiet och specialpedagogen är inte riktigt nöjd med 
hur det sett ut under hösten 2004. Hon menar att det varit svårare att få en röd tråd i 
arbetet på Nätet i jämförelse med Spindeln eftersom man har barnskola för de yngre 
eleverna på skolan. Med barnskola menas att fritidshem och skola arbetar tätt ihop 
och det blir då många olika konstellationer av olika barn och vuxna under skoldagen. 
Eleverna som är inskrivna på Nätet har svårt för vissa konstellationer av barngrupper 
eller klarar inte av några konstellationer alls, vilket medför att sättet skolan jobbar på 
blir ett problem för de här barnen. Specialpedagogen jobbar i nuläget på att försöka 
genomföra mer regelbundna tider (på  Nätet) än vad det är idag. För att på så sätt 
skapa bättre rutiner och regelbundenhet.12 
 
På Nätet jobbar man inte med straffpedagogik utan med belöningar eftersom det ska 
löna sig att arbeta. Skolan och dess arbete ska vara något positivt. Arbetssättet 
bygger på bärande relationer mellan barn och vuxna (tillit), eftersom skolan anser att 
barnen i behov av särskilt stöd inte kan utvecklas och lära sig annars.13   
 
Nätet är placerad i byggnaden bredvid huvudbyggnaden. Byggnaden/huset har två 
våningar och där är alla barn som går i förskoleklass till tvåan både under skoltid och 
fritidstid. Nätet finns i ett rum på nedersta våningen, längst bort i huset så att det ska 

                                                           
9 Ibid 
10 Ur intervju med specialpedagogen på skolan 
11 Ibid 
12 Ibid 
13 Ibid 
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vara så lugnt och skönt som möjligt. På Nätet jobbar en lärare halvtid och en lärare 
heltid och båda fungerar som assistenter åt var sitt barn.14  
 
Målsättning för verksamheten 
 
Utgångspunkten 
 
I policydokumenten som kommunen utarbetat anges att barns svårigheter och behov 
inte ska förstås bara som egenskaper hos individen, utan bör ses i relation till 
omgivningens bemötande och i lärandemiljön. Det är därför viktigt att observera och 
analysera på organisations-, grupp- och individnivå innan åtgärder beslutas. 
Specialpedagogen ska ge arbetslaget stöd i deras arbete att ”ringa in” vad det är som 
utgör hinder för lärande och utveckling. Beslut om att ett barn ska ingå i 
Nätetverksamheten ska alltid ske i samråd med barnet och dess föräldrar och ett 
åtgärdsprogram ska alltid ligga till grund. Barnet har alltid en tillhörighet i en 
grupp/klass och klassläraren är pedagogiskt ansvarig då den ska sköta 
föräldrakontakt, planering tillsammans med Nätets personal etc.15 
 
Syfte och mål för Nätet och Spindeln 
 
Syftet med verksamheten är att erbjuda en alternativ pedagogisk lösning till barn 
under en kortare eller längre tid. Målet är att eleverna ska tillbaka till sin ordinarie 
grupp/klass med stärkt tilltro till sin egen förmåga att lära och hantera sociala 
sammanhang.16 
 
Verksamheten i Nätet syftar till att stärka barnets identitet och sociala kompetens 
genom att: 
 
♦ I den lilla gruppen bli sedd och bekräftad. 
♦ Hjälpa barnet reflektera över sig själv i grupp. 
♦ Få möjligheter att bearbeta konflikter. 
♦ Träna förmågan till empati. 
♦ Träna förmågan att lyssna. 
♦ Träna koncentration och uthållighet. 
♦ Träna samarbete. 
♦ Hjälpa barnet att hitta strategier att klara av det dagliga skolarbetet. 
 
Verksamhetens hörnstenar är: 
 
♦ Tydlig gränssättning. 
♦ Struktur över dag och i skolarbetet. 
♦ Rutiner 
♦ Skapa bärande relationer mellan barn-barn och mellan barn-vuxna. 
♦ Kreativt arbete. 
♦ Uteverksamhet. 
♦ Alternativa arbetsformer.17 

                                                           
14 Ur intervju med specialpedagogen på skolan samt egna observationer 
15 Kommunens policydokument 
16 Ibid 
17 Ibid 
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Centrala begrepp och teoretiska perspektiv 
 
I det följande avsnittet kommer jag att ta upp några centrala begrepp och teoretiska 
perspektiv som jag anser är viktiga för detta arbete. Jag kommer bland annat att 
förklara vad det kompensatoriska och kategoriska perspektivet innebär samt det 
demokratiska deltagarperspektivet och det relationella perspektivet. Att jag valt att 
belysa dessa beror på att de två första perspektiven till stor del kan jämföras med 
arbetssättet skolan valt att arbeta efter och de två sista perspektiven mer svarar för 
vad det svenska samhället strävar efter. Efter dessa perspektiv kommer ett avsnitt om 
två olika typer av integrering. Avslutningsvis förklarar jag vad några olika teoretiker 
anser om barn och deras behov samt om undervisning. 
 
Det kompensatoriska och det kategoriska perspektivet  
 
Det kompensatoriska perspektivet och det kategoriska perspektivet innebär att man 
tillsätter extra resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning vars mål är att stärka 
individens svaga sidor. Tanken med detta är att man ska ge den elev som är i behov 
av särskilt stöd möjlighet att fungera. Det ideala målet är att eleven ska komma upp 
till den nivå där de andra barnen befinner sig inom ett visst område. Därefter kan 
barnet gå in i den vanliga undervisningen igen, och följa denna. På sikt är även målet 
att barnet ska kunna fungera som övriga samhällsmedborgare. Perspektiven har 
utgångspunkt från en positivistisk vetenskapssyn. Eftersom det kompensatoriska 
perspektivet förutsätter att man ställer en diagnos på barnet medför det att barnet 
sätts in i ett ”fack” vilket medför att både barnet och dennes föräldrar får underordna 
sig det som den sakkunnige yttrar och anser. Detta har det kompensatoriska 
perspektivet fått kritik för. Eftersom diagnoser ofta är osäkra och starkt präglade av 
de rådande kulturella värderingarna gör det att de råd till undervisning som ges inte 
alltid behöver vara det barnet verkligen behöver. Eftersom kompensationens 
grundidé är att barnen blir särbehandlade medför det som regel en stigmatisering och 
marginalisering för eleven, som eleven ofta får vara kvar i under hela sin skoltid med 
de konsekvenser som det kan leda till. I dagens samhälle kan man se en variant av 
det kompensatoriska tänkandet och det kategoriska perspektivet. Idealet är idag att 
den enskilda eleven eller dennes talesman själv ska få välja det alternativ som hon 
eller han anser vara bäst.18 
 
Det demokratiska deltagarperspektivet och det relationella perspektivet 
 
Alternativet till det kompensatoriska tänkandet och det kategoriska perspektivet är 
det demokratiska deltagarperspektivet samt det relationella perspektivet. Den 
vetenskapsteoretiska synen för detta kan man finna i kritiken av positivismen och i 
de nya uppfattningarna om samhälle och vetenskap som följer av den. Det 
demokratiska deltagarperspektivet och det relationella perspektivet innebär att alla 
grupper av befolkningen går i samma skola och förhandlar om det som sker där. På 
detta sätt minskar avståndet mellan olika grupper av människor. Det underlättar 
dessutom en friare samvaro mellan människorna menar Haug. Han menar även att 
man skapar ömsesidiga intressen och förtroende vilket är en förutsättning för att 
bygga bästa möjliga samhälle. I skolan ska man ha respekt för varandra och 
acceptera varandra som man är. Det innebär också att man ska bidra till det 
                                                           
18 Haug, Peder, (1998) Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning. Skolverket och Persson, Bengt, 
(2001)  
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gemensamma, allt efter sin egen förmåga. För att detta ska lyckas krävs ömsesidig 
anpassning och det förutsätter att alla är tillsammans i ständig konfrontation och 
samverkan. Man kan helt enkelt säga att alla som är tillsammans i samhället även är 
det i skolan. Tanken är inte att man ska kompensera tills avvikaren uppträder 
”normalt” utan man ska visa att det finns olika variationer och behov.19   
 
Det kompensatoriska perspektivet och det kategoriska perspektivet utgör en radikal 
skillnad mot det demokratiska deltagarperspektivet och det relationella perspektivet. 
Det är två olika sätt att förstå elevers skolsvårigheter men det behöver inte vara 
varandras uteslutande.20  
 
Integrering 
 
Segregerande integrering 
Den segregerande integreringen kan man säga är specialundervisningens ursprung. 
Det centrala här är att man hittar den optimala miljön för den enskilda eleven. De 
organisatoriska alternativen som kan vara aktuella varierar från att barnet är med i 
klassen, får enskilda undervisningstimmar, får vara i mindre grupper utanför klassen, 
får vara i särskola, får vara på särskild institution eller på annat ställe. Vad som är det 
bästa alternativet bestämmer en sakkunnig. Tyngdpunkten ligger på en önskan om 
maximal ämnesinriktad inlärning och prestation och målet är att barnet ska tillbaka 
till klassen om det tas därifrån. Ser man specialundervisningen på detta sätt blir det 
ofta innanför positivistiskt vetenskapliga ramar. Det innebär ett nära samband med 
det kompenserande perspektivet21   
 
Inkluderande integrering 
Enligt Haug vill många arbeta för att det inkluderande perspektiv ska ersätta den 
traditionella och segregerande synen på specialundervisning. Inkluderande 
integrering betyder att undervisningen ska ske inom ramen för den klass där barnet är 
inskriven som elev. Man ser det som allra bäst att eleven oberoende av 
förutsättningar får samma undervisning som de övriga barnen. Genom detta läggs en 
positiv grund för att dessa barn också som vuxna ska kunna fungera tillsammans i det 
vanliga samhällslivet. Stor vikt läggs vid social träning och på att utveckla 
gemenskapen. Man accepterar skillnaderna mellan barnen och ser detta som 
erfarenheter och det ska hanteras genom att individualisera undervisningen. Därmed 
framstår alla som i princip likvärdiga inför skolan, och skolan är likvärdig inför alla 
elever. Det finns ett nära samband mellan den inkluderande integreringen och 
deltagarperspektivet.22 
 
Haug anser att den svenska specialundervisningen ligger närmare den segregerande 
än den inkluderande integrering. Det betyder enligt honom att skolan bygger på 
inställningen att effekt och prestationer är viktigare än rättvisa. 23 Han skriver även 
att det finns grundläggande motsättningar mellan de generella formuleringarna i 
läroplanen och det sätt på vilket specialundervisningen är organiserad i enlighet med 
skollagen. 

                                                           
19 Ibid 
20 Persson, Bengt, (2001)  
21 Haug, Peder, (1998)  
22 Ibid 
23 Ibid 
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Det sker redan nu mycket specialundervisning utanför klassen i den svenska 
grundskolan och det finns tendenser på att det ökar mer och mer.24 
 
Behaviorismen  
 
John Watson grundlade beteendepsykologin (behaviorismen). Människan ses ur detta 
perspektiv som ett oskrivet blad när hon föds, och utvecklas genom att bli den 
omgivningen gör henne till. För att nå ett önskat beteende hos ett barn använder man 
sig av straff och belöning. Genom stimulus påverkar man barnets beteende, som 
svarar med att uppvisa önskat beteende och den vuxne får på så vis den önskade 
responsen av barnet. Frederic Skinner har utvecklat Watsons teori, men han håller 
inte med om allt och därför kallade han sin teori för Radikal behaviorism. Han 
trycker på att förstärkningen skall vara i form av belöning för att nå bästa resultat. 
Till skillnad från Watson anser Skinner att all utveckling är beroende av dels 
medfödda skillnader och dels av själva inlärningsprocessen.25    
 
Vygotskijs teori 
 
Efter att Lev Semjonovitj Vygotskij arbetat med handikappade barn väcktes hans 
intresse för barns utveckling. Hans forskning inriktade sig mot att finna den 
psykologiska processen som ligger bakom människans val av medel eller aktivitet för 
att nå sitt mål. För att kunna analysera processen som sker när en människa arbetar 
mot ett mål, måste de redskap människan har tillgängliga studeras. Vygotskij menade 
att människans val av redskap för att nå målen, styrs av historiska och samhälleliga 
sammanhang. Människan är ett objekt som styrs av påverkan utifrån snarare än ett 
inre medvetande. Teorin går alltså ut på att man för att förstå människan måste se på 
det sociala samhället kring denna. Vi lär med och genom andra människor, deras 
beteende och deras språk mm. I undervisningen måste det finnas ett motiv för att 
driva eleven framåt och ge motivation till lärandet. Man kan inte enligt Vygotskij 
utveckla nya motiv genom tricks, belöningar eller straffåtgärder utan genom 
samarbete och meningsfullhet.26 
 
Maslows behovsteori 
 
Maslows behovsteori är en teori som fått starkt fäste hos många pedagoger. Maslow 
menar att man inte kan förklara beteenden utifrån enskilda fysiologiska behov. Han 
anser att det typiska behovet är ett behov hos hela människan och att inget behov 
eller någon drift som kan isoleras och lokaliseras. Med detta menar han att det inte 
går att tala om behov för magen (hunger) etc. Han ser på behov som inte alltid är så 
lätta att förstå och som skär tvärsöver olika situationer som till exempel behovet som 
innebär önskan om kärlek som finns hos alla människor. Maslows behovsteori skall 
förstås utifrån en önskan att finna en bakgrund som kan förklara gemensamma drag i 
människors beteende. Maslows teori kan verka enkel men tittar man djupare på den 
inser man att den är mycket mer komplex än vad man först trott. En beteendesekvens 
bör alltid ses i förbindelse med den situation den utspelas i och vi bör vara noga med 
att tänka efter vilka förklaringar det kan finnas till beteendet. 

                                                           
24 Ibid 
25 Jerlang, Espen m fl, (1999) Utvecklingspsykologiska teorier. Liber 
26Vygotskij, Lev Semjonovitj, (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Daidalos och Jerlang, 
Espen m fl, (1999)  
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Maslow anser att fem behov är de mest grundläggande och de behoven ska inte ses 
isolerade från varandra utan som ett sammanhang. Dessa behov är: 

1. Fysiologiska behov. 
2. Behov av trygghet och säkerhet. 
3. Behov av kärlek och social anknytning. 
4. Behov av uppskattning och positiv självuppfattning. 
5. Behov av självförverkligande. 

 
Några behov är mer grundläggande än de andra och Maslow har ordnat dem så att 
primärbehoven (äta, dricka mm.) kommer först och de socialt orienterade och 
humanistiska behoven (växtbehoven) kommer senare eftersom det är behov som 
först kommer efter det att primärbehoven är tillfredsställda. Det är främst Maslows 
växtbehov som skiljer honom från de andra behovsteorierna. Han bygger en slags bro 
mellan teorin om att vi är underkastade och styrda av våra omedvetna behov och 
teorin som lägger mer vikt vid vår inre medvetna självständighet. Maslow förnekar 
inte att omgivningen kan bidra till att styra vårt beteende men han lägger heller ingen 
stor vikt vid detta. 
 
De fysiologiska behoven 
De fysiologiska behoven kommer först i hierarkin. Hunger och törst måste 
tillfredsställas innan man kan vara motiverad att göra något annat. Ett hungrigt barn 
tänker endast på mat och inte på att lära sig räkna eller läsa mm. 
 
Behovet av trygghet och säkerhet 
När de fysiologiska behoven är tillfredsställda kommer en grupp av behov som kallas 
trygghetsbehov. Det är behov av säkerhet, stabilitet, beroende, beskydd, behov av att 
inte känna fruktan, ångest och kaos, behov av struktur, regler, ordning och gränser. 
Dessa behov kan bidra till hur beteendemönstret ser ut hos en individ och påverka 
individens förhållningssätt till tillvaron. Ångest är motsatsen till trygghet och 
säkerhet. Eftersom behovet av trygghet och säkerhet är grundläggande måste ett 
ängsligt barn anstränga sig mycket för att bli kvitt ångesten eller reducera den. Att 
inte känna ångest är viktigare för ett barn än att vinna socialt erkännande eller social 
kontakt. 
 
Behovet av kärlek och social anknytning 
Maslow placerar behovet av kärlek och social anknytning på tredje plats bland de 
fem grundläggande behoven. Maslow anser att det inte finns så mycket psykologisk 
information om detta behov. Den information som vi får om behovet får vi bland 
annat genom att vi ser på film och läser i litteraturen. Motiveringen som Maslow ger 
till detta behov är endast att människan är en social varelse och man kan säga att 
känslan av trygghet skapar detta behov. För det lilla barnet är det först och främst 
hemmet och familjen som bidrar till det sociala underlaget. Jämnåriga så som 
klasskamrater kommer till så småningom. 
 
Behovet av erkännande och respekt 
Behovet som har sin grund i en längtan efter att ha en någorlunda positiv uppfattning 
om sig själv. En människa behöver veta i sitt inre att hon representerar något gott och 
positivt, att hon kan uträtta något, klara av något och att hon som en följd av detta 
blir värdesatt av andra. Maslow menar att detta behov har två sidor. För det första att 
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man har en faktisk kompetens, att man har en önskan om att duga till något. För det 
andra innebär detta behov en önskan att ”vara någon” i andras ögon.  
 
Behovet av självförverkligande 
Det sista behovet som Maslow beskriver är ett behov att förverkliga sig själv, att 
tillgodogöra sig sina förmågor i meningsfulla sammanhang. Detta behov är ett 
typiskt ”växtbehov”, det behövs inte för att man ska kunna upprätthålla livet utan 
endast för att vi ska kunna nå längre i livet.27 
 
Metod 
 
Jag har valt att ha en kvalitativ ansats i denna studie om en verksamhet som jag 
kallar för Nätet. Detta för att belysa det arbetssätt som en skola använder i arbetet 
med barn i behov av särskilt stöd. 
 
Jag har inspirerats av fallstudiemetoden när jag gjort min undersökning om 
verksamheten och en fallstudie kan man beskriva så här: 
 

Fallstudiemetoden är (…) lämplig när syftet med en 
utvärdering är att skapa en bättre förståelse av den 
dynamik som ligger bakom ett program. När det är av vikt 
att vara responsiv och att förmedla en holistisk och 
dynamisk redogörelse av ett pedagogiskt program är en 
fallundersökning som skräddarsydd för detta. 28 

 
Jag har använt olika metoder, läst litteratur, gjort en observation, intervjuat de 
personer som är involverade i Nätet, både pedagoger, föräldrar och barn för att få en 
så bra och ingående information och kunskap som möjligt inom detta område. Jag 
har dessutom tagit del av skolans dokument kring detta. Genom en deltagande 
observation får jag med egna ögon bilda mig en uppfattning om denna verksamhet 
och genom intervjuerna får jag en djupare förståelse för arbetssättet som tillämpas. 
Jag får även ta del av pedagogernas, föräldrarnas och barnens egna upplevelser för 
metoden och verksamheten. 
 
Etiska överväganden 
 
I en sådan här studie måste man noga värna om anonymitet eftersom en intervju kan 
behandla känsliga ämnen. Därför kommer fingerade namn att förekomma på både 
personer och skolan men även på samhället där skolan är belägen.29 
 
En viktig del i min studie var att alla inblandade visste vad studien skulle handla om, 
vilka risker och fördelar som finns om man väljer att delta i undersökningen. Efter att 
jag berättat det gav alla sitt samtycke att dels bli intervjuade men också att jag fick 
använda intervjumaterialet i studien.30 
 

                                                           
27 Imsen, Gun (1992) Elevens värld introduktion i pedagogisk psykologi. Studentlitteratur, andra 
upplagan 
28 Merriam Sharan B, Fallstudien som forskningsmetod. Studentlitteratur 1994 s.44 
29 http://www.vetenskapsradet.se/humsam/index.asp?id=24&dok_id=838, Steinar, Kvale (1997)  
30 Ibid. 
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Eftersom ett syfte i undersökningen var att titta närmare på vad barnen tyckte och 
tänkte om det här arbetssättet så krävde det att jag intervjuade dem. Allt skedde 
naturligtvis under deras premisser, de fick välja när det kändes passande att prata 
med mig. Jag tog kontakt med föräldrarna först och frågade om deras barn fick ställa 
upp i en intervju och de fick även skriva på att de godkänt det.31  
 
Urvalspersoner 
 
I en kvalitativ undersökning är det ibland svårt att bestämma vilka personer man vill 
intervjua och det behöver man heller inte bestämma direkt. Många gånger måste man 
börja med att intervjua eller observera några, och sedan utifrån vad man sett och hört 
göra nya urval.32 Tillslut blev det så att jag intervjuade de flesta som är inblandade i 
Nätet eftersom det dels inte handlade om så många personer men framförallt för att 
få så mycket information och kunskap som möjligt för min fortsatta undersökning. 
Detta ledde till att jag intervjuade en specialpedagog, två barn, två föräldrar samt två 
lärare som jobbar på Nätet. 
 
Intervjuer 
 
Jag började med att intervjua föräldrarna till barnen, därefter var det de båda lärarna 
som jobbar på Nätet som intervjuades var för sig sedan var det specialpedagogens 
tur, samt elevernas. Tanken var från början att jag skulle intervjua specialpedagogen 
först för att hon skulle ge mig den bakgrundsfakta som fanns till Nätet men tiden 
rann iväg och hon reste bort vilket gjorde att det kom andra intervjuer före. 
 
Intervjumanuset var olika beroende på vem jag skulle intervjua.33 Jag valde att inte 
använda mig av någon bandspelare då jag anser att det kan medföra att intervjun blir 
för stel, utan jag valde att skriva ner vad den som blev intervjuad berättade. Detta kan 
medföra en risk att jag inte fått med all den fakta som berättades för mig. En intervju 
genomfördes i förälderns hem och de övriga i skolans lokaler. 
 
När man ska intervjua barn måste man tänka på att det är viktigt att skapa en så bra 
kontakt med barnet som möjligt. Det är svårt att få en bra intervjusituation med ett 
barn som inte vill samarbeta och finns inget samarbete är det inte säkert att man får 
veta något. Att sitta på en lugn plats så att barnet kan koncentrera sig och inte tappa 
intresset är också betydelsefullt samt att man sitter mitt emot varandra så att man får 
ögonkontakt. Jag beaktade alla dessa aspekter och valde också att intervjua barnen 
direkt på morgonen eftersom jag i samråd med pedagogerna på skolan ansåg att det 
skulle passa bäst då. När man intervjuar barn måste man tänka på att inte ha för långa 
intervjuer eftersom barn ofta tröttnar fort.34 Mina intervjuer pågick mellan 5-10 
minuter med varje barn, sedan var de för trötta. 
 
Efter varje intervju sammanställde jag svaren under respektive fråga. Jag analyserade 
och jämförde svaren för att se eventuella likheter/olikheter eftersom jag letade efter 

                                                           
31 Bilaga 4 
32 Hartman, Jan (1998, 2004) Vetenskapligt tänkande från kunskapsteori till metodteori. 
Studentlitteratur s.271 Andra upplagan 
33 Bilaga 1-3 
34 Doverborg, Pramling, Samuelsson (2000) Att förstå barns tankar Metodik för barnintervjuer. Liber, 
Tredje upplagan 
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likheter, skillnader och mönster. 35 Detta för att få en så nyanserad och rättvis bild 
som möjligt av verksamheten. 
 
Observation 
 
Jag genomförde en observation under ett morgonpass. På observationen studerade 
jag främst miljön inne på Nätet och gjorde noteringar på det jag sett. Efter 
observationen skrev jag sedan ner mer utförligt vad jag sett och upplevt och jämförde 
sedan detta med den information som jag fått från intervjuerna. En risk som finns 
med att jag först valde att intervjua och sedan observera är att jag bara ser det jag fått 
berättat och inte med egna ögon. Detta är något jag tagit i beaktande och tänkt på. En 
fördel som kan finnas med att jag valde att först intervjua och sedan observera är att 
jag innan observationen ”vet” vad jag kan observera lite mer noggrant. 
 
Trovärdighet 
 
Genom att låta de intervjuade personerna läsa och godkänna det jag har skrivit har 
jag styrkt den vetenskapliga säkerheten på arbetet. Eftersom jag använt mig av både 
intervjuer, observationer och policydokument har jag fått information på många olika 
håll som jag sammanställt. 
 
Resultat 
 
Här nedan följer resultatet av mina intervjuer med eleverna, föräldrarna, pedagogerna 
samt specialpedagogen och det jag såg under mina observationer på Nätet. Jag har 
valt att skriva elevernas intervjuresultat tillsammans eftersom de hade så lika svar 
men i övrigt har jag varje persons svar för sig för att läsaren lättare ska få en 
överblick över vem som säger och tycker vad. 
 
Vad tycker eleverna om Nätet? 
 
Eleverna är positiva till Nätet och säger att det är roligt att vara där och att de hellre 
vill vara där än i klassrummet med resten av klassen. De berättade att man gör 
”kuliga” saker på Nätet som att snickra, rita, måla, leka, läsa böcker, spela spel, gör 
olika minneslekar samt pluggar. En av eleverna säger att det är roligt att man får göra 
olika saker. Den andre eleven berättar att det allra roligaste med Nätet är att man får 
gå till en speciell överraskningslåda där man kan välja olika saker men att det ibland 
kan vara lite svårt att välja bland alla saker. Det sämsta med Nätet är att arbeta med 
matten och alla de andra dumma jobben. Den andre eleven säger att hans assistent är 
det bästa med Nätet och att det inte finns något som han inte gillar att göra där. 
 
Vad tycker föräldrarna?   
 
Mamma A 
Mamma A är väldigt nöjd med Nätet, hon ser stor skillnad på sin son nu i jämförelse 
med innan han började där. Nu är han mer fokuserad och positiv och han börjar 
känna sig mer hemma och trygg nu på skolan. Hon anser att en massa små saker har 
blivit mycket bättre, vilket gör att helheten blivit mycket bra. En annan skillnad är 

                                                           
35 Bell, Judith (1995) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur s.153. 



15 
 
 

 

också att man nu vet bättre vilket material som passar honom. Något som hon tycker 
är bra är att det är så strukturerat nu och att miljön är anpassad och utformad för de 
barn som är på Nätet. Hon känner att det är mer planering bakom hennes sons 
skolgång nu. Mamma A kunde inte komma på något som var negativt med Nätet.  
 
En enormt stor skillnad nu i jämförelse med förr är att sonen trivs i skolan. Förr 
klagade han ofta på att han hade magont eller håront vilket sällan händer nu. Nu vill 
han gå till skolan och det är aldrig några problem med påklädning på morgonen. På 
det stora hela är han glad och nöjd. En annan sak som mamman har märkt och som 
hon tolkar som positivt är att han är trött och slut på kvällarna vilket han aldrig var 
förut. Nu kan han spontant komma och säga att han är trött och vill gå och lägga sig 
vid niotiden vilket aldrig hände före elva förut. Hans handikapp gör att det inte går 
att tvinga honom i säng, han somnar ändå inte. 
 
Kontakten mellan Nätet och de som föräldrar tycker hon fungerar väldigt bra, hon 
känner sig medverkande i det som händer runt sin son. De har täta möten och 
uppföljningar där det förs protokoll. Hon pratar regelbundet med specialpedagogen 
och rektorn och de har dessutom en kontaktbok mellan föräldrarna och sonens 
assistent där de skriver om vad som har hänt under skoldagen. Hon skriver dessutom 
om det hänt något hemma som de på skolan bör veta. Hon berättar att hon alltid har 
kört med ”öppna kort” när det gäller hennes son och då förväntar hon sig att hon ska 
få veta vad som händer i skolan. Att hon får regelbunden information är viktigt 
eftersom hennes son inte pratar om skolan när han är hemma och frågar hon honom 
om något så svarar han alltid bara korta svar, hade hon då inte fått information via 
kontaktboken skulle hon inte kunna fråga honom om olika saker som hänt under 
dagen. Men eftersom hon vet vad som hänt med hjälp av kontaktboken kan hon 
spinna vidare på det och lättare få sonen att berätta mer utförligt om skoldagen. 
 
Hon och hennes man har haft många idéer och önskemål om hur de vill att skolan 
ska arbete med deras son vilket skolan har lyssnat på. De hade bland annat idéer om 
hur man kan ta tillvara det som naturen har att ge i undervisningen. Något som de 
också har gett förslag på är att de ska börja på ruta ett redan från början när de ska 
göra något så att deras son får se stegvis hur utvecklingen har skett. Att de ska 
använda bilder när de jobbar tillsammans med honom hade de som önskemål när han 
gick i förskoleklass och det fungerade bra. Sedan har de tipsat personalen rent 
allmänt om vad som fungerar och inte fungerar och hur de ska hantera saker på bästa 
sätt för att han inte ska bli tjurig. 
 
Något som hon som mamma tycker är kul är att hennes son har utvecklats på många 
sätt sedan han började på Nätet. Hans tal har förbättrats och han har dessutom 
förändrats till det bättre när det gäller att känna sympati. En utveckling som även 
skett är att suget efter kunskap har blivit större. Nu har han börjat lära sig några 
bokstäver och det märks när han börjat med någon ny bokstav för då kommer han 
hem och letar saker som börjar på den bokstaven. Han har även börjat rimma och 
någon gång då och då rimmar han till och med hemma vilket är roligt att höra. Det 
som hela tiden är viktigt för att han ska kunna utvecklas anser hon är att allt måste få 
göras i hans egen takt vilket han får tid till på Nätet. 
 
Hennes förväntningar på Nätet är att de frågetecken som finns kring utformningen av 
en del material och aktiviteter så snabbt som möjligt blir klart. Hon anser också att 
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det är viktigt att hennes sons assistent som är den största stöttepelaren för honom får 
vara kvar. En stor förhoppning är så klart att sonen ska kunna vara mer i klassen i 
framtiden. 
 
Mamma B 
Mamma B är också väldigt nöjd med Nätet. Skolan har under stora delar av hennes 
sons skolgång varit ett stressmoment, klasskompisarna har alltid varit före vilket 
gjort att stressen alltid funnits där. Hennes son upplevde att det var mycket tjat på 
honom förut vilket har blivit mycket bättre sedan han började på Nätet. Han har blivit 
mycket lugnare i skolan nu och upplever inte skolan som lika jobbig nu som förr. 
 
Helheten, att det finns kvinnliga och manliga vuxna inne på Nätet tycker mamma B 
är mycket bra. Personerna på Nätet är lugna personer vilket hon gillar och tror är 
positivt för hennes son. Något som hon också ser positivt på är att sonen nu får jobba 
med stenciler vilket gör att han ser ett slut på det han gör. På nätet blir han sporrad 
genom belöning och ofta mycket snabba belöningar. Belöningarna är oftast att han 
får gå ut på Internet och surfa. Att det fungerar bra med det andra barnet på Nätet är 
kul och skönt. För några veckor sedan började hennes son ha gymnastik00 med det 
andra barnet och det var från början något som han inte ville men nu vill han inte 
missa det, det känns som han tycker att det blir lite av en ”grabbgrej” vilket han 
verkar uppskatta. Vid frågan om vad hon ansåg vara negativt med Nätet svarade 
Mamma B att det inte finns något direkt negativt med det. Det hon tyckte fungerar 
mindre bra på skolan är att det finns för lite personal på skolan i jämförelse med 
barnantalet. Hon tycker att personalen gör så gott de kan, att de är mycket duktiga 
men att hon inte förstår hur de orkar. 
 
Mamma B berättar att hennes son trivs mycket bättre i skolan nu när han får vara på 
Nätet ibland. Från början var han besviken över att han inte fick vara där hela tiden 
utan ibland måste vara i klassrummet med den övriga klassen. Han vill ha mer tid på 
Nätet för han trivs så bra där. 
 
Mamma B tycker att kontakten mellan Nätet och hemmet fungerar jättebra. De pratar 
med varandra när något hänt både positivt och negativt. Är det något speciellt under 
helgen eller kvällen som har hänt så ringer hon till skolan och berättar det och 
detsamma gäller om det händer något på skolan. Det är viktigt att man får veta saker 
för då kan man sporra sonen extra mycket om det hänt något positivt samt vara 
beredd och ha större förståelse om han skulle komma hem arg. Hon tycker också att 
de har fått otrolig uppbackning av skolans personal och menar att det har hänt saker 
på en gång så att de inte har behövt vänta i flera veckor på att något ska hända.  
 
Förväntningarna som Mamma B har på Nätet är att de ska förbereda hennes son så 
att han i det långa loppet ska kunna återvända till sin klass. Hennes önskan är att han 
ska tillbaka till sin klass innan högstadiet och dit är det fyra år. Hon påpekar under 
intervjun att hon tycker att det är viktigt att barn i behov av särskilt stöd fångas upp 
tidigt, helst redan i ettan så att det inte blir en massa bortkastade år i skolan där barn 
och föräldrar mår dåligt. 
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Vad tycker pedagogerna på Nätet? 
 
Lärare 1 på Nätet 
Lärare 1 tycker att Nätet fungerar bra. Han anser att det är viktigt att man lägger upp 
arbetet på rätt sätt så att det inte blir en avstjälpningsplats utan ett ställe som 
verkligen jobbar för förbättring, ett positivt ställe helt enkelt. Arbetssättet medför en 
stor fördel för barnet i fråga anser han men det är naturligtvis också en stor fördel för 
klassläraren som får lite mer lugn och ro i klassen. En nackdel som han ser med 
arbetssättet är att det blir en väldig segregation från de andra barnen. För pojken som 
han själv är assistent åt är det en stor nackdel att han inte får vara med så många barn 
eftersom samspelet med andra är något som den här pojken behöver träna på. 
 
Lärare 1 anser att Nätet och dess struktur gör att elevens lärande underlättas då 
eleverna får göra uppgifter i sin egen takt samt att de får mycket tid och 
uppmärksamhet. På Nätet har man också möjlighet att anpassa elevens material på ett 
annat sätt och det blir ofta mycket klippande och klistrande för att göra så bra 
material som möjligt. I sitt arbete på Nätet har lärare 1 många kortsiktiga mål men 
även en del mer långsiktiga som att pojken han hjälper ska börja läsa. Det stora målet 
är att pojken ska fungera i sin egen klass och känna sig lugn och harmonisk där. 
 
En av de stora sakerna som de försöker utveckla och arbeta på är att de försöker 
utvidga gruppen både på Nätet men även under övriga aktiviteter under skoldagen 
och fritidshemstiden. Eftersom pojken som lärare 1 hjälper bara är cirka en timme i 
veckan inne i klassen, förutom samlingarna, försöker de plocka in klasskompisar till 
deras lilla grupp lite då och då. När det gäller socialt samspel på Nätet har de vissa 
lektioner tillsammans som exempelvis idrott och slöjd. Eftersom pojken är så lite 
med klassen blir det sociala samspelet med klasskompisarna lidande. Under lunchen 
brukar de prata med varandra över bordet men ofta kan pojken prata om saker som 
de andra barnen inte vet något om eller förstår och då blir de snabbt ointresserade. 
Som lärare 1 ändå tolkar det, är pojken trots att han är så lite med klassen väldigt 
omtyckt bland vissa barn. 
 
För att arbeta med barn som går på Nätet krävs det att man har tålamod men även att 
man är lyhörd, tydlig och bestämd anser lärare 1. Han berättar att han får hjälp i sitt 
arbete av specialpedagogen som finns på skolan. Från början var det hon som hjälpte 
till med den planering som gjordes. Nu är det hon som strukturerar upp hela arbetet 
vilket lärare 1 tycker är bra för då kan de andra på Nätet koncentrera sig på den 
enskilde individen. 
 
Lärare 1 berättar att klasskompisarna till eleverna som går på Nätet är nyfikna och 
vill komma och hälsa på vilket de ibland får. Han berättar också att föräldrarna till 
pojken är väldigt nöjda med Nätet och det övriga arbetet. Han tror också att den 
övriga personalen på skolan tycker att Nätet och dess arbetssätt är bra. 
 
Lärare 2 på Nätet 
Lärare 2 på Nätet tycker även hon att Nätet har ett bra arbetssätt. Hon påpekar att 
varje barn är unikt och att det gäller att hitta dem där de befinner sig för att deras 
skolgång ska fungera allra bäst och att det är viktigt att se en framtid för barnet. 
Fördelen med Nätet anser hon först och främst är att barnet som är på Nätet får lugn 
och ro. Barnet får dessutom tillgång till vuxna på ett annat sätt. En tillit skapas till de 
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vuxna på Nätet vilket gör att barnet mår bra. Nackdelen är att vissa barn kan bli för 
isolerade och det är dessutom lätt för barnet att bli alldeles för beroende av vissa 
vuxna, vilket kan leda till att barnet endast arbetar med en viss vuxen. En annan 
nackdel är det sociala samspelet för barnen då det är så få barn som går på Nätet men 
hon berättar att man nu försöker slussa in fler barn så att man kan jobba mer med de 
sociala bitarna. Det finns barn på skolan som behöver få komma till Nätet och det 
finns även barn som vill komma och några av dessa kanske får chansen att börja nu. 
 
Eftersom det är lugnt och tryggt på Nätet blir det lättare att arbeta för de här eleverna. 
Där kan de jobba i sin egen takt och rutiner skapas vilket är elementärt för barnen i 
behov av särskilt stöd. Eftersom pedagogerna på Nätet jobbar tätt med barnen lär de 
känna dem så bra att de kan känna av dem både tidsmässigt, vad de orkar med samt 
känslomässigt, vilket humör de är på. 
 
Målet för eleven hon hjälper på Nätet är att han ska få arbetsro samt att han ska 
komma vidare kunskapsmässigt. Samspelet med andra är också något de försöker 
arbeta på att förbättra. Det är viktigt att skolan ska kännas rolig för de här barnen 
anser hon och många gånger har man lägre mål för barnen inne på Nätet än för de 
andra barnen. 
 
Lärare 2 berättar att hon jobbar halvtid på skolan och hela denna tid tillbringar hon 
inne på Nätet. Hon har lagt upp arbetet så att eleven hon har ansvar för, får ha sina 
arbetspass med henne på Nätet. Den pojke som hon har ansvar för har ungefär 
hundra minuters arbetspass under en dag med raster lite då och då. På rasterna får 
han spela spel som har någon anknytning till arbetet eller röra på sig i en lek. 
Innehållet i arbetspassen bestämmer hon tillsammans med pojkens klasslärare och de 
bestämmer även hur mycket han ska hinna göra på en vecka. På slutet av lektionerna 
får han välja fritt vad han vill göra som till exempel bygga med lego. Detta fria val 
ser lärare 2 som en liten morot för honom så att han sporras till att arbeta. Hon 
berättar även att de har ett system med polletter på Nätet. När eleverna gjort fem 
arbeten får de en pollett och när de samlat till fem polletter får de välja en sak i en 
överraskningslåda där det finns pennor, sudd, godispengar, russin och dyligt. 
 
Lärare 2 anser precis som lärare 1 att det krävs tålamod när man arbetar med 
eleverna på Nätet. Hon menar även att det är viktigt att känna empati, att ha ett mål 
med arbetet, lång erfarenhet av arbete med barn samt att man sätter sig in i 
problematiken kring barnet. Vidare är det viktigt att man läser litteratur så att man 
vet vad det handlar om. Sist men inte minst anser hon att det är viktigt att kunna sätta 
sig in i barnet och dennes familjs situation. Läraren berättar att även hon tar hjälp av 
specialpedagogen på skolan när hon behöver stöd i sitt arbete. Men hon pratar även 
med kollegan på Nätet (lärare 1). 
 
De föräldrar Nätet berör är positiva tror läraren, hon berättar att eleverna också är 
nöjda och ser Nätet som sitt nu. De andra barnen som är runtomkring är nyfikna och 
vill komma och hälsa på. Hon tror att det ses som något positivt att få gå på Nätet. 
Nu har det här systemet börjat ”landa”, det tar ett tag innan ett arbetssättet sätter sig. 
Från början var vissa skeptiska, de undrade vad det var och trodde inte att de 
behövde jobba alls när de var på Nätet. Klasslärarna är glada att de kan få den här 
uppbackningen som Nätet innebär berättar hon. 
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Vad tycker specialpedagogen? 
 
Specialpedagogen var en av dem som tog initiativet till att skapa arbetsmodellen på 
skolan så hon tycker att det är ett bra arbetssätt men att det fortfarande finns vissa 
brister som behöver åtgärdas. Nätet underlättar för så många, inte bara för eleven 
själv utan även för klassläraren och för klasskamraterna menar hon. 
 
Specialpedagogen berättar att det är viktigt att både barn och föräldrar tycker att 
Nätet är bra för annars fungerar det inte. Föräldraarbetet är av största vikt och man 
har regelbundna träffar (EVK) i 4-6 veckors intervaller och på dessa träffar skriver 
man åtgärdsprogram för barnen. Man dokumenterar även alla samtal som sker samt 
vissa betydande händelser. Det är viktigt att arbetssättet är väl inplanerat hos de 
övriga pedagogerna på skolan, så att de inte tror att det är en belöning att få gå till 
Nätet. 
 
Arbetssättet på Nätet avgörs beroende på vilka barn som är där. Vissa barn är 
beroende av struktur, mindre grupper med stor vuxentäthet medan andra kan behöva 
att man individualiserar mycket. Specialpedagogen påpekar att arbetssättet inte 
handlar om att man ska plocka ut barnen och stämpla dem utan ge dem en möjlighet 
till att lyckas. De barn som går på Nätet är ofta redan utmärkande redan innan de 
börjar på Nätet. Hon menar att vad som egentligen är bäst är att plocka ut barnen och 
få dem att lyckas istället för låta dem stanna kvar och på så vis misslyckas själva 
samt förstöra för de andra barnen i klassen och på så vis bli utpekade. Hon tror att 
den lilla gruppen alltid kommer att vara viktig och menar att det inte är rimligt att 
alla barn ska klara av att gå i vanliga klasser då grupperna är så stora och många av 
de elever som är i svårighet ofta har problem med just stora grupper. Det som är 
viktigt att komma ihåg, påpekar hon, är att Nätet inte är en klass utan alla elever 
tillhör sin egen klass och klassläraren är den som bär huvudansvaret för eleven. En 
stor fördel med Nätet är att det finns tid att ge både positiv och negativ feedback på 
en gång, något som eleverna är beroende av och som det inte finns möjlighet att 
åstadkomma i en stor klass. 
 
En nackdel som finns med Nätet är att barnen missar en del av det som görs i 
klassen. En annan nackdel är att eftersom många av eleverna har likartade problem 
så kan konflikter mellan dem lätt uppstå. Något som också är ett bekymmer, och som 
berörda pedagoger försöker göra något åt just nu är det social samspelet och 
grupptillhörigheten för eleverna på Nätet. Detta beror delvis på att det bara är två 
elever som är inskrivna på Nätet. Tanken är nu att de ska försöka involvera fler barn 
så att eleverna kan träna på samspelet med andra elever. 
 
Något som är jätteviktigt för specialpedagogen är rummet som Nätets verksamhet är 
i. Det ska var ett lugnt, tyst och ljust rum. Barnen ska vara placerade så att de inte 
stör varandra eller får en massa intryck som stör dem i deras arbete. 
 
Det krävs mycket arbete för att arbetet med eleverna i behov av särskilt stöd ska 
fungera så därför är det mycket av pedagogernas arbetstid som är avsatt till 
planering. Man sitter även en gång i veckan och diskuterar arbetet tillsammans. 
 
Det är viktigt att man har någon att prata med och som kan stötta anser 
specialpedagogen. Eftersom hon inte tillhör skolan utan bara är placerad där så är 
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rektorn på skolan inte hennes chef. Hennes chef är skolchefen som hon kan prata 
med men hon får även annan handledning varannan vecka som är mycket bra. 
 
Observationen 
 
Miljön inne på Nätet 
Inne på nätet är det vitt och ljust, lokalen är avsedd enbart för Nätets verksamhet 
vilket innebär att det inte är ett ”extra rum” som alla kan använda sig av. 
Arbetsplatser för tre barn finns där nu, men tanken är att det ska börja ytterligare 2-3 
barn. Vid arbetsplatsen är det rent och snyggt. Några barn har ett 
skrivbordsunderlägg med en liten plastflik där små bilder av hur dagen ska se ut 
ligger.  I anslutning till arbetsplatsen har barnen egna hyllor där deras material finns. 
Vid ett första ögonkast inne i rummet ser det ut som ett litet kontor med några 
arbetsplatser. Barnen har vid sina platser fått sätta upp kort på dem som står dem 
närmast exempelvis mamma, pappa och syskon. För vissa av barnen är det viktigt att 
inte ha så mycket saker runt sig som gör att de tappar koncentrationen. På deras 
arbetsplatser har man därför satt upp ett vitt skynke på väggen så att inte strukturen 
på den vitmålade väggen stör. Dessa elever har även en egen dator så att de inte 
behöver förflytta sig så långt. Alla arbetsplatser är avskilda med skärmväggar och 
man har dessutom skilt på arbetsplatserna genom att placera dem i rummets hörn. 
Inne på Nätet finns också ett runt bord där de brukar ha små samlingar. Längs en 
vägg har pedagogerna hyllor med olika material som de kan använda sig av i arbetet 
med eleverna och ovanför dessa hyllor hänger en white board. Barnen som är 
inskrivna på Nätet har fått olika färger och när man kommer in i rummet möts man 
av små fotsteg i olika färger som sitter fastklistrade på golvet och som leder till 
barnens arbetsplats. I detta rum finns även plats och möjlighet till lek som 
exempelvis lego och spel. Det finns även en dator som är till för alla barn och på den 
kan de spela spel, göra olika övningar eller ”surfa på nätet”. I närheten av 
arbetsrummet finns ett rum som barnen kallar för ”Snicken”. Där målar, snickrar och 
skapar man olika saker, och detta är ett rum som är väldigt uppskattat av barnen. 
”Snicken” är dock ett rum som kan användas av alla barnen i huset.  
 
Under min observation såg jag att arbetspassen var väldigt korta och att det ofta 
krävdes en liten paus där eleverna fick göra något annat. Det blev ibland mer paus än 
arbete för vissa barn eftersom att det just den dagen var en lite sämre dag då 
koncentrationen och orken tröt.36 
 

                                                           
36 Ur intervju med specialpedagogen på skolan samt egna observationer 



21 
 
 

 

Sammanfattning 
 
Eleverna på Nätet är positiva till att vara där och tycker att det är roligt. Även 
föräldrarna till eleverna är nöjda och ser att det är stor skillnad på deras barn nu i 
jämförelse med förut, de trivs bättre och utvecklas mer. Pedagogerna på Nätet anser 
att det mesta fungerar bra men att det sociala samspelet blir lidande så som 
verksamheten ser ut just nu. Detta är något som de arbetar på att förbättra berättar de. 
De anser att det finns många fördelar med Nätet och då främst att eleverna får mer 
lugn och ro nu, samt att de får bättre tillgång till vuxna. Specialpedagogen är inte 
riktigt nöjd ännu med Nätets struktur och upplägg, hon anser att barnen behöver få 
bättre strukturerade tider och öva mer på det sociala samspelet. I övrigt tycker hon att 
Nätet har ett bra arbetssätt. 
 
Rummet som Nätets verksamhet befinner sig i är ljust och vitt. Var sak har sin plats 
och eleverna har sina egna arbetshörnor som är avsedda för just dem. Det finns olika 
material som pedagogerna kan använda sig av i undervisningen inne i rummet så de 
behöver inte hämta saker överallt utan allt är lättillgängligt.  
 
Analys  
 
När jag började min studie var jag nyfiken på att ta del av Nätets arbetssätt som 
strider mot vad man egentligen bör sträva mot enligt skollagen. På Nätet frångår man 
principen om att integrera eleverna i den vanliga verksamheten. Eftersom arbetssättet 
var beprövat av de äldre barnen på skolan visade sig fungera bra bestämdes det att 
man även skulle pröva att arbeta i liten grupp med de yngre eleverna i behov av 
särskilt stöd. Skolan jobbar alltså mer utifrån ett kompensatoriskt och kategoriskt 
perspektiv men är inte beroende av att det ställts någon diagnos på barnet. Det är 
föräldrar och barn som i slutändan bestämmer vad de vill göra, om de vill bli 
inskrivna på Nätet eller inte. 
 
Som jag förstår utifrån intervjuerna och min observation så verkar Nätet och dess 
verksamhet fungera väldigt bra och att den är omtyckt. Man har kunnat konstatera 
framsteg i arbetet hos barnen och de visar större glädje nu när de är på Nätet i 
jämförelse med innan. Barnens koncentration har blivit bättre då de får sitta i en 
bättre miljö, det leder till att de får mer skolarbete gjort och att de inte misslyckas 
lika ofta. Att inte misslyckas hela tiden stärker självkänslan och är viktigt för alla 
barn oavsett om man är i behov av särskilt stöd eller inte.37 
 
Med ett medvetet förhållningssätt och bemötande har pedagogerna runt barnen 
lyckats skapa en bra struktur i deras skolvardag. På Nätet skapar man den trygghet 
som eleverna behöver för att klara skolarbetet. Eftersom det är få elever på Nätet och 
många vuxna får eleverna den hjälp som behövs för att förstå och klara nya uppgifter 
samt nå nya kunskaper. 
 
Ett självständigt och utforskande arbetssätt poängteras i dagens skola.38 Det är inte 
ett arbetssätt som jag tror passar alla elever då bland annat koncentrationen många 
gånger tryter för vissa barn. Många av eleverna på Nätet hör till dessa, de behöver 
någon som hjälper dem i deras tillvaro, steg för steg och detta är något som är 
                                                           
37 Kadesjö, Björn (1992) Barn med koncentrationssvårigheter. Liber Utbildning AB  
38 Läroplaner (1994) 
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omöjligt för en klasslärare i en vanlig stor klass. Klarar man inte av att koncentrera 
sig kan det innebära att man gör något utåtagerande inför de övriga kamraterna. Det 
kan i sin tur leda till att eleven får en viss roll i sin klass, något som även 
specialpedagogen var inne på, och det kan medföra en negativ självbild.39  
 
I både läroplaner och annan litteratur betonas vikten av det sociala samspelet, 
människan är en social varelse och har behov av gemenskap och utvecklas i 
samspelet med andra.40 Det framkom i min undersökning att eleverna på Nätet har 
litet eller nästan inget socialt samspel till stor del eftersom detta är en av orsakerna 
till varför de har svårigheter med klasstillhörigheten. En annan orsak är att de är på 
Nätet under nästan hela dagen och på så vis inte får träna på att förbättra det sociala 
samspelet. Detta var något som alla berörda pedagoger var medvetna om och de 
arbetade för att förändra situationen genom att undersöka om och hur man skulle 
kunna göra gruppen större. 
 
Diskussion 
 
I dagens samhälle sker det hela tiden en utveckling vare sig man vill det eller inte. 
Politiken har blivit viktig och det sker ständigt debatter om olika saker. En debatt 
som alltid är aktuell är vad som händer med undervisningen av barn med särskilda 
behov. Denna debatt präglas ofta av starka men även motstridiga intressen. Barn i 
behov av särskilt stöd behöver hjälp och stöd men det råder delade meningar om 
vilka insatser och åtgärder som är de bästa.41 
 Jag har i det här arbetet mer grundligt fördjupat mig i en variant av arbetssätt som en 
skola valt att arbeta efter. 
 
En skola för alla 
 
Att arbeta med elever i svårighet är på många sätt en verksamhet som innehåller 
stora utmaningar och en mängd laddade frågor. Hur ska vi klara av dessa elever i 
skolan? Hur kan vi möjliggöra en god utbildning för dem? Vilken typ av skola vill vi 
skapa och ha – en skola för alla eller inte? 
 

Målsättningen med ”En skola för alla” är att alla ska få 
möjlighet att känna delaktighet och gemenskap i en 
inkluderande miljö.42 

 
Men vad betyder egentligen en skola för alla, är det att alla ska göra och kunna allt? 
För mig är en skola för alla en skola där alla elever trivs, mår bra, utvecklas och får 
nya kunskaper. Hur man sedan gör för att uppnå detta är en uppgift som varje skola 
måste lösa på det bästa sättet för just den skolan. Skolan måste se och acceptera att 
alla elever är olika när de kommer till dit och att det inte är skolans uppgift att göra 
dem lika. Accepterar skolan det tror jag att vi kommer att få en bättre skola för alla.  
 

                                                           
39 Iglum, Lisbeth (1999) Om de bara kunde skärpa sig! Barn och ungdomar med DAMP/MBD 
AD/HD och Touretets syndrom. Lund Studentlitteratur  
40 Skolverket (2001) Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv. Stockholm Liber  
41 Haug, Peder (1998) 
42 Persson, Bengt (2001) s.20 
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En skola för alla barn innebär också att man som personal måste hitta ett 
förhållningssätt som får barnet att skapa sig en positiv självbild. Barnet måste få 
känna att det duger och för att nå dit måste barnet möta människor som har tilltro till 
barnets möjligheter. Tilltro och tillit var något som en av pedagogerna på Nätet 
poängterade var mycket viktigt för dem och jag kan bara hålla med. Man behöver 
bara gå till sig själv och fundera över i vilka samanhang och med vilka personer som 
man känner sig säker och trygg, det är ju med dem man känner och litar på. 
 
Haug anser likt mig att en skola för alla betyder en plats där alla kan trivas, må bra 
samt känna att de har utbyte av det skolan ger. Detta anser han kräver en eller annan 
form av styrd interaktion och anpassning mellan eleven och skolan och därmed läggs 
grunden till ett differentierat skolsystem. Detta sker parallellt med den strävan som 
finns i Sverige att utveckla principen om en gemensam skola för alla.43 
 
Nedskärningar i skolan har lett till färre antal lärare, assistenter, skolpsykologer, 
skolkuratorer och speciallärare. Detta drabbar alla men det drabbar allra mest de 
svagare eleverna. Elever i behov av särskilt stöd har drabbats hårt av kommunernas 
besparingar och åtstramningar och skolan räcker många gånger inte till för dem.44 
 

Sverige är en välfärdsstat och i en  (…) välfärdsstat är det en 
målsättning att alla ska ha lika rätt till utbildning, att barn 
ska få lika villkor i skolan och att alla ska betraktas som 
likvärdiga, oavsett begåvning, anlag och intressen. Detta är 
fastslaget i både den svenska skollagen och i läroplanerna.45 

 
En sak som jag funderat mycket över medan jag skrivit det här arbetet är hur man ska 
hinna ge barnet i behov av särskilt stöd den hjälp han eller hon verkligen behöver. 
Barnet kanske behöver lugn och ro till exempel, hur skapar man det utan att 
segregera barnet från klassen? Jag tycker att Nätet är en bra idé och arbetssätt och jag 
tror att man på ett bra sätt har skapat en skola för alla. En skola för alla innebär en 
skola för eleven som är i behov av särskilt stöd men även för hans eller hennes 
klasskompisar, för hur mycket ska man tillåta att de ska behöva stå ut med? Är det 
rättvist att till vilket pris som helst integrera eleven i behov av särskilt stöd i klassen? 
Jag tror att alla blir förlorare då och det kan väl ändå inte vara meningen? 
 
Den teoretiska bakgrunden i jämförelse med Nätet 
 
På Nätet jobbar de mycket med belöningar vilket verkar fungera mycket bra. 
Eleverna vet att om de arbetar och gör sitt allra bästa så kommer det tillslut en 
belöning. Att jobba med belöningar är något som behavioristerna förespråkar för att 
man ska nå önskat resultat. Något som skiljer Nätets arbetsmetod från den 
behavioristiska synen är att Nätet inte förespråkar och använder sig av straff (något 
som behavioristerna gör).46 Att få belöning när man gjort något bra gör att man 
känner att det lönar sig att arbeta och man kan på så vis skapa sig en positiv bild och 
få en bra uppfattning om skolan. Här kommer även Vygotskij och hans tankar in lite 
då han menade att det måste finnas ett motiv för att driva eleven framåt och ge 

                                                           
43 Haug, Peder (1998)  
44 Persson, Bengt (2001) 
45 Haug, Peder (1998) s.12 
46 Jerlang,Espen m fl. (1999) 
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motivation till lärandet. Han menar dock att detta inte kan ske genom belöningar och 
straff utan genom att man samarbetar och känner meningsfullhet i det man gör.47 Jag 
menar att belöningarna kan vara en form av motiv för dessa elever men att de även 
gör saker som jag tror att de känner är meningsfulla inne på Nätet. Eftersom eleverna 
vet vad som krävs för att få belöning vet de vad de kämpar för. De vet att när jag 
gjort dessa fem arbeten får jag en pollett och när jag samlat ihop fem polletter får jag 
välja en sak i överraskningslådan. Att eleverna vet precis vad som krävs ser jag som 
något positivt för då får de en klar bild över allt och det är samma regler som gäller 
varje gång i stället för att de ibland får en belöning och ibland inte. Då tror jag inte 
att man når samma resultat med dessa elever.   
 
Arbetssättet medför att eleverna känner en större säkerhet, får en bättre stabilitet och 
struktur. Regler och gränser blir lättare att förstå och följa i den lilla gruppen. Dessa 
saker är något som Maslow anser tillhör de mest grundläggande av en människas 
behov och som han kallar för trygghetsbehoven. Dessa behov kan påverka individen 
och dess förhållningsätt till tillvaron beroende på om de blir uppfyllda eller inte.48 
Jag tror att de i högre grad blir uppfyllda på Nätet för dessa elever än inne i 
klassrummet med de övriga eleverna. Maslow anser även att vi har ett behov av 
erkännande och respekt. Vi har alla en önskan om att ”vara någon” i andras ögon 
samt att känna att man duger till något för sin egen skull. Detta tror jag Nätet har 
lyckats ”plocka” fram hos eleverna som är inskrivna där på ett betydligt bättre sätt än 
om de hade gått kvar i sin klass. Eleverna vill vara på Nätet och det tror jag till stor 
del beror på att de ”är någon” där, de blir sedda och hörda på ett helt annat sätt vilket 
de behöver. 
 
De tysta och snälla eleverna 
 
När jag diskuterade arbetssättet med specialpedagogen kom vi in på vad som händer 
med alla elever som är tysta och snälla men som kanske inte alls mår bra. 
Specialpedagogen berättade att hon funderat mycket på om hur det skulle fungera att 
blanda eleverna som är tysta och inåtvända med eleverna som hörs och är 
utåtagerande. Helst skulle hon vilja starta ett helt nytt ställe för de som är inåtvända, 
blyga och tysta men att det helt enkelt inte finns pengar till dem. Eftersom de inte 
stör ordningen i klassen är det därmed inga andra än de själva som drabbas och mår 
dåligt. Detta tycker jag är hemskt, en skola för alla, visst var det så det var? Jag tror 
att det skulle vara mycket bra för dessa inåtvända elever att få komma till en grupp 
där de får träna gruppstärkande övningar och det egna självförtroendet så att de vågar 
höras och synas. Jag tror att dessa elever är de stora förlorarna i skolan och samhället 
idag eftersom de är så osynliga och jag hoppas att det i framtiden kommer att 
uppmärksammas mycket mer än vad de gör idag. 
 
Positiva och negativa aspekter 
 
Här nedan följer några rader som jag tycker speglar varför Nätets arbetssätt kan vara 
ett bra lösning för elever i behov av särskilt stöd: 
 

                                                           
47 Vygotskij, Lev Semjonovitj (1995) 
48 Imsen, Gun (1992) 
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Barnen måste hela tiden få en konkret upplevelse av framgång genom eget 
självständigt arbete för att stärka självförtroendet och absolut inte bli förödmjukad 
och misslyckas inför kamraterna. Skolan måste hitta vägar förbi svårigheterna.49 
 
Finns det något som är negativt med Nätet och deras arbetssätt? Jag tror att många 
saker kan vara och bli negativa om man inte jobbar på ett målmedvetet sätt för att 
förhindra att olika typer av problem uppstår. En sak kan vara att barnen blir mobbade 
för att de segregeras från klassen, de kan känna ett utanförskap gentemot de övriga 
eleverna. De kan även få svårt med gemenskapen med kompisar då de inte träffar så 
många jämnåriga under skoldagen. Det som har fungerat så bra för Nätet är att de har 
lyckats skapa en positiv bild av verksamheten, barnen vill vara där, både de som är 
inskrivna och de andra barnen. Men även fast eleverna trivs där så kvarstår 
problemet med det sociala samspelet och detta hoppas jag att skolan gör något åt 
inom en snar framtid. 
 
Genom mina intervjuer och observationer har jag förstått att det kan vara krävande 
att arbeta med elever i svårigheter. Det behövs väldigt mycket stöd och uppbackning, 
något som pedagogerna får. Jag tror likt läraren på Nätet att det krävs att man har 
arbetat med barn i några år, att man är välutbildad och kompetent för uppgiften innan 
man börjar arbeta med barn i svårigheter. 
 
Jag kom under min tid på skolan i kontakt med läraren i förskoleklassen och när hon 
fick höra att jag skulle skriva om Nätet sa hon att hon funderat väldigt mycket på vad 
som händer med de barn som finns i förskoleklassen som är i behov av särskilt stöd. 
Hon ansåg att även dessa skulle få möjlighet att få komma till Nätet, något som inte 
sker i dagsläget. Jag är själv inte insatt i detta. Jag kan tycka att det kan vara en bra 
idé att låta de elever som är i behov av särskilt stöd kan få det på Nätet någon gång 
varje vecka för att få känna på hur det är att vara där. Samtidigt kan jag tycka att man 
i förskoleklass borde göra saker som inte kräver lika mycket som när man går i ettan 
eller tvåan och att de barn som är i behov av särskilt stöd på så vis borde klara av att 
vara i gruppen. Men det kan ju vara just gruppen som är det jobbiga för barnet och 
därför kan det ju vara bra om barnet får gå ifrån och göra andra saker på ett lugnare 
ställe med färre barn.  
 
Forskningsprocessen 
 
Under min forskningsprocess har jag många gånger varit tvungen att begränsa mitt 
forskande. Nya tankar och idéer har ideligen tillkommit och mycket intressant och 
läsvärd litteratur finns kring detta ämne men jag var tvungen att inse mina egna 
begränsningar. Jag har funderat mycket vad klasslärarna tycker om det här 
arbetssättet men fick aldrig tillfälle att intervjua dessa. Jag skulle dessutom vara 
intresserad av att se om det finns några ekonomiska aspekter till varför man har valt 
att arbeta på det här sättet. Fortsatta studier skulle kunna göras på mycket, kanske 
skulle man kunna fördjupa sig mer i elevernas sociala samspel både på skolan och 
övrig tid. Man skulle även kunna göra en studie på elever som för flera år sedan gick 
i speciella undervisningsgrupper för att se vad som har hänt dem, går de kvar i sina 
grupper eller är de tillbaka i sin egen klass? 
 

                                                           
49 Kadesjö, Björn (2001) 
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Min forskningsprocess har varit som en berg och dalbana, det har inte varit lätt alla 
gånger men inte heller tråkigt. Jag har många gånger saknat någon att stöta och blöta 
mina tankar med eftersom att jag skrivit arbetet ensam, men samtidigt har jag fått gå 
djupt in i mig själv och funderat över vad jag tycker och tänker om det här och det 
har varit lärorikt. 
 
Metodkritik 
 
Något som kan ha speglat detta arbete är mitt eget förhållningssätt till arbetssättet 
skolan har. Jag har framfört att jag tycker att arbetssättet är bra och detta kan ha 
medfört att jag varit för positiv i min diskussion och analys av arbetet och blundat för 
de svårigheter och nackdelar som verkligen finns. Det finns även andra brister i mitt 
arbete. En av de stora bristerna enligt mig själv är att jag inte observerat tillräckligt 
mycket och detta av den enkla anledningen att tiden inte räckte till. En annan brist är 
att jag inte fått intervjua alla som jag hade tänkt intervjua från början och detta beror 
på både tidsbrist samt att det inte passade att bli intervjuad just då för en person. Jag 
hade tänkt intervjua klasslärarna till eleverna som går på Nätet och dessa intervjuer 
tror jag skulle ha varit en stor tillgång i mitt arbete då klasslärarna är personer som 
har mycket med eleverna att göra. De hade säkert kunna berätta om det var någon 
skillnad nu i jämförelse med förr och vad de tycker om arbetsmetoden som skolan 
har. Med anledningen av dessa bortfall så finns risken att jag fått för lite material att 
jobba med och analysera, men det blir inte alltid som man har tänkt sig. 
 
Avslutning 
 
Jag har haft en otroligt lärorik tid i och med detta arbete och jag vill tacka alla som 
har ställt upp och hjälpt mig på alla olika sätt. Avslutningsvis vill jag dela med mig 
av en fin dikt som jag läst och som jag tycker speglar det jag skrivit om väldigt bra. 
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Min blomsteräng 
 

Framför mig jag nu ser en blomsteräng så fin 
säg har du lust att höra om denna ängen min? 

 
Några blommor granna syns framför de andra 

som verkar något blekare – vi kan dem inte klandra 
 

Andra åter ganska små, de står där bland gräsen 
och aktar sig att synas och göra något väsen 

 
En som står där rak och hög och verkar full av kraft 
kan falla lätt vid minsta pust och mista all sin saft 

 
De minsta sköra blomsterliv vi måste akta väl 

ty alla blommor har förvisst en mycket sårbar själ 
 

Somliga har törnen ut mot håll och alla kanter 
i denna blomsteräng minsann finns alla varianter 

 
Ingen är den andra lik, det måste vi betänka  

de bär på gåvor var och en och kan oss glädje skänka  
 

De svaga kanske hjälpas kan att få sig mera saft 
och tro sig kunna lite mer och stå av egen kraft 

 
Den som alltid kivas vill och sticker vitt och brett 
har kanske sina goda skäl – att samsa är ej lätt 

 
Vår uppgift är att sköta dem och bjuda riktigt till 

så att de alla trivs ihop och allt det bäste vill 
 

Och lämna ingen utanför – de trivs så illa där 
gemenskap blommans innersta och stora önskan är 

 
Vi vuxna måste göra allt som står i vuxnas makt 

att låta var och en av dem få blomma i sin egen takt 
 

Sissel Holt50 
 

 
 
 
 
 

                                                           
50 En dikt ur boken Social kompetens i förskola, Kari Pape. Liber 2001 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till föräldrar vars barn går på Nätet 
 
1. Hur länge har ditt barn varit på Nätet? 
 
2. Tycker du att du som förälder ser någon skillnad på ditt barn nu i jämförelse med 

innan? På vilket sätt? 
 
3. Hur tycker du att kontakten mellan Nätet och er fungerar? 
 
4. Vad tycker du fungerar bra? 
 
5. Vad fungerar mindre bra? 
 
6. Verkar ditt barn trivas? 
 
7. Har ditt barn utvecklats sedan det började på Nätet? 
 
8. Känner du att skolan lyssnar på era önskemål? 
 
9. Vilka förväntningar har du på Nätet? 
 
10. Är det något mer som du känner att du vill berätta? 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till pedagogerna som arbetar på Nätet samt specialpedagogen 
 
1. Berätta hur du arbetar på/med Nätet? 
 
2. Vilket mål har du i detta arbete? 
 
3. Tror du eller vet du om det finns en gemensam syn i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd? 
 
4. Vilka fördelar/nackdelar kan du se kring det arbetssätt som används på skolan? 
 
5. Vad har ni fått för reaktioner på ert arbete från elever, föräldrar och övrig 

personal? 
 
6. Vad krävs för att arbeta kring dessa elever? 
 
7. På vilket sätt underlättar Nätet elevens lärande? 
 
8. För vem eller vilka underlättar Nätet? 
 
9. Hur ser det sociala samspelet och grupptillhörigheten ut för eleverna? 
 
10. Hur upplever du övergången mellan de olika verksamheterna, Nätet, klassen och 

fritidshemmet? 
 
11. På vilket sätt får ni stöd i ert arbete? 
 
12. På vilket sätt görs dokumentation kring dessa elever? 
 
13. Hur kommer det sig att jobbar på det här sättet? 
 
14. Vad tycker du personligen om arbetssättet? 
 
15. Övrigt 
 



 
 

 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till barn som är inskrivna på Nätet 
 
1. Vad är det bästa med skolan? 
 
2. Vad är det sämsta med skolan? 
 
3. Vad tycker du om att vara på Nätet? 
 
4. Vad brukar ni göra på Nätet? 
 
5. Är det något som är speciellt kul på Nätet? 
 
6. Är det något som du inte gillar att göra på Nätet? 
 
7. Vad brukar du göra på rasterna? 
 



 
 

 

Bilaga 4 
 
Denna formulering använde jag mig av när föräldrarna godkände 
att jag fick intervjua deras son/dotter. 
 
 
Jag godkänner att mitt barn _________________________ får intervjuas av 
Jennie  
 
Boström under förutsättning att hon/han vill och att allt blir anonymt. 
 
 
Datum______________                            Underskrift_____________ 
 
 



 
 

 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till föräldrar vars barn går på Nätet 
 
11. Hur länge har ditt barn varit på Nätet? 
 
12. Tycker du att du som förälder ser någon skillnad på ditt barn nu i jämförelse med 

innan? På vilket sätt? 
 
13. Hur tycker du att kontakten mellan Nätet och er fungerar? 
 
14. Vad tycker du fungerar bra? 
 
15. Vad fungerar mindre bra? 
 
16. Verkar ditt barn trivas? 
 
17. Har ditt barn utvecklats sedan det började på Nätet? 
 
18. Känner du att skolan lyssnar på era önskemål? 
 
19. Vilka förväntningar har du på Nätet? 
 
20. Är det något mer som du känner att du vill berätta? 
 
 



 
 

 

Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till pedagogerna som arbetar på Nätet samt specialpedagogen 
 
16. Berätta hur du arbetar på/med Nätet? 
 
17. Vilket mål har du i detta arbete? 
 
18. Tror du eller vet du om det finns en gemensam syn i arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd? 
 
19. Vilka fördelar/nackdelar kan du se kring det arbetssätt som används på skolan? 
 
20. Vad har ni fått för reaktioner på ert arbete från elever, föräldrar och övrig 

personal? 
 
21. Vad krävs för att arbeta kring dessa elever? 
 
22. På vilket sätt underlättar Nätet elevens lärande? 
 
23. För vem eller vilka underlättar Nätet? 
 
24. Hur ser det sociala samspelet och grupptillhörigheten ut för eleverna? 
 
25. Hur upplever du övergången mellan de olika verksamheterna, Nätet, klassen och 

fritidshemmet? 
 
26. På vilket sätt får ni stöd i ert arbete? 
 
27. På vilket sätt görs dokumentation kring dessa elever? 
 
28. Hur kommer det sig att jobbar på det här sättet? 
 
29. Vad tycker du personligen om arbetssättet? 
 
30. Övrigt 
 



 
 

 

Bilaga 3 
 
Intervjufrågor till barn som är inskrivna på Nätet 
 
8. Vad är det bästa med skolan? 
 
9. Vad är det sämsta med skolan? 
 
10. Vad tycker du om att vara på Nätet? 
 
11. Vad brukar ni göra på Nätet? 
 
12. Är det något som är speciellt kul på Nätet? 
 
13. Är det något som du inte gillar att göra på Nätet? 
 
14. Vad brukar du göra på rasterna? 
 



 
 

 

Bilaga 4 
 
Denna formulering använde jag mig av när föräldrarna godkände 
att jag fick intervjua deras son/dotter. 
 
 
Jag godkänner att mitt barn _________________________ får intervjuas av 
Jennie  
 
Boström under förutsättning att hon/han vill och att allt blir anonymt. 
 
 
Datum______________                            Underskrift______________________ 


