
 

 

 

Självständigt arbete i 

specialpedagogprogrammet, 15 hp 

Han borde gå i slussen! 
- en studie kring hur rektorer och specialpedagoger 

definierar och bedömer att elever är i behov av 

särskilt stöd i form av särskild undervisningsgrupp 
 

Författare: Rebecka Gustavsson 

Författare: Ann-Cathrin Karlsson 

Handledare: Ulla Gadler 

Examinator: Marianne Björn 

Termin: Ht 16 

Ämne: Pedagogik 

Nivå: Avancerad 

Kurskod: 4PP24E 



 

 

 

i 
 

Titel 

Han borde gå i Slussen! – en studie kring hur rektorer och specialpedagoger definierar 

och bedömer att elever är i behov av särskilt stöd i form av särskild 

undervisningsgrupp. 

 

English title 

He should go to Slussen! – a study on how principals and special educators define and 

assess students in need of special support in the form of special teaching group. 

 

Abstrakt 

En av de största utmaningar som en skola ställs inför idag är att möta och ta tillvara på 

elevernas unika förutsättningar för att utvecklas till demokratiska samhällsmedborgare. 

Skolan är en del av vårt samhälle och den återspeglas i det rådande samhällssystemet. 

Det är skolan som håller i de avgörande möjligheterna för elever att övervinna klyftor 

som kan finnas i deras livsvillkor mellan samhället och skolan. Skolan skapar 

förutsättningar för elever att lyckas (Göransson, 2011; Carlsson & Nilholm, 2004).  

 

Syftet med arbetet är att belysa hur rektorer och specialpedagoger definierar och 

bedömer elever i behov av särskilt stöd och där det särskilda stödet utgörs av särskild 

undervisningsgrupp.  

 

Resultatet visar att skolorna genomgående förhåller sig till ett relationellt perspektiv, 

där mycket fokus läggs på helheten kring eleverna även om skolorna till viss del 

placerar elever i särskilda undervisningsgrupper när elevens behov hamnar utanför 

möjligheterna inom klassrummets ram. Fokus ligger på att i största möjliga mån arbeta 

med en flexibel stödorganisation som bygger på elevens unika behov. De elever som ur 

ett kategoriskt perspektiv nästan per automatik hamnar i särskilda undervisningsgrupper 

är elever med diagnosen autism. En skola för alla blir, enligt Nilholm (2007), 

uteslutande för elever som anses normala även om intentionen för alla organisationer är 

att skapa en inkluderande skola.  
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1. Inledning 

En av de största utmaningar som en skola ställs inför idag är att möta och ta tillvara elevers 

olikheter i alla olika studiesammanhang. Skolan är en del av vårt samhälle och den återspeglas i 

det rådande samhällssystemet. Det är skolan som håller i de avgörande möjligheterna för elever 

att övervinna klyftor som kan finnas i deras livsvillkor mellan samhället och skolan. Skolan 

skapar förutsättningar för elever att lyckas enligt Göransson (2011) och Carlsson & Nilholm 

(2004). Severinsson (2010) menar att synen på ungdomar från olika sociala miljöer ofta styr vad 

som kan vara möjligt att sträva efter i elevernas utbildning. Skolan förenklar ofta en rådande 

komplex situation i sin vilja att förstå problemen bakom elevers livsvärld. Hon menar att detta 

kan skapa hinder. Enligt Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist (2001) samt Rosenqvist (2005) är 

den stora utmaningen hur skolans personal hanterar elevers olika förutsättningar i gynnsam 

riktning och vilket synsättet som sätts i fokus spelar en avgörande roll på organisationen kring 

särskilt stöd. På vilka grunder stödet initieras, är det eleven med sina egenskaper (kategoriskt) 

eller eleven i sin (skol)miljö (relationellt).  

 

I vår verksamhet, där vi arbetar som specialpedagoger, på en 4-9 skola med ca 750 elever ser vi 

ett ökat behov av särskilt stöd till våra elever. Men vilket stöd är det som vi bör ge, och i vilken 

utsträckning? Vi har idag tre olika former av särskilda undervisningsgrupper, som går under 

benämningen Slussen, där alla är tänkta som ett kortvarigt stöd. Elever som skrivs in i sluss 

hamnar dock där på obestämd tid, då inget arbete under tiden fortgår i klass, t.ex. stödåtgärder 

riktade mot klassen, handledning till pedagoger, omorganisation av enskilt stöd. Eleven blir 

således kvar i särskild undervisningsgrupp resterande tid i skolan.  

 

 

”Han borde gå i slussen!” 

Lärare 

 

Citatet är bara ett i raden av alla, med en liknande innebörd som ofta lärare uttrycker till oss i 

samtal kring elever i behov av särskilt stöd. Vår upplevelse är att lärare idag, när de känner sig 

otillräckliga att stötta elevernas måluppfyllnad, helst vill lägga problemet i någon annans knä, där 

vi som specialpedagoger ofta är första lösningen. Vid flera tillfällen kommer vi in i diskussioner 

där lärare säger att de anser det bästa för vissa elever vore en placering i en särskild 

undervisningsgrupp eller ”en till en” undervisning. Lärarna vi möter dagligen upplever att de 

försökt allt i sin makt, med att få eleven motiverad att delta i klassens undervisning eller att ens 

komma till lektionen.  Oftast känner sig lärarna också tyngda av elevers sociala behov samt av 
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stöttning utav annat slag de inte kan rå på för att tid och ork inte finns. Det som slår oss, och som 

vi inom EHT1 ofta lyfter i vårt förebyggande arbete, är att läraren verkar ha en klar och tydlig 

bild av elever i behov av särskilt stöd eller elever som på något vis skapar en problematik i 

klassrummet, är att bästa lösningen för elev vore placering i en särskild undervisningsgrupp.  

 

Det är lagen som styr skolans uppdrag och det är utifrån den som möjligheter och skyldigheter 

praktiseras, både för lärare men framförallt för elever. Skollagen 11-12 paragrafen (SFS, 

2010:800) påtalar tydligt att om särskilda skäl finns kan en elev få sitt särskilda stöd enskilt eller i 

en annan undervisningsgrupp än den som eleven normalt tillhör, samtidigt som elevens 

undervisning kan anpassas både i timplan, ämnen och mål utifrån elevens behov och 

förutsättningar. Här upplever vi i vår verksamhet att en avvägning görs mot elevens 

måluppfyllelse och skolans förmåga att anpassa sin undervisning efter elevunderlag, dock saknas 

ett tydligt syfte med att placera elever i särskild undervisningsgrupp. 

 

Skolverket (2014) visade att placering av elev i särskild undervisningsgrupp till viss del nådde 

önskad effekt, även då det dock kvarstod en stor risk. De risker som utpekades var att åtgärderna 

inte utvärderades och inte följdes upp med täta intervaller samt att den tid eleven var placerad i 

särskild undervisningsgrupp inte hade någon tydlig tidsgräns. Det visade sig att åtgärden blev en 

permanent lösning istället, där fokus på problematiken ålades eleven som bärare av ”felet”, inte 

utformning utav undervisningen i sig.  De särskilda undervisningsgrupperna tenderade ofta till att 

inte arbeta efter tydliga mål, samt att inga riktlinjer klargjordes och tyvärr blev det mer likt en 

förvaring på bekostnad av elevens kunskapsutveckling. Dock uppmanas skolor att idag arbeta 

mer inkluderande då utredningen visade att elevers framgångar stärks av delaktighet och att det 

inte främjar inte endast eleven utan ofta hela skolan (a.a).  

 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) och Persson (2007) påpekar att synen på elever i 

svårigheter är det viktiga, inte att elever är med svårigheter, dessutom är det av högsta vikt att 

medvetandegöra en elevs svårighet likväl som orsakerna bakom och lägga fokus på hur formen 

på det särskilda stödet hanteras. Om elever placeras i särskilda undervisningsgrupper leder det till 

en tydlig exkludering, medan arbetet med att nå inkludering i skolmiljön bör starta från ett 

relationellt perspektiv (a.a). Nilholm (2006) menar att placera elever i särskilda 

undervisningsgrupper kan uppfattas stigmatiserande för individen och att olikheter istället bör ses 

                                                 
1 EHT – Elevhälsoteam. Bestående av rektorer, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, Studie- och 

yrkesrådgivare (SYV).  
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som en tillgång i klassrummet. Han uppmanar att undvika särlösningar och trycker på att barns 

rätt till delaktighet, för inkludering krävs en social delaktighet som ett nödvändigt villkor.  

2. Bakgrund 

I en elevs lärande och undervisning poängterar Säljö (2000) vikten av att vara medveten om hur 

eleven tillägnar sig sina kunskaper. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist (2001) menar att om en 

elev är i behov utav särskilt stöd för att tillägna sig kunskaper, som direkt är relaterade till 

exempelvis ett funktionshinder, är det vid det pedagogiska mötet behoven hanteras. Elevens 

förutsättningar bör vara vägledande inte specifik diagnos.  

 

 

2.1 Skolans möte med barn i behov av särskilt stöd 

 

2.1.1 Historisk tillbakablick 

Under 1900-talet ökar skolan benämning av barn som normala eller som udda eller annorlunda. 

Fyra tydliga avvikande benämningar lyfts fram av Börjesson & Palmblad (2003b).  

Barn som:  

1. var kroppsligt sjuka eller funktionshindrade var dessa elever inrättade i specialskolor men 

kunde också placeras vid sidan av den ordinarie skolformen.  

2. var de stökiga, bråkiga och olydiga som det finns många fyllda register om. De placerades 

i vad vi kallade observationsklasser, uppfostringsanstalter eller internat för de barn som 

senare gick under benämningen DAMP.  

3. halkade efter i skolans årskursindelning och kunskapsutveckling och placerades därför 

kort och gott i särklasser.  

4. var de mobbade barnen som under lång tid särskildes från skolans normala 

klassrumsundervisning. Detta med hänvisning till att det inte gick att förhindra den 

mobbing som skedde och att det inte gick att göra något åt situationen. Av den 

anledningen fick eleven byta skola eller finna någon annan speciell skolform (a.a).  

 

 

Det är tydligt hur skolans historiska vardagsinstitution med dess kultur, traditioner, och 

organisation la bristerna på barnet/eleven menar Börjesson & Palmblad (2003a).   

 

Börjesson & Palmblad (2003b) gör en beskrivning på hur elevantalet under 1990-talet ökar i den 

obligatoriska grundsärskolan och belyser att anledningen var de nya ekonomiska nedskärningarna 

inom den vanliga skolans specialundervisning. De problem som tidigare löstes för elever i behov 
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av annan inlärningssituation löstes nu med att dessa skrevs in i den obligatoriska särskolan 

istället. Rosenqvist & Tideman (2000) och Persson (2005) menade att det skedde på fel grunder 

och att vissa elever inte överhuvudtaget placerades på särskolan. Börjesson & Palmblad (2003a) 

menar att de elever som i dag anses vara i behov av särskilt stöd har alltsedan 

folkundervisningens tillkomst varit föremål för diskussioner och särskiljande.  

 

 

2.2 Ett särskilt stöd 

Det finns idag ett stort behov av insatser för gruppen av elever i behov av särskilt stöd, samtidigt 

som oklarheter och delade meningar råder om hur eleverna ska benämnas, hur många elever som 

är i behov av särskilt stöd, samt vilka åtgärder som är de bästa för enskild elev menar Börjesson 

& Palmblad (2003a). Trots mängden forskning kring elever i behov av särskilt stöd och deras 

skolproblematik saknas i dag kunskap om hur skolvardagen organiseras och gestaltas för de 

elever, med olika skolsvårigheter (Alhberg, 2007; Persson 2007). Nilholm (2006) menar att barn 

och ungas olikheter i skolan verkar vara ett problem som är svårlöst och evigt. Beskrivningen 

utav olikheterna som funktionsnedsättningar eller annan problematik som gör att barn kan 

uppfattas att de är i behov av stöd i skolan ligger i samhällets önskan. Skollagen (SFS 2010:800) 

visar att alla barn har rätt till likvärdig utbildning oavsett mångfald eller olikheter. Detsamma 

diskuterar Nilholm (2006) och menar att trots barn och elevers olika förutsättningar är skolans 

avsikt att alla elever ska kunna tillgodose sig den kunskap mot de mål som minst är att uppnå. 

Vidare diskuterar Nilholm olika stödfunktioner, riktlinjer och trycker på de styrdokument som 

finns för förutsättningarna som krävs att skolan förhåller sig till för att ge elevers likvärdiga 

möjligheter och samma chanser till måluppfyllelse. Gruppen elever i behov av särskilt stöd, 

beskrivs utav Nilholm (2007) som elever i problematiska lärandesituationer, eller elever i läs- och 

skrivsvårigheter, eller elever i socioemotionella svårigheter eller elever i psykosociala 

svårigheter. Det Börjesson & Palmblad (2003a) vill understryka är vikten av allas inblandning 

kring barn och elever och menar att de ”professionella” som är länkade till skolan inte enbart har 

rollen tillhörande de olika stödfunktionerna, utan uppträder också i rollen som människoexperter 

och personer med mandat att avgöra vilka elever som har rätt till det särskilda stödet. Vad (a.a) 

beskriver är problematiken kring arbetet med att ringa in grupper av elever som skulle kunna vara 

i behov av det särskilda stödet. Det ges ett intryck av att det skulle kunna vara precis vem som 

helst, menar han, och antyder att det vore gynnsamt om skolan samarbetade mer i arbetet med att 

upptäcka, inventera och se lösningar.  

 



 

5 

Runström (2012) anser att skolans uppdrag blir allt viktigare då kraven på utbildning ökar, och 

det är skolan som skall medverka till barns positiva utveckling och förhindra att svårigheter 

uppstår samt att alla barn gynnas av en god pedagogisk miljö, speciellt barn i behov av stöd.  

Lindqvist & Rodell (2015) menar att det innebär att det särskilda stöd en skola väljer att sätta in, 

förmodligen beror på ett enskilt sammanhang och därför gynnas eleven av särskilt stöd i vissa 

situationer medan i andra gynnsamma lägen klarar sig elev helt utan.  

 

 

2.3 En skola för alla 

Med Lgr 80 myntades begreppet ”en skola för alla”. Den obligatoriska skolan skulle vara för alla 

och verksamheten skulle anpassas till de behov och förutsättningar varje elev besatt. Från 

regeringens håll skiljde man tydligt på integrering och inkludering, där man nu satsade på 

likvärdig utbildning utifrån individens behov (Egeland, Haug & Persson, 2006). Det är ett stort 

ansvar med att lyckas skapa ”en skola för alla” och det är ett viktigt uppdrag som vilar på skolors 

organisation att möjliggöra en sammanhållen skola (Nilholm, 2006). I dagens samhälle är det 

många elever som inte passar in i den ordinarie undervisningen menar Alhberg (2007). Hon 

menar också att det är många elever som undervisas i särskilda undervisningsgrupper eller annan 

form av stöd. Alhberg (2007) menar att anledningen till att eleverna hamnar i särskilda 

undervisningsgrupper beror på att organisationen egentligen inte har så stor kunskap om hur det 

särskilda stödet bör planeras och för att möjliggöra ”en skola för alla”.  

 

 

2.4 Delaktighet 

Hargreaves & Fink (2008) lyfter lärande som konsten att lära sig olika saker och att bara vara 

samt leva tillsammans som moraliskt känslomässiga och andliga utmaningar. De menar att det 

inte bara är kognitiva och intellektuella kunskaper som bör räknas till bra undervisningen utan all 

typ av delaktighet i undervisning sker med en känslomässig aktivitet med stor variation och är 

krävande i sig. Idag vilar det mer på att läraren måste vara lyhörd i undervisningen (a.a) De 

menar också att omtänksamhet lyfter lärandet till högre nivåer. Om lärandet inte individualiseras 

eller anpassas efter enskilda elevers kunskaper och levnadsvillkor kommer många elever inte lära 

sig något alls. De menar att dagens lärare måste vara mycket mer en samordnare av elevers 

prestationer och sluta fixeras sig vid måluppfyllelse (a.a). En delaktighetsmodell växte fram och 

Szönyi (2015) lyfte fram vikten av att se kontextuellt på elevers skolsvårigheter och har kritiserat 

skolor för att de alltför ofta har glasögonen inställda på elevens egenskaper och brister för att 

förklara dess problematik i lärandet. Det hon kom fram till i sin studie om hur eleverna såg på sitt 
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lärande, där det för dem var viktigast “att få vara med” och “att kunna förstå” som betydelsefullt i 

skolundervisningen.  

 

Asp-Onsjö (2006) menar att undervisningen är mer en praktiknära handling. Hon menar att 

elevernas fysiska placering och sociala interaktion tillsammans med lärarens förmåga att 

undervisa skall vara en prioritet och stå i fokus.  

 

 

2.5 Inkludering eller Exkludering 

Under 1960-talet då grundskolan bildades kom begreppet integrering till, vilket innebar att den 

vanliga skolan, grundskolan, skulle vara öppen för alla. Det betydde dock inte att alla barn var 

inkluderade i den ordinarie undervisningen, där man var en naturlig del i ett socialt samspel och i 

en gemenskap. Carlsson & Nilholm (2004) menar att begreppsbytet från integrerings begreppet, 

som då relaterades till att vara avvikande, kom inkluderingsbegreppet nu att ta sin utgångspunkt i 

elevernas olikheter istället. Framförallt till barn som idag beskrivs vara i behov av stöd.  

 

Hur man definierar de utsatta och resurssvaga kan ofta kopplas till den tidsepok man för 

närvarande diskuterar, både historiskt och nutid. Således blir det givet att diskriminering och 

exkludering är av ondo, samt att dess motsats automatiskt tolkas som positivt (Persson, 2007). 

Persson (2007) belyser att mycket lite forskning kring pragmatiken av de konsekvenser ett eller 

annat särskilt stöd kan mätas, vilket skapar en osäkerhet kring inkludering eller exkluderings 

verkliga effekt kring elevernas olika behov. Hur väl skolan lyckas med inkludering är avhängt de 

som möter elevernas olikheter. En åsikt som inte alltid lyfts fram som positivt bland lärarkåren. 

Persson (2007) samt Falkmer (2013) lyfter fram att arbeta inkluderande medför att verksamheten 

anpassas så att det möjliggörs för alla elever att känna meningsfullhet i skolan där gemenskap 

samt delaktighet är ledord för all verksamhet som bedrivs i skolans regi. Metoden samt 

aktiviteten anpassas efter de som ska delta. En inkluderande skola för alla, där eleven ses som en 

tillgång, fordrar att eleven har chans till ett dynamiskt deltagande. Många elever är idag 

integrerade, dock saknar skolan strategier för att möta upp eleverna ur ett delaktighetsperspektiv 

(Person 2007; Alexandersson, 2009). 
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     Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper... 

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det finns också olika vägar att nå målet. 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. 

(Skolverket, 2011, s. 8) 

 

Inkluderande undervisning, där eleven har rätt att delta i kvalitetssäkrad undervisning inte bara 

vara placerad under samma tak eller i samma rum, samt där den ordinarie undervisningen präglas 

av jämlikhet och respekt är en mänsklig rättighet och en förutsättning i fostran av demokratiska 

samhällsmedborgare (European Agency for Development in Special Needs Education, 2011) 

  

 

2.6 Behov för särskilda undervisningsgrupper 

Nilholm (2012) belyser att det inte nämns vilket särskilt skäl som skall vara gällande för elev att 

hamna i en särskild undervisningsgrupp. Han menar att det är fritt fram för skolor att tolka 

skollagen, som enligt honom också öppnar möjligheter att starta upp särskilda 

undervisningsgrupper. Med det tydliggör också en stor ideologisk betydelse för de särskilda 

undervisningsgrupperna som tenderar till att bli en mer permanent verksamhet (a.a). Dessutom 

menar Nilholm som också tolkat in att det verkar vara betydelsefullt för skolor att kunna skapa 

särskilda undervisningsgrupper. Han trycker vidare på viktens fokus och att skolans utgångspunkt 

bör anpassa skolverksamheten för att kunna ta hand om alla barn och elever och inte tvärtom, att 

barnen och eleverna ska anpassa sig efter skolverksamhetens möjligheter. Samtidigt som han 

anser att inkludering och en skola utan särlösningar är att ge den tillåtande attityd som det står i 

styrdokumenten (a.a). Enligt Carlsson (2012) som forskat på området menar att den särskilda 

undervisningsgrupp uppstår på grund utav ett samtida demokratiskt dilemma för de elever som 

inte passar in i den ordinarie skolan, en särlösning där skolan kämpar för den demokratiska 

visionen ”en skola för alla”. Och i sin forskning redovisar hon hur skolan hade dubbel inställning 

till eleverna i de särskilda undervisningsgrupperna. Detsamma menade även Börjesson (2003) 



 

8 

som också la till att en placering i en särskild undervisningsgrupp för enskild elev uppfattas 

istället vara en disciplinär åtgärd eller ett särskiljande. Lindqvist & Rodell (2015) utrycker att det 

finns stor ambition på skolor att finna ut alternativa lösningar för elevers enskilda behov inom 

klassrummets ramar men aktörer inom skolan hamnar som oftast i svåra valsituationer istället, 

om bland annat inkluderingsbegreppet och hur det skall förstås och hanteras.  

 

 

2.7 Styrdokument 

Enligt Skollagens2 3 kap 8§ samt Skolverket (2015) beskrivs alla elevers rätt till kunskap och rätt 

till särskilt stöd. I grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och i sameskolan ska elever som är 

i behov av stöd ges extra anpassning eller särskilt stöd i den utsträckning de behöver för att ha en 

möjlighet till att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås inom ämnet, som är betyget E. Det är 

samma bestämmelser som är gällande för statliga, kommunala och fristående skolor. Innan det 

särskilda stödet sätt in ska eleven erbjudas extra anpassning inom ramen för ordinarie 

undervisning. I Skollagen3 3 kap 8§ är det rektorn som beslutar om det särskilda stödet sätts in 

eller om det är tillräckligt med den ledning och stimulans samt stöd som den extra anpassningen 

inom klassens ordinarie undervisning utgör. Den viktigaste aspekten är att skolan ser över 

förändringar i organisationen som kan vara till alla elevers möjliga kunskapsutveckling.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 SFS (2010) – Skollag 2010:800 
3 SFS (2010) – Skollag 2010:800 
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3. Syfte  

Syftet med vårt självständiga arbete är att belysa hur rektorer och specialpedagoger definierar och 

bedömer elever i behov av särskilt stöd och där det särskilda stödet utgörs av särskild 

undervisningsgrupp.   

 

 

3.1 Frågeställning 

 

● På vilka grunder placeras eleven i en särskild undervisningsgrupp? 

● Hur organiseras det särskilda stödet i särskild undervisningsgrupp? 
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4. Tidigare forskning 

Rosenqvist (2003) beskriver att i forskning har förankringen till helheten blivit mindre beroende 

av ett så kallat kategoriskt perspektiv, där elevers egenskaper framstår som väsentliga för 

åtgärder. Vidare kan man se en ökande omfattning att kunna knyta till ett relationellt perspektiv 

föredras, där de omgivande faktorerna ses som delaktiga bärare av problemet.  

 

 

4.1 Särskilda undervisningsgrupper  

Rosenqvist (2005) undersökte hur elever med särskilda utbildningsbehov identifierades och 

skiljde sig från de "normala" elever. Det han också ville se var om det var möjligt att urskilja en 

elev med särskilda utbildningsbehov. Vad hans studie visade var att det fanns en medicinsk 

modell i samband med sjukdom/hälsa och en social modell som var relaterade till elevernas 

sociala situation och svårigheter med att anpassas (socialt) i skolan. Hans mönster visade inte en 

entydighet utan som han beskrev det fanns det överlappningar mellan de tre modellerna. En 

modell speglade spänningarna mellan lärares subjektiva bedömning utav elever, en annan modell 

var den som handlade om den enskilda elevens sociala anpassning och en sista modell som visade 

sig var de medicinska diagnoserna som var avgörande för urskiljning utav ett särskilt stöd.  

 

Karlssons (2007) studie visade på problematik kring att samla elever i homogena grupper där 

elevens diagnostisering och stödbehov inte ser lika ut för elever med liknande diagnos genom 

skolåren. En annan risk som tydligt hon blev medveten om var att de särskilda 

undervisningsgrupperna får ta emot elever som skolan inte hade någon speciell plan för, eller inte  

heller visste hur elevens stöd borde ha sett ut. Tydliga likheter i hennes studie visade sig vara att 

de elever som hamnade i särskild undervisningsgrupp, hade alla olika behov och det som knöt 

ihop dem som grupp, var att de alla var i behov av stöd. Det stöd som de särskilda 

undervisningsgrupperna gemensamt kunde erbjuda var en lugnare miljö med färre intryck.  

 

Isaksson, Lindqvist & Bergström (2010) visade i sin studie att tidigare undervisades eleverna 

utav flera speciallärare i de särskilda undervisningsgrupperna. Idag har dessa bytts ut mot en 

specialpedagog, vars arbetsuppgift istället är arbeta som rådgivare till vanliga lärare. Nu 

undervisas fler elever i klasserna med extra anpassningar, samtidigt som det ökade ansvaret vilar 

mer på klassläraren till att rådda alla olikheter i klassrummen.  
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Det som Karlsson (2012) beskriver är de uttalanden ifrån pedagoger, som beskrev elevers 

generella problem och därmed blev elev bärare utav problemen. Vad hon menade var att eleven 

skall tas ur sitt sammanhang och elev skall få förklara sig utifrån händelsen istället för som 

Karlssons studie visade, utifrån ett kategoriskt perspektiv. Vidare visade studien på att den 

särskilda undervisningsgruppen kunde bidra till att stötta upp de elever som hade svårigheter med 

att delta i ordinarie klassrumssituationer, och då diskuteras insatser och stöttning utifrån elevens 

perspektiv och dennes specifika behov.  

 

Karlsson (2012) belyser att de risker som synliggjordes i de särskilda undervisningsgrupperna var 

att elevgrupperna fylldes på och att inga elever lämnade gruppen även om elevens stödbehov 

skulle kunna ha mötts upp i den ordinarie undervisningen. Karlsson analyserade också de 

särskilda undervisningsgrupperna utifrån exkluderings- och inkluderings dilemman och där hon 

såg att skolans ideal var att inkludera eleverna men istället det blev en särskiljande praktik. 

Eleverna i studien önskade enbart att de hade fått vara delaktig med stöd och en tillhörighet i 

klass istället. Vad studien också visade var att de särskilda undervisningsgrupperna må vara 

välorganiserade, flexibla och rörliga, men på ett annat sätt otydliga, flytande, ogripbara och 

tillfälliga. Vidare kunde Karlsson via sina observationer ta del av hur lärare tog på sig en position 

till att positionera eleven i olika fack utifrån deras beskrivning om eleven. Som via elevens 

uttalande blev tydligt för Karlsson att eleven senare började identifiera sig med.  

 

Persson & Persson (2012) studie i Essunga kommun där syftet var att identifiera faktorer som var 

i betydelse för ett förändringsarbete och inbördes samverkan visade hur skolan gick ifrån landets 

fem sämsta meritvärde för elever i åk nio för att tre år senare kunna uppvisa en utav de fem bästa 

i landets meritvärde. Det som kännetecknade denna framgång belyser Persson & Persson (2012) 

var att skolan arbeta tillsammans med de resurser de hade och tolkade styrdokument, tog del utav 

relevant forskning och använde sig utav en beprövad erfarenhet och utformade en egen 

utvecklingsmodell i samförstånd. Tidigare gick elever till särskilda undervisningsgrupper, men 

förbättrade inte sina skolresultat och fjärmades istället ifrån sina klasskamrater. Under 

förändringsarbetet arbetade eleverna istället inom klassrummets ramar med specialpedagogiskt 

stöd. För att lyckas med detta menar Persson & Persson (2012) att det krävs en analys av de 

motiv som ligger bakom förväntningarna skolan och den specialpedagogiska verksamheten har. 

Författarna menar efter sin studie att forskning tydligt visat framgångar om skolutbildning 

kännetecknas av tilltro till elever och lärares kapacitet. Vidare beskrev författarna att en 

omfattande norsk utredning om den norska specialundervisningen visade att de särskilda 
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undervisningsgrupperna ökade samtidigt som den också visade att de stöd elever med olika slag 

av svårigheter är i behov av gör större nytta om eleverna huvudsakligen undervisas i 

klassrummet(a.a).  

Skolverkets (2014) rapport visade hur kommuner och skolor organiserar särskilda 

undervisningsgrupper med fördelen att samla elevers liknande problematik tillsammans med 

personal som har lämplig kompetens. Det kan handla om specifika funktionsnedsättningar såsom 

tal- och språkstörningar, ADHD eller autism. Dessutom visade det sig att skälen för placeringen 

varit oklara och otydliga. Vissa elever hade placerats även då det inte motsvarade kriterier för att 

ingå i gruppen. En annan svårighet var att övergången ifrån grundskolan till gymnasiet blev 

problematiskt då det inte fanns någon fortsättning i de äldre åldrarna.  

 

 

4.2 Definition av perspektiv 

När Nilholm beskriver särskilt stöd utifrån ett perspektiv tänker han sig att det är skeenden och 

ting i omvärlden och att utgångspunkten vilar på detta. Han menar att det inte går att neutralt 

beskriva eller återge ett fenomen, det ligger i betraktarens synsätt. Nilholm citerar Ainscow 

(1998) som menar att perspektivet som används påverkar till stor del hur det särskilda stödet 

organiseras utifrån det specialpedagogiska perspektivet. Därför är därför väldigt viktigt, enligt 

Ainscow (1998) att forskningen fortsätter att diskuteras utifrån de olika perspektiven. Nilholm 

menar vidare att genom att lägga fokus på de olika perspektiven leder detta till att vissa 

antaganden framkommer och i sin tur riktas forskningen också åt ett visst håll. Nilholm (2007) 

har utvecklat Ainscows tankegång angående perspektiv till att också innefatta olika former av 

handlingar och tankesätt. En människas handling uttrycker egentligen en tolkning av 

perspektiven och det som är det viktiga är att perspektiven alltid måste ha en anknytning till 

kontexter där de används. Förståelsen kan sedan kopplas till ett perspektiv inom 

forskningsområdet och underlättar dess förståelse (a.a). Vidare menar Nilholm att det är att 

föredra användandet av perspektiven framför andra begrepp som används inom forskningen, men 

vissa av dem kan verka svårtolkade, såsom teorier eller paradigmer. Både Nilholm (2007) och 

Ahlberg (2007) menar att det är lättast att ringa in och beskriva handlingar eller tankesätt med 

hjälp utav ett perspektiv. Enligt Alhberg (2007) innefattar perspektiv begreppet, tankemodeller, 

handling, normer samt värden. 
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4.3 Relationellt- och Kategoriskt perspektiv 

Ljungblad (2016) har i sin forskning sökt aktivt efter dilemman i lärares interpersonella 

kommunikation med eleverna och försökt leta efter de mest komplexa i en 

undervisningssituation. I sitt fältarbete provades Wubbels observationsmaterial (Wubbels & 

Brekelmans, 2005) som utgick utifrån interpersonellt perspektiv inom Classroom management. 

Vad som framträdde samstämmigt var en bild utav deltagande lärare som skapade nära relationer 

till eleverna i sin undervisning som förutom kunskaper också gav många skratt med humor och 

behovet av regler blev således litet. Efter de talande faktan i studien visade det också på ett 

utvidgat behov utav didaktikens vad, hur och varför. Med lärarens relationella blick visar hennes 

studie att skiftar blicken mellan Vad och Vem (von Wright, 2000) kommer det att ge en ökad 

förståelse för klassrumsundervisningen. Det var värden såsom förtroende, tillit och respekt som 

visade de undervisningsmiljöer som tillåter elevers växande kunskaper.  

 

Göransson, Nilholm & Karlsson (2011) använde sig utav enkätuppgifter runt om i hela Sverige 

där de bland annat undersökte betydelsen av att kategorisera elever för de skall kunna förvärva 

särskilt stöd. De som de kom fram till var de stora skillnader mellan kommunernas utsagor och 

att betydelsen utav en kategorisering är ringa. Hela 60 % utav kommunerna menade att diagnos 

eller annan medicinsk diagnos inte var utav vikt för att vara i behov av särskilt stöd medan andra 

hävdade att det var relevant. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar utifrån deras 

forskning kring det specialpedagogiska att även det kategoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet följs åt i tiden. De menar också att de inte har med paradigmskiftet inom 

specialpedagogik att göra men alla författare ser det relationella perspektivets företräde inom 

nutida forskning, även om det sägs att det traditionella perspektivet fortfarande är dominerande.  

Utifrån skolans styrdokument och ett specialpedagogiskt uppdrag vill vi belysa utifrån dessa två 

presenterade perspektiv. Det ena perspektivet, relationellt perspektiv och det andra kategoriskt 

perspektiv. Det som blir för oss intressant att belysa utifrån dessa perspektiv specialpedagogers 

och rektorers definition och bedömning utav att elever är i behov av särskilt stöd, där det 

särskilda stödet utgörs av särskild undervisningsgrupp.  

 

 

4.4 Kompensatoriskt perspektiv 
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Inom den specialpedagogiska forskningen har mycket fokus tidigare lagts på hur man 

kompenserar de brister och svårigheter en elev uppvisar. Denna tanke har gjort att perspektivet 

ofta gått under benämningen kompensatoriskt perspektiv och enligt Nilholm (2007) har detta 

synsätt under lång tid varit det mest dominerande inom specialpedagogiken och även i dag 

används den flitigt. Den grundläggande idén med ett kompensatoriskt perspektiv vilar på att se 

till att kompensera elevens problematik genom metoder och de åtgärder som sätts in (a.a). Via 

biologiska/medicinska och psykologiska forskningsfältet har forskning styrts mot att finna 

kompensation för problem som vilar på individen. Följaktligen menar Nilholm (2007) att 

forskning riktar in sig på än idag att individen är problembärare. Han identifieringar och ger 

exempel på olika problemgrupper.  

 

1. Döva och hörselskadade barn  

2. Barn som har en synnedsättning eller är blinda  

3. Barn i problematiska lärandesituationer (t.ex. i psykosociala svårigheter, i lässvårigheter, i 

generella svårigheter med lärandet)  

4. Barn med utvecklingsstörning (och ytterligare funktionshinder)  

 

Haug (1998) diskuterar kompensatoriskt perspektiv där lösningen är att förstärka elevens svaga 

sidor så att den når upp till samma kunskapsnivå som kan behövas för att eleven ska kunna delta i 

ordinarie undervisning i klassrummet. Det han betonar är att skolans åtgärder tillgrips när eleven 

hamnar utanför normen och att detta verkar göras rent slentrianmässigt, där de förstärker problem 

och svårigheter hos eleven istället (a.a). Vidare diskuterar Haug i sin forskning att det är 

människosynen som ligger till grund att förlägga problemet hos individen. Dessutom anser han 

att diagnoser är både osäkra och starkt påverkade av samhällets förhärskade värderingar, en 

social konstruktion menar han och påpekar att inga säkra samband går att fastställas mellan 

diagnosen och eleven. Utmaningen vilar på hjälpen ifrån kompensatoriska perspektivets åtgärder 

att anpassa eleven till de riktlinjer som skolan arbetar utefter och tyvärr får eleven ofta lämna 

ordinarie klassrum. Det kallar Haug (1998) för segregering.  

 

Helldin (2007) diskuterar de risker som medförs på grund av ekonomiska skäl och därför kan fel 

sorts kompensation eller åtgärd ges och det leder till differentiering med kompenserande 

pedagogiska konstruktioner. Behoven är nödvändiga men det är logikens avigsida som är 

omättlig och den har en tendens till att alltid anpassa sig istället för tvärtom och då hamnar skolan 

i något som handlar om resursproblematik istället. Nilholm (2007) har invändningar mot att 

kompensera stödinsatser som haft stort inflytande och menar att förutom diagnoser har dessutom 
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normalfördelningskurvan styrt tankegångar och synsätt inom perspektivet. Utbildningssystemet 

bygger på att skolan ska ge alla elever samma kunskaper och färdigheter dock anpassat till 

elevernas olikheter, fallenhet eller erfarenhet (SFS, 2010:800; SKOLFS 2014:40) vilket skapar en 

dragkamp mellan det gemensamma uppdraget samt det kompensatoriska, Nilholm(2007).  

4.5 Dilemmaperspektiv 

Nilholm lyfter fram att specialpedagogiken har, i sin önskan att stödja, skapat en homogeniserad 

grupp i behov av stöd, och lyfter fram dilemmaperspektivet. Där han belyser att genom ett 

specialpedagogiskt synsätt är elevsynen bunden till det sociokulturella som historiskt betingat. 

Vidare trycker Nilholm på att dilemmat handlar ytterst om hur skolan organiserar eller 

kategoriserar i utbildningssammanhang. Han menar också att med ett så kallat 

dilemmaperspektiv, finner man endast temporär jämnvikt.  

 

”… att se lärande som överföring av kunskap (alltså som 

inlärning) respektive att se lärande som en aktiv handling där 

eleven konstruerar en förståelse av världen.”  

(Nilholm, 2007, s.61)  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel belyser vi de perspektiv vi lutar vår studie emot, kategoriskt perspektiv samt 

relationellt perspektiv. I en elevs utveckling ställs elevens situation till ett tilltänkt normalt 

förlopp, till hur eleven bör vara och till hur de också avviker från normen. Det som eleven säger 

och gör förstås därmed inte som ett relevant meningsskapande i en gemensam 

undervisningssituation utan istället i relation till vart eleven befinner sig i sin skolsituation och 

psykologiska utveckling (Nordin-Hultman, 2004) och detta tydliggör Lindqvist & Rodell (2015) 

som menar att skolan har präglats av en elevsyn ifrån flera olika perspektiv på skolsvårigheter 

och två av dem är det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. Hon menar att 

den rådande synen på barn i behov av särskilt stöd i första hand inte skall sökas i elevs 

individuella tillkortakommanden istället bör skolans arbetssätt och pedagogiska miljö arbeta 

utifrån elevs förutsättningar.  

 

 

5.1 Kategoriskt perspektiv 

När Nilholm (2006) diskuterar det kategoriska perspektivet trycker han på att se elev i behov av 

särskilt stöd eller att se elev som individ. Ett perspektiv handlar om elevers olikheter som bör ses 

som tillgångar. De bör inte värderas, för vissa olikheter kanske anses vara mer eftersträvansvärda 

medan andra anses mindre värda. Kategoriska perspektivet är mer ett individinriktat med behov 

som tillskrivs eleven. Haug (1998) framhåller att det är lättare att identifiera elevens biologiska 

svårigheter än de sociologiska. Traditionellt har svårigheter också bedömts med hjälp utav att 

tillskriva elevs diagnos och det finns en tradition med att kategorisera inom specialpedagogiken 

(Barta, 2011). Haug (1998) menar dessutom att det biologiska perspektivet är mer accepterat än 

det sociala.  

 

När man studerar det kategoriska, går det att utläsa ett normaltillstånd och ett avvikande tillstånd, 

som beskrivs genom kategorisera vilken problematik eleven har som är i behov av särskilt stöd. 

Genom kategorier som ställs mot varandra som motsatta poler, intar elever i behov av särskilt 

stöd positionen som utesluter dess motsats (Nilholm, 2007). Lutz (2013) beskriver att när det 

särskilda definieras, förstärks det allmängiltiga och detsamma menar Foucault (1972) som 

beskriver de normala av de onormala som är grund till en konstruktion av de andra, grupper som 

är avvikande från de egna. Genom att beskrivas som avvikande förutsätts att det finns en 
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motsvarighet, som inte är avvikande. Elmeroth (2008) diskuterar andrafiering och skapandet av 

de andra som är det vi inte är. I ett möte eller annan form av delaktighet menar Assarson (2007) 

att kategorier löses upp och identiteter flyter mellan och utmanar gränser, och omformas, 

beroende på sammanhang. Att beskrivas som exempelvis avvikande förutsätter utifrån Assarsons 

resonemang ett sammanhang och en maktdimension som förknippas med identiteten. Detta 

menar Elmeroth (2008) också när hon berör att kultur blir en norm och det blir svårt att föreställa 

sig att det finns andra sätt att se saker och ting på, kulturella grupper som har makten i olika 

sammanhang i samhället upprätthåller en bild av det normala.  

 

Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001); Persson (2005) är det när det råder ett 

kategoriskt perspektiv kring elev med särskilda behov, skapas skolsvårigheter direkt kopplade till 

elevens individuella egenskaper, det vill säga att problemet är inramat som en individuell brist. 

Detsamma menar Ahlberg (2013) när hon diskuterar hur svårigheten betraktas som något som 

ligger förankrat hos individen själv och hur eleven således blir bärare av svårigheterna. Genom 

att använda sig av individ begreppet översätts föreställningar och det gör att problematiken 

förläggs till eleven själv trots allt tal om delaktighet, menar Nordin-Hultman (2004). Det som 

Isaksson (2010) redovisar är hur antaganden i skolan kategoriserar metoder efter hur elever med 

behov av särskilt stöd är socialt konstruerade och det syftar von Wright (2001) på när hon menar 

att vissa värderingar ter sig förnuftiga i ett perspektiv men orimliga i andra.  

 

 

5.2 Relationellt perspektiv 

Karaktäristiskt för detta perspektiv att se bort från elevens tillkortakommanden och förflyttar 

problem och svårigheter till det sociala sammanhang som eleven befinner sig i. Inom det 

relationella läggs betoningen på att elevens speciella problem grundar sig i den omgivande miljön 

(Nilholm 2007).  

 

Haug (1998) menar att det relationella perspektivet ses utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv 

och det är i skolan som problem uppstår. Enligt von Wright (2001) är det i skolans intresse att 

förstå eleven utifrån ett sammanhang och inte som en isolerad varelse. Ett relationellt perspektiv 

är inte begränsat. Det omfattas av en tvåsidig beskrivning, den ena sidan förstås genom att se den 

andra, man har inte ett fenomen utan fenomenet framträder tydligare i vissa situationer än i andra. 

Vad von Wright menar, är att vi förstår människan i handlingen och i kommunikationen i ett 

samförstånd. Vem vi är blir ett fenomen som inte går att mäta eller bestämma utan i 

mellanmänskliga möten framträder vi för varandra som någon. Endast då, menar hon, att det blir 



 

18 

uppenbart vem vi är. Vi framträder ofta tydligare för andra än för oss själva. I det relationella 

perspektivet vänds en föreställning omkull. Vi kan aldrig med säkerhet säga hur det kommer att 

bli eller vad som kommer att hända, de genuina mötena är både kreativa och obestämda enligt 

von Wright (2001). I den mån det är alls relevant att tala om elevens behov i ett relationellt 

perspektiv så bör problemen förstås i situationen. Det är inget eleven bär med sig. Elevens behov 

blir annorlunda i olika sammanhang. Även vissa situationer som en elev befinner sig i kan skapa 

problem i det sammanhanget. Viktigt blir för alla deltagare i sammanhanget att känna till den 

aktuella situationen, en lärare kan bidra till en tillfredställelse av ett behov. Vidare diskuterar von 

Wright (2013) som har utvecklat begreppet intersubjektivitet inom ramen för relationell 

förståelse, att hon har velat fånga ett modernare subjekt som inte präglas utav kategorier utan kan 

ses utifrån ett sammanhang och hon menar att i det pedagogiska mötet bör vi istället rikta 

uppmärksamheten mer mot, mötet med det gemensamma i den praktiska intersubjektiviteten som 

hon beskriver. På detta sätt ställs inte läraren mot eleven utan hanterar relationen mellan dem, det 

unika och gemensamma i hur vi upplever mötet. Hon menar att i det relationella skapas 

förutsättningar i lärandet först om vi också kan känna engagemang eller bli berörda på ett eller ett 

annat vis. Det belyser hon i detta resonemang.  

 

”… skillnaden mellan de pedagogiska situationer där ett 

möte sker, och de där inget möte sker.”  

(von Wright 2013 sid 211)  

 

I ett relationellt perspektiv blir lärandet meningsfullt och förnuftigt och det kan inte bli hur som 

helst, men det kan bli på många andra vis, om modet finns att mötas i en intersubjektiv förståelse. 

Nya möjligheter erbjuds för pedagogiska teorier att problematisera lärandet och undervisningen 

ur andra synvinklar än de vi är vana vid (a.a). andra synvinklar än de vi är vana vid (a.a). Aspelin 

& Persson (2011) diskuterar synsättets betydelse när de förtydligar skolans övergripande 

uppdrag. De menar att synsättet är ett mer utforskande och har att göra med antaganden om den 

mänskliga existensen och trycker på betydelsen den pedagogiska relationen har och kan förstås. 

De menar också att all mänsklig utveckling utgår utifrån en pedagogiks handling, det vill säga att 

man lär sig utifrån sin genuina verklighet och producerar och skapar kunskaper vidare i relationer 

med andra. Liksom de beskriver Bubers teori2, vilken har medverkat till att djupodla försök till 

att förstå människan som en relationsvarelse. När Aspelin & Persson vidare diskuterar 

grundtankarna inom relationell pedagogik och betydelsen för elevers utveckling. De trycker 

också på vikten av en bra relation till skolsystemet (a.a).  
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”en framgångsrik pedagogik förutsätter en stabil och vital 

relation mellan lärare och elev”  

(Aspelin & Persson, 2011, s. 19)  

6. Metod 

För att undersöka hur skolan organiserar fungerande rutiner för elever som inte klarar av att delta 

i undervisning inom klassrummets ram valde vi att göra en kvalitativ studie baserad på en enkät. 

Vi var intresserade av hur organisationen definierar elevens behov att placeras i särskild 

undervisningsgrupp och vad det särskilda stödet i särskild undervisningsgrupp består av. För att 

få svar på detta har vi skickat ut en webenkät till skolor i västra Sverige, adresserade till rektorer 

och specialpedagoger.  

Vi avser att belysa rektorers och specialpedagogers syn på hur särskilt stöd organiseras. Nilholm 

(2007) diskuterar perspektiv och tänker sig det som skeenden i omvärlden och att det ligger i 

betraktarens tolkning.  Utifrån vårt syfte kommer data analyseras, presenteras och diskuteras 

utifrån kategoriskt samt relationellt perspektiv. Respondenternas utsagor har därför tolkas öppet 

och följsamt och vi belyser helhetsförståelsen av de specifika förhållanden vi undersöker. 

 

 

6.1 Urval 

Då vi är intresserade av hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer att elever är i 

behov av stöd i form av särskildundervisningsgrupp har vi valt att skicka ut webenkäter till 

rektorer och specialpedagoger som är verksamma i grundskolan, 1-9. För att få kontaktuppgifter 

till skolor i Sverige inhämtades information från Skolverkets4 sammanställning av skolor i 

Sverige.  

 

Med hänsyn till arbetets tidsaspekt har antalet webenkäter som sänts iväg begränsats med en fast 

tidsperiod för att kunna styra insamlandet av data. 

 

 

6.2 Datainsamling 

För få så bred belysning i vår undersökning har vi sänt ut enkäter5 till 193 informanter, 140 

stycken rektorer samt 53 stycken specialpedagoger i grundskolan. Vi fick tillbaka 51 stycken 

svar, 37 rektorer samt 14 specialpedagoger, där skolorna representerar ett brett urval av 

                                                 
4 http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser 

 
5 Bilaga B 

http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser
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grundskolan 1-9, både i tätort, utanför tätort samt friskolor. Datainsamlingen har skett under 

oktober månad.   

 

Vid insamling av data har vi använt oss av samma enkätfrågor för rektorer samt 

specialpedagoger, för att få en tydlig bild av hur rektorer och specialpedagoger definierar och 

bedömer att elever är i behov av stöd i form av särskildundervisningsgrupp. 

 

 

6.3 Databearbetning av empiriskt material 

Databearbetning har skett med stöd av tabellmetoden (Scherp, 2004) där olika påståenden fått 

olika poäng för att ge så tydlig bild av hur rektorer och specialpedagoger definierar och bedömer 

att elever är i behov av stöd i form av särskild undervisningsgrupp. Först sammanställdes svaren 

från enkäterna för att se i vilken utsträckning skolorna har särskilda undervisningsgrupper, hur 

dessa är uppbyggda samt på vilken grund eleverna placerats i särskild undervisningsgrupp. 

 

Enkätens sista fråga var av mer beskrivande art, där respondenterna ombeds att beskriva sin 

skolas organisation kring särskilt stöd. För att analysera detta har vi använt oss av tabellmetoden, 

utvecklad av Hans-Åke Scherp. 

 

Tabellmetoden 

Vid hantering av en större mängd data från till exempel intervjusvar kan det vara svårt att se 

mönstret. Med hjälp av ett ordbehandlingsprogram kan man med stöd av sorteringsfunktionen 

kategorisera datamaterialet. Kategorierna växer sakta fram med hjälp av att tilldela siffror till de 

olika utsagorna som innehåller samma nyckelord (Scherp, 2004).  

 

Arbetsmodell för vårt analysarbete: 

- Utsagorna plockades ordagrant ut ur webenkäten. 

- Dessa infogades sedan i en tabell 

- Varje mening tilldelades ett nummer, där vi kunde utläsa att de lyfte samma sak. Dessa 

bildade sedan en kategori. Varje ny kodning tilldelas en kodnyckel för att inte tappa 

kontrollen på kodningen.  

- Samtliga svar från rektorer samt specialpedagoger6 fördes in i en gemensam tabell för att 

kunna hitta nyckelord kategoriskt, relationellt.  

                                                 
6  Kodnyckel 1 

Rektor  
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Exempel på första tabellkodningen7. 

 Vi har ett stort elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, socialpedagog 

skolsköterska, kurator samt inhyrd resurs såsom psykolog, logoped 

 Samarbete mellan lärare, elevhälsa, övrig personal, rektor och externa funktioner.  

 EHT, resurser utifrån elever behov, stöd och handledning till lärare och assistenter.  

 Vi arbetar främst utifrån inkludering och fler pedagoger i klassrummet handlett av 

specialpedagoger. Sund-grupp fungerar mer som en sluss in i verksamhet eller i 

enskilda ämnen som behöver mer tid vid till exempel anpassad studiegång. Vi har 

ingen elev som enbart går i sund-grupp utan alla har undervisning i klass som 

utgångsläge. 

 I dag har vi en grupp på 10 elever med 2,1 lärartjänst och 1 resurspedagog. Eleverna 

har autism diagnos. Delar av eleverna går ut i sin klass och deltar i undervisningen. 

Vissa i teoretiska och en del i praktisk- estetiska ämnen. Andra elev går aldrig ut i sin 

klass. 

 Vi har elevhälsoteam och där ingår rektorer, specialpedagoger, speciallärare, kurator, 

skolsköterska, SYV och skolpsykolog. 

 Stark elevhälsa med fokus på inkludering. Vi är bra på att skruva vår verksamhet för 

att möjliggöra inkludering. Många lyckade exempel på inkludering som gör att 

verksamheten tror på detta och ser vinsten ut elevperspektivet att INTE placeras i SU. 

 

Varje mening tilldelades en kategori8 - Relationellt perspektiv, Kategoriskt perspektiv samt 

Relationellt- & Kategoriskt perspektiv. Genom att kategorisera meningarna framträder tydligare 

ett mönster för hur skolorna organiserar sitt särskilda stöd. Då vi även fick svar som inte rörde 

studien föll dessa under en övrigt-kategori. 

 

Exempel på andra tabellkodningen9. 

                                                                                                                                                              
Specialpedagog  

 
7
 Bilaga C 

8 Kodnyckel 2 

Relationellt perspektiv 1 

Kategoriskt perspektiv 2 

Relationellt- & Kategoriskt perspektiv 3 

Övrigt – för studien ej relevant 4 

 
9 Bilaga D 
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1 Relationellt perspektiv 

1 Vi arbetar främst utifrån inkludering och fler pedagoger i klassrummet handlett av 

specialpedagoger. Sund-grupp fungerar mer som en sluss in i verksamhet eller i 

enskilda ämnen som behöver mer tid vid till exempel anpassad studiegång. Vi har 

ingen elev som enbart går i sund-grupp utan alla har undervisning i klass som 

utgångsläge. 

1 Utifrån elevens behov. Arbetar utifrån inkludera elev mer än exkludera. För att 

säkerställa undervisning i samtliga ämnen ansvarar ämneslärare för att ta fram 

uppgifter/ge samma uppgifter som övriga elever får till elev. Undervisande lärare 

måste träffa elev för att kunna bedöma hens kunskaper. Specialpedagog finns med i 

arbetet antingen som handledare till personal eller aktivt arbete med elev. 

Specialpedagog finns med i arbetet kring kartläggning samt särskilt stöd för elev. 

1 Vi har olika åtgärder. De kan få en-en stöd av specialpedagog. Det kan vara två 

pedagoger i klassen. Små grupper av elever som får stöd av specialpedagog. 

Specialpedagogen handleder personal 

1 Anpassningar görs i klassrumssituationen. Om de inte är tillräckliga görs en anmälan 

om behov av särskilt stöd till rektor. Med stöd av den pedagogiska kartläggningen tar 

rektor sedan ställning vilken typ av åtgärd som behövs. Åtgärdsprogram upprättas. 

 

 

6.4 Etik 

Samtliga rektorer och specialpedagoger i studien har genom missivbrev10 delgivits information 

gällande surveyundersökningen bland annat syftet med studien och hur den kan komma att 

användas. För att skydda respondenternas identitet har de avidentifierats (Vetenskapsrådet, 

2011a). 

 

Eliasson (1995) skriver att det inte finns någon teknik för kunskapssökande som i sig är bättre 

eller mer vetenskaplig, bara olika metoder som är mer eller mindre adekvata i förhållande till vad 

vi undersöker och i de frågor vi ställer. Inte heller någon bättre moralisk metod eller för den delen 

solidarisk. Viktigt är dock att vi bedömer och värderar vår handlande efteråt, både sett utifrån den 

nya kunskap som uppstått och efter respondenternas moraliska halt. Eller som Popper, enligt 

Forsman (1997) skriver: upptäckandets och berättigandets sammanhang där meningen av 

berättigandet först krävs att skjutas i sank. Går ”meningen” inte under i en sådan process anses 

den vara konfirmerad. Holme & Solvang (1997) definierar begreppet etik ungefär så här: Etik kan 

                                                 
10  Bilaga A 
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uppfattas som mer eller mindre systematiskt medvetengöra principer, värden och normer och 

detta ingår i moralen. Etik är moralens teori, värden och norm som synliggörs i en handling och 

som påverkas av andra handlingar.  

 

 

"Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare 

om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. ... Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att 

delta." 

(Vetenskapsrådet, 2011b, s. 7) 

 

Respondenterna har i samband med utskicket av webenkäten informerats om, syfte, studiens 

forskningsfrågor, hantering av datainsamling samt hur publicering av studien kommer att ske - 

DiVA, i form av missivbrev11.   

 

 

"Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och 

undersökningsdeltagares samtycke."  

(Vetenskapsrådet, 2011b, s. 9) 

 

Samtycke till att delta i studien, där datainsamlingen sker genom enkät, behöver inte ges innan 

utskick av enkät. Samtycke anses har medgivits då respondenten svarat på enkäten 

(Vetenskapsrådet, 2011a).  

 

"I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte 

undersökningsdeltagarna utsättas för otillbörlig påtryckning eller 

påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och ... uppgiftslämnare." 

(Vetenskapsrådet, 2011b, s. 9) 

 

Utskick av enkäter har skett i två separata utskick, ett till rektorer samt ett till specialpedagoger. 

Tiden för deltagandet i enkäten sattes till två veckor under september-oktober. Efter halva tiden 

                                                 
11 Bilaga A 
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gjordes ett påminnelseutskick för att be respondenter som inte ännu svarat möjlighet att delta. 

Inget ytterligare utskick gjordes.  

 

 

 

”Alla uppgifter om identifierbara personer skall antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan 

identifieras av utomstående. I synnerhet gäller detta uppgifter som kan 

uppfattas vara etiskt känsliga. Detta innebär att det skall vara praktiskt 

omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna.” 

(Vetenskapsrådet, 2011b, s.12) 

 

Webenkät sändes ut genom Surveymonkey12 och insamling sammanställdes i webverktyget. 

Varje enskilt svar har hanterats var för sig, och avidentifierats i studien. Vi har valt att inte 

redovisa rektorers och specialpedagogers kommuntillhörighet ur identifikations hänsyn, det är ej 

intressant för studiens utfall.  

 

Respondenterna har informerats kring studiens syfte och att studien kommer att vara tillgänglig 

på DiVA, databas för självständiga arbeten.  

 

”Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte 

användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. 

… 

Personuppgifter insamlade för forskningsändamål får inte användas för 

beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde (vård, 

tvångsintagning, etc.) utom efter särskilt medgivande av den berörda.” 

(Vetenskapsrådet, 2011b, s.14) 

 

6.5 Realiabitet och Validitet 

Inom all forskning är det av största vikt att förhålla sig neutral till den verksamhet som utgör 

forskningsområdet. Reliabiliteten i forskningen är avhängt hur väl den reflekterar realiteten. För 

att säkerställa att så är fallet bör forskningen kunna göras om av oss eller av annan (Bryman, 

2011; Hartman, 2004).  

                                                 
12 www.surveymonkey.com 
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För att säkerställa att surveyundersökningen visar på vår forskningsfråga har vi innan utskick till 

respondenter utfört en testundersökning i vårt närområde, för att därefter kunna omvärdera våra 

frågor. Vid analysen av respondenternas svar har vi försökt förhålla oss neutrala för att utfallet 

ska ha giltighet (Bryman, 2011). 

7. Resultat 

I följande kapitel presenteras resultatet från enkätundersökningen. Rektorers och 

specialpedagogers svar presenteras efter varandra för att tydliggöra likheter och skillnader i 

svaren. Respondenterna har med egna ord beskrivit hur deras organisation organiserar det 

särskilda stödet, vilket har sammanställts i ett Excel-dokument13 för att kunna se och utskilja 

likheter mellan organisationerna14 utifrån ett kategoriskt- samt ett relationellt perspektiv.  

 

7.1 Grunder för placering i särskild undervisningsgrupp 

Rektorer svarade att 51 % har någon form av särskild undervisningsgrupp på deras skola. Medan 

49 % inte hade särskilda undervisningsgrupper. På frågan om vilka som arbetar i de särskilda 

undervisningsgrupperna fick vi fram att 91 % var lärare, 47 % specialpedagog, 39 % assistent 

samt resurspedagog, 30 % annan profession samt enbart 17 % hade speciallärare i den särskilda 

undervisningsgruppen.  

Och om annan profession förekommer i grupperna beskrevs också yrken som, socialpedagog, 

studiestödshandledare, socionom, fritidspedagog  

 

På de skolor som har valt att arbeta utifrån särskilda undervisningsgrupper finns det variationer 

utav hur många grupper skolorna har delat in de särskilda undervisningsmöjligheterna. 

Variationen är mellan 1-3 olika grupper.  

 

Någon skola har svara att de har;  

”En som är uppdelad i undergrupper” (rektor).  

 

En annan skola har svarat att de hade; 

”1 för åk 3-5” (rektor). 

 

Specialpedagoger svarade att 58 % har särskilda undervisningsgrupper, medan 42 % inte hade 

några särskilda undervisningsgrupper alls. På de skolor som hade särskilda undervisningsgrupper 

                                                 
13 Bilaga C 
14 Bilaga D 
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var det 72 % utav dem där läraren undervisade i grupperna. 57 % hade också resurspedagoger 

samt specialpedagoger verkande i grupperna. Andra professioner i grupperna var SVA- och 

förskollärare. Dessutom svarade specialpedagogerna att; 

 

”en är en samverkansklass grundskola-grundsärskola” (specialpedagog) 

Hur vanliga är behoven för elev i särskild undervisningsgrupp 

 

 

Figur 1 Hur vanliga är behoven för elev i särskild undervisningsgrupp 

 

Mycket vanliga behov ansåg 61 % av rektorerna att elevs specifika behov på grund av diagnos 

och 41 % ansåg att behov av ”en till en”. Vanliga behov ansåg 50 % av rektorerna var behov av 

en avskalad lärmiljö. Mindre vanliga behov ansåg 45 % att studiero behövdes och 40 % ansåg 

att elevers behov var att slussas tillbaka in i skolmiljö på grund av hög frånvaro, samt att 38 % 

ansåg elevers behov består utav trygghet.  

 

På frågan om det fanns någon annan anledning för elevs placering i särskild undervisningsgrupp 

svarade någon rektor att;  

Några nyanlända elever har del av skolveckan i klass och del i SU-grupp, och endast elever med 

autismdiagnos.  

En annan rektor beskrev att;  

Ej behov av diagnos utan behov av stöd, alla våra elever har autismdiagnos.  
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Figur 2 Hur vanliga är behoven för elev i särskild undervisningsgrupp 

 

 

Mycket vanliga behov ansåg 43 % utav specialpedagogerna att elevers sociala problematik var.  

Vanliga behov ansåg 57 % att kunskapsluckor, svag begåvning var och behov av ”en till en” 

stöd, samt avskalad miljö. Mindre vanliga behov ansåg 72 % av respondenterna att elevs behov 

av läs och skrivsvårigheter var i särskild undervisningsgrupp.   

 

Hur viktigt är det vid placering i särskild undervisningsgrupp att definiera 

 

Figur 3 Hur viktigt är det vid placering i särskild undervisningsgrupp att definiera 

 

Mycket viktigt tyckte 81 % utav rektorerna att definiera vad eleven kan mycket och 72 % ansåg 

att det var mycket viktigt att veta vem eleven är. Viktigt var det för 57 % av rektorerna att veta 

hur eleven fungerar i grupp, tätt följt av 56 % av rektorerna som ansåg att det var viktigt hur 

eleven är i klassrummet. Mindre viktigt ansåg 32 % att definiering utav vad eleven inte kan och 

28 % ansåg elevens diagnos var mindre viktig samt vilken bakgrund eleven har. 20 % ansåg det 

mindre viktigt att definiera hur eleven är i klassrummet. Inte alls viktigt ansåg 16 % att 

bakgrunden eleven har var av betydelse samt att 12 % ansåg elevens diagnos och motivation inte 

var viktig.  

På frågan om det fanns andra viktiga aspekter att definiera blev svaret, 

 ”Primärt om språkstöd” (rektor) 
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”Framåtsyftande kring de delar som eleven behöver utveckla, både de starka och mindre starka 

sidor” (rektor) 

 ”Diagnosen i sig är inte viktig utan behovet som finns” (rektor) 

   

 

Figur 4 Hur viktigt är det vid placering i särskild undervisningsgrupp att definiera 

 

Mycket viktigt var det för 86 % av specialpedagogerna att definiera, vad eleven kan och 72 % 

ansåg att det var mycket viktigt att definiera, vem eleven är och hur eleven fungerar i grupp samt 

elevens motivation. 57 % utav respondenterna ansåg elevens bakgrund var mycket viktig att 

definiera medan 43 % utav respondenterna ansåg att det är mycket viktigt att definiera elevens 

diagnos och lika många ansåg att definiera vad eleven inte kan samt hur eleven är i klassrummet. 

Viktigt var det för 58 % utav specialpedagogerna att definiera, hur eleven fungerar i 

klassrummet. Mindre viktigt ansåg 29 % att veta vad eleven inte kan Inte alls viktigt ansåg 29 

% var att definiera elevens bakgrund.   

  

Hur vanliga är följande åtgärder för att elever skall placeras i särskild undervisningsgrupp 

 

 

Figur 5 Hur vanliga är följande åtgärder för att elever skall placeras i särskild undervisningsgrupp 

 

Mycket vanliga åtgärder ansåg 32 % av rektorerna var att elever undervisas både i klassen och i 

särskild undervisningsgrupp medan 26 % ansåg att extra lärarresurs i klassrummet var en mycket 
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vanlig åtgärd. 14 % ansåg att den mycket vanliga åtgärden var att eleven ingår i vanlig klass och 

får stöd av specialpedagog. Vanliga åtgärder ansåg 45 % av rektorerna att tillgång till 

elevassistent i klassrummet var medan 36 % ansåg att elever undervisas både i klassen och i 

särskild undervisningsgrupp och eleven ingår i vanlig klass och får stöd av specialpedagog. 33 % 

ansåg vanligt var att eleven får anpassad studiegång. Mindre vanliga åtgärder var att elever 

undervisas både i klassen och i särskild undervisningsgrupp (27 % av rektorerna) samt att eleven 

ingår i vanlig klass och får stöd av specialpedagog (27 % av rektorerna). Ovanligt ansåg 48 % av 

rektorerna att omorganisering av klassen var medan 45 % ansåg att tillgång till elevassistent i 

klassrummet var ovanlig medan 39 % ansåg att eleven placeras i grundsärskolegrupp viss tid eller 

helt.  

 

”elever undervisas både i klassen och i särskild undervisningsgrupp, 

eleven ingår i vanlig klass och får stöd av specialpedagog, extra 

lärarresurs i klassrummet och/eller att elever får anpassad 

studiegång.”   

rektor 

 

4 respondenter väljer att hoppa över frågan med kommentaren förstår inte frågan.  

 

 

Figur 6 Hur vanliga är följande åtgärder för att elever skall placeras i särskilda undervisningsgrupper 

 

Mycket vanliga åtgärder svarade 29 % utav specialpedagogerna att elever undervisas både i 

klass och särskild undervisningsgrupp och att, eleven får en anpassad studiegång. Vanliga 

åtgärder ansåg 57 % att elever undervisas både i klass och särskild undervisningsgrupp och 43 

% ansåg att extra lärarresurs i klassrummet var en vanlig åtgärd.   28 % ansåg tillgång till 

elevassistent. Mindre vanliga åtgärder var att; eleven placeras i grundsärskolegrupp viss tid 

eller helt, och 29 % ansåg att elev ingår i vanlig klass och får stöd av specialpedagog eller 

tillgång till elevassistent i klassrummet. Ovanligt ansåg 57 % att omorganisering utav klassen var 
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och tillgång till elevassistent i klassrummet samt 43 % ansåg det ovanligt med eleven får 

anpassad studiegång, elev ingår i vanlig klass och får stöd av specialpedagog, eleven placeras i 

grundsärskolegrupp viss tid eller helt. 29 % ansåg det ovanligt med extra lärarresurs i 

klassrummet.  

I hur stor utsträckning fyller elevs placering i särskilda undervisningsgrupper  

 

Figur 7 I hur stor utsträckning fyller elevs placering i särskilda undervisningsgrupper 

 

Mycket stor anledning för elevs placering i särskild undervisningsgrupp visade 77 % utav 

rektorerna var elevens behov medan 4 % ansåg lärarens behov. Stor anledning ansåg 29 % utav 

rektorerna var organisationens behov medan 23 % ansåg elevens behov och 15 % lärarens behov. 

Mindre behov ansåg 60 % utav rektorerna att det var organisations behov medan 46 % att det var 

lärarens behov och 0 % elevens behov. 

 

 

Figur 8 I hur stor utsträckning fyller elevs placering i särskilda undervisningsgrupper 

 

Mycket stor anledning för elevs placering i särskild undervisningsgrupp visade 57 % utav 

specialpedagogerna var elevens behov. 28 % ansåg det var mycket stor utsträckning 

organisationens behov medan 29 % ansåg lärarens behov. Stor anledning ansåg 29 % utav 

respondenterna var elevens behov medan 14 % ansåg organisation och 0 % lärarens behov. 

Mindre behov ansåg 29 % att det var lärarens behov och 14 % elev och organisations behov. 

Inget, eller inte alls fyller något behov för 43 % utav läraren och 29 % organisationen ansåg 

respondenterna.  
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7.2 Organisation av särskilt stöd 

Av 37 rektorer har 22 svarat på frågan kring hur deras organisation arbetar kring elever i behov 

av särskilt stöd. Av 14 specialpedagoger har 13 svarat på frågan kring hur deras organisation 

arbetar kring elever i behov av särskilt stöd15.  

 

Av rektorerna svarar 4 respondenter att specialpedagogen är den som initierar och ansvarar för 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

”Lärare och specialpedagog identifierar eventuella behov genom 

screening och i det dagliga arbetet. Specialpedagogen stöttar lärarna 

när det gäller att utforma ev extra anpassningar. Specialpedagogen 

sammanställer alla pågående extra anpassningar på skolnivå och 

delger rektor. Om sådana behov uppstår som föranleder 

åtgärdsprogram ansvarar specialpedagogen för att i samverkan med 

berörd klassföreståndare upprätta ett åtgärdsprogram i samråd med 

eleven och dennes föräldrar. Även sammanställning av åtgärdsprogram 

sker på skolnivå och delges rektor. Uppföljning av elevärenden sker 

varje vecka på personalkonferens samt varje månad i elevhälsoteamet.” 

Rektor 

 

”Målet är att specialpedagogerna organiserar stödet flexibelt efter 

elevernas behov. Det som försvårar det är en ibland "gammal 

skolkultur".” 

Rektor 

 

”Utifrån elevens behov. Arbetar utifrån inkludera elev mer än 

exkludera. För att säkerställa undervisning i samtliga ämnen ansvarar 

ämneslärare för att ta fram uppgifter/ge samma uppgifter som övriga 

elever får till elev. Undervisande lärare måste träffa elev för att kunna 

bedöma hens kunskaper. Specialpedagog finns med i arbetet antingen 

som handledare till personal eller aktivt arbete med elev. 

                                                 
15  Bilaga C 
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Specialpedagog finns med i arbetet kring kartläggning samt särskilt stöd 

för elev.” 

Rektor 

3 specialpedagoger lyfter fram sin roll på skolan som den centrala för arbetat med särskilt stöd.  

 

”En stor fråga. Jag som specialpedagog följer en, av mig och rektor, 

utarbetad elevhälsaplan, där all information finns.” 

Specialpedagog 

”Vi har olika åtgärder. De kan få en-en stöd av specialpedagog. Det 

kan vara två pedagoger i klassen. Små grupper av elever som får stöd 

av specialpedagog. Specialpedagogen handleder personal.” 

Specialpedagog 

 

Av rektorerna svarar 8 respondenter att arbetet kring särskilt stöd bedrivs med stort samarbete 

och en flexibel organisation. En del av respondenterna organiserar särskilda 

undervisningsgrupper som en del av sitt särskilda stöd, vilket blir tydligt i deras svar.  

 

”I dag har vi en grupp på 10 elever med 2,1 lärartjänst och 1 

resurspedagog. Eleverna har autism diagnos. Delar av eleverna går ut i 

sin klass och deltar i undervisningen. Vissa i teoretiska och en del i 

praktisk- estetiska ämnen. Andra elev går aldrig ut i sin klass.” 

Rektor 

 

”Vi arbetar med ett flexibelt special- och resurslärarteam, där 

periodiserat stöd ges till elever i behov därav enligt vårt 

kartläggningsschema.” 

Rektor 

 

”Flexteam för elever med autismdiagnos. För övrigt stöd i klass av 

resurspedagog/speciallärare.” 

Rektor 

 

Av specialpedagogerna svarar 4 att de arbetar mycket med individuella lösningar för eleverna, 

där lärmiljön och arbetsformerna anpassas för att möta elevernas behov av särskilt stöd.  
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”Vi möter dem individuellt i samspel med klasslärare. Flexibelt 

arbetssätt. Våra elever är totalintegrerade och i vissa fall är det 

stödperson i klassrummet.” 

Specialpedagog 

 

”I första hand anpassas miljön och arbetsformer. Temporära grupper 

eller enskild undervisning för att repetera och fylla kunskapsluckor.” 

Specialpedagog 

”Vi har en omfattande organisation kring detta då vi har många elever i 

behov av SS. Målet är att alla elever ska delta i klassundervisning- 

endast i undantagsfall vistas elever i sund. I våra klasser har vi 

dubbelbemanning vilket öppnar upp för att vi kan ge stöd inom klassens 

ram. Elever som trots detta är i behov av annat skrivs in i sund. 

Inskrivningen utvärderas kontinuerligt.” 

Specialpedagog 

 

”Vi har en rutin för anmälan, utredning och upprättande av ÅP. Tanken 

är att arbetslaget och elevhälsan utreder och upprättar ÅP 

tillsammans.” 

Specialpedagog 

 

Av rektorerna svarar 9 respondenter att EHT-teamet är den centrala organisationen kring arbetet 

med särskilt stöd. Man arbetar kring helheten runt eleverna med de olika professionerna som 

finns i elevhälsan. 

 

”Stark elevhälsa med fokus på inkludering. Vi är bra på att skruva vår 

verksamhet för att möjliggöra inkludering. Många lyckade exempel på 

inkludering som gör att verksamheten tror på detta och ser vinsten ut 

elevperspektivet att INTE placeras i SU.” 

Rektor 
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”EHT-team. Förebyggande arbete. Speciallärare och Specialpedagog 

finns att tillgå. Vi arbetar i stor utsträckning med tydliggörande 

pedagogik, små klasser (18-22 elever i åk 1-3) extra anpassningar.” 

Rektor 

 

”Speciallärare, specialpedagog, undervisande lärare, elevassistent 

Regelbundna uppföljningar med vårdnadshavare och rektor samt EHT 

team. Vid behov möte med specialister kopplade till elevens behov. Möte 

med specialister för hjälpmedelsbehov.” 

Rektor 

 

Av specialpedagogerna svarar 4 respondenter att elever i behov av särskilt stöd där inte det stöd 

man tidigare gett lyfts upp till EHT-teamet genom anmälan.  

 

”Eht-tar emot anmälan om att elev är i behov av särskilt stöd. Läraren i 

samarbete med specialpedagog kartlägger elevens styrkor och 

svagheter. I första hand anpassas elevens lärmiljö, material. Om inte 

detta fungerar lyfts eleven åter i eht. En placering i sund-gr får ofta 

andra effekter än bara ökad måluppfyllelse i form av anpassad 

studiegång (färre godkända betyg), en känsla av tillhörighet/en känsla 

av att inte höra till, ett ökat vuxenbehov snarare än att bli mer 

självständig. Organisationens förhoppning är att inom kort utveckla 

undervisningen till att möta alla elever oavsett problematik inom ramen 

för klassrummet.” 

Specialpedagog 

 

Av respondenterna svarar en rektor att han har dålig koll på särskilda undervisningsgrupper, och 

ger en ekonomisk anledning till varför han inte är insatt i ämnet. Specialpedagogen svarar bara 

särskild undervisningsgrupp.  
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8. Analys 

Här presenteras vår analys utifrån våra frågeställningar utifrån ett relationellt samt ett kategoriskt 

perspektiv. Vi har återigen valt att separera rektorerna respektive specialpedagogernas utsagor.  

  

 

8.1 På vilka grunder placeras eleven i en särskild undervisningsgrupp? 

Utifrån vårt syfte har vi analyserat data som belyser det kategoriska samt relationella perspektivet 

i våra utsagor. Den helhetsförståelse vi fått fram kommer vi här att presentera genom en 

belysning av det kategoriska men också det relationella perspektivet. 

 

 

8.1.1 Rektorerna 

Ett mycket vanligt behov för placering i särskild undervisningsgrupp var elevens diagnos enligt 

rektorerna. Det visar vårt resultat och detta diskuterar Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) som menar om elevens särskilda behov kategoriseras skapar det svårigheter som reduceras 

direkt till eleven där problematiken ramar in elevens individuella brister. Vidare menar 

författarna om elevs problem ramas in handlar den stora utmaningen om vilket synsätt som sätt i 

fokus när stödet planeras och definitivt inte bör planeras mot elevs egenskaper som visas i vårt 

resultat. Detsamma visar Isaksson (2010) hur skolors antaganden vilar på metoder som är socialt 

konstruerade efter ett kategoriskt perspektiv. Haug (1998) menar att diagnoser är både osäkra och 

starkt påverkade av samhällets värderingar. Åtgärderna som sätts in bör anpassas mot eleven i 

klassrummet, för att inte underbygga sociala strukturer utifrån.  Här blir tydligt där orsaker som 

var mycket vanliga som också var direkt relaterade till elevers problematik såsom elevs 

individuella behov var, en till en undervisning samt elevs sociala problem. Eleven blir således 

bärare av svårigheterna, som Alhberg (2002) beskriver.  Lindqvist & Rodell (2015) menade att 

den rådande synen på barn i behov av särskilt stöd inte ska sökas hos eleven utan i skolans 

arbetssätt och lärmiljö. Vidare belyste Lindqvist & Rodell (2015) att skolan präglas utav en 

elevsyn ifrån olika perspektiv, både det relationella och det kategoriska. De menade att skolans 

arbetssätt och pedagogiska miljö borde istället arbeta efter elevs förutsättningar och inte som våra 

respondenters svar visar, på elevens tillkortakommande.  

  

Behov som var mycket viktiga att definiera innan placering i särskilda undervisningsgrupper var 

att kartlägga vad eleven kan och vem eleven är visade vårt resultat Det finns en kritisk punkt då 

språket inte är utvecklat för att skildra Vemet menar von Wright (2002) och menar att skolan har 

som vana att beskriva elever utifrån gemensamma drag och detta förs sedan vidare till andra 
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verkande professioner i skolan. Tyvärr visas det att det inte finns samma erfarenhet att beskriva 

den unika individualiteten istället (a.a.). Vårt resultat visar också på att diagnosen är mindre 

viktig att definiera likaså var elevens motivation mindre viktig för en placering i särskild 

undervisningsgrupp. Vilket beskriver rektorerna behov av att veta vem eleven är och vilka 

kunskaper eleven bär med sig för att organisera förutsättningar för eleverna. Behov som inte alls 

var vanliga att definiera enligt rektorernas utsagor var trygghet, studiero och att slussas tillbaka 

in i skolmiljö på grund av hög frånvaro. Det visar på att skolorna inte präglas utav kategorier utan 

eleverna ses kanske utifrån ett sammanhang, i det praktiska gemensamma som Wright (2013) 

lyfter. Om eleven känner en förutsättning och engagemang i klassen i klassrummet och med 

lärarna behövs ingen särskild undervisningsgrupp. Dessutom ansåg rektorerna, för att placeras i 

särskild undervisningsgrupp var de vanliga åtgärderna att elever undervisas både i klassen och i 

särskild undervisningsgrupp samt extra lärarresurs eller assistent i klassrummet. Ovanliga 

åtgärder var omorganisering utav en klassamansättning.  

 

 

8.1.2 Specialpedagogerna 

En sammanfattande bild utav svarsalternativen visade att specialpedagogerna ansåg att elever 

med en social problematik var mycket vanligt behov i de särskilda undervisningsgrupperna. Det 

verkar som den särskilda grupp elever med sociala svårigheter ändå kategoriseras och stöds utav 

att få sin problematik förflyttad till ett gemensamt sammanhang. von Wright (2001) menar att det 

är viktigt att förstå elevens utifrån ett sammanhang och inte utifrån en isolerad varelse och 

behovet ser olika ut beroende på var eleven befinner sig.  Inom det relationella perspektivet riktas 

blicken mot sociala sammanhang där grunden vilar på den omgivande miljön istället för elevens 

tillkortakommanden menar Nilholm (2007).  

 

Vanligt var kunskapsluckor, svag begåvning, behov en till en, behov av en avskalad miljö men 

också hög begåvning. Behov som blir situerat till elevs tillkortakommanden istället för att lägga 

fokus på det som är relevant i en gemensam undervisningssituation läggs fokus på det som eleven 

säger och gör och vart eleven befinner sig i sin skolsituation och psykologiska utveckling som 

Nordin-Hultman (2004) diskuterar. Inom det relationella perspektivet vänds föreställningen på 

ända och som von Wright (2002) menar är det inte möjligt att känna till hur något är eller 

kommer att bli. Svaren kanske bottnar sig ett organisatoriskt perspektiv i skolmiljön för elever i 

behov av en stöttande studiemiljö. Om eleven får det stöd som förstås utifrån sammanhanget och 

inte som en isolerad varelse är det kanske bara vissa behov som framträder i vissa miljöer som 

Nordin-Hultman (2004) menar när hon diskuterar elevers lärande. Vidare ser hon att det läggs på 
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pedagogerna till att upptäcka elevs individuella behov och detta kan komma att skapa konflikter i 

organisationen som har ett behov av att förenkla processen till att kategorisera. Det kategoriska 

perspektivet blir då som att se det komplexa och tvetydiga och förvandla det till mer enkelt och 

entydigt (a.a.).  

 

Haug (1998) anser att det är i skolan som problemen uppstår inte hos enskild elev och diskuterar 

det relationella perspektivet som ett demokratiskt deltagarperspektiv. Det Specialpedagogerna 

ansåg var att grunderna på vilka behov som definieras innan placering i särskilda 

undervisningsgrupp var inte ur ett demokratiskt deltagarperspektiv utan,  vad eleven kan, vem 

eleven är, hur eleven fungerar i grupp och elevens motivation mycket viktiga. Genom att 

beskrivas som vem man är förutsätts det att det finns en motsvarighet, som inte är och vad von 

Wright (2002) menar är att vi förstår människan i handlingen och i kommunikationen i ett 

samförstånd. Genom att ställa kategorier mot varandra som motsatta poler, intar definitionen av 

elever i behov av särskilt stöd en definition som å andra sidan kanske omöjliggör motsatsen som 

också Nilhom (2007) beskriver. Vidare anser Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) att ett 

kategoriskt perspektiv skapar skolsvårigheter för enskild elev. Ahlberg (2013) menar detsamma, 

det blir en betraktelse utifrån de svårigheter som är förankrat hos individen själv.  

 

Vidare visar specialpedagogernas utsagor att de mycket vanliga åtgärderna var att eleverna 

undervisades i klassen och i särskild undervisningsgrupp samt att de också har anpassad 

studiegång. Det visar på att en relationell blick riktas mot det unika, det som finns intentioner till 

att göra skillnad von Wright (2000) beskriver. Vanliga åtgärderna var extra lärarresurs i 

klassrummet och ovanligt var omorganisering av klass och assisten i klassrummet.  

 

Mindre viktigt var att definiera vad eleven inte kan samt elevens diagnos. Det var inte alls 

vanligt att definiera elevernas var kunskapsluckor, hög begåvning inte heller trygghet, studiero 

och behov av avskalad miljö, hög begåvning och inte heller trygghet, studiero och behov av 

avskalad miljö. Liknande aspekter lyfter Aspelin & Persson (2011) när de påstår att den bästa 

grogrunden finns på skolor där man värnar om samvaro och genuina utbildningsprocesser och 

inser att det betydelsefulla inte har att göra med specifika ordningar, istället är det där skolor 

skapar goda möjligheter för relationella varelser, som för möjligheter till elevens utbildning 

vidare. 
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8.2 Hur organiseras det särskilda stödet i särskild undervisningsgrupp? 

Utifrån rektorernas samt specialpedagogernas svar blir det tydligt, efter att ha tilldelats dem olika 

kategorier, att organisationerna bygger på en stor flexibilitet, där många professioner samarbetar 

för att skapa en utvecklande verksamhet. Skolorna framhåller att de till viss del arbetar med 

särskilda undervisningsgrupper, i kortare intervall, där man ger stöd utifrån elevernas behov, men 

skolorna utgår från ett inkluderingsperspektiv där undervisning i klass anses ge eleven mer 

framgång. Anpassningar görs istället i elevernas lärmiljö, utifrån ett relationellt perspektiv i 

enskilda ämnen, med ökad vuxentäthet i form av lärare, specialpedagoger eller annan för eleven 

viktig personal. Precis som Nilholm (2007) samt von Wright (2002) lyfter fram försöker skolorna 

i första hand organisera sin verksamhet till att stödja alla elever i det sociala sammanhang i vilket 

de befinner sig i. Rektorerna och specialpedagogerna ger uttryck för att vilja se helheten kring 

eleverna och försöker ha en flexibel stödorganisation för att möta elevernas behov inom 

klassrummets ram, där man lyfter fram en omfattande organisation samt dubbelbemanning som 

möjliga vägar till högre måluppfyllelse. 

 

Stor vikt läggs även vid att den ansvariga för elevens bedömning är den ordinarie ämnesläraren, 

för att säkerställa elevens kunskapsutveckling gentemot de övriga eleverna, samtidigt som 

specialpedagogens handledning lyfts fram som viktig för helheten kring eleven. Här lyfter man 

fram vikten av att den undervisande läraren måste träffa eleven för att kunna bedöma dennes 

kunskapsutveckling gentemot klassens kunskapsutveckling. Ett synsätt som kan tolkas både 

relationellt och kategoriskt utifrån vilket perspektiv man antar. Persson (2005) menar att fokus på 

eleven och det sammanhang han eller hon befinner istället för individfokus är viktigt för att 

säkerställa fortsatt god kunskapsinhämtning och Nilholm (2006) och Haug (1998) framhåller 

vikten av att identifiera elevens svårigheter, både sociala och biologiska, för att de åtgärder man 

sätter in blir verksamma för individen inte bara verksamheten. 

 

Utifrån ett strikt kategoriskt perspektiv blir det tydligt att det finns "färdiga" grupper där man 

automatiskt hamnar utan vidare kartläggning. Nilholm (2007) belyser riskerna med att låta 

diagnoserna styra, där det framhålls som ett problem där enda lösningen för individen är att tas ur 

sammanhanget. Kartläggning av elevens diagnos skapar hinder, istället för att ge en tydlig bild av 

hur eleven bäst bemöts för att nå kunskapskraven. En viss grupp av elever, de med diagnosen 

autism, har man på några skolor skapat egna grupper där deras specifika behov bättre anses 

tillgodoses. Viktigt att framhålla i denna aspekt är dock att varje elev, med eller utan diagnos, är i 

behov av en anpassad miljö utifrån dennes specifika svårighet något som skolorna anser att de 
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löser genom att ha tät kontakt med specialpedagoger, externa professioner samt ett flexibelt 

arbetssätt (a.a.).  

 

Till viss utsträckning, enligt rektorer och specialpedagoger, har elever i särskild 

undervisningsgrupp anpassat schema där lektioner både anpassats bort, eller utökats i ämnen för 

att skapa större möjlighet för eleverna att nå kunskapsmålen, vilket Nilholm (2007) lyfter fram 

som problematiskt med det kategoriska perspektivet. I sin iver att stödja och ge alla elever samma 

kunskaper och möjligheter, skapar man undergrupper av elever som inte får samma 

förutsättningar till likvärdig utbildning enligt gällande styrdokument. Där elevens utveckling 

gentemot ett tänkt utvecklingsförlopp blir omöjligt att uppnå.  
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9. Diskussion 

Intresset i att undersöka arbetet kring de särskilda undervisningsgrupperna väcktes hos oss genom 

den ökningen av elever i behov av denna form av åtgärd. Lärare lyfter, vid anmälningar till EHT 

och vid handledning, att dessa elever riskerar att inte nå målen. Lärarnas bedömning är att 

eleverna är i behov av undervisning i mindre grupp för att tillägna sig kunskap. 

 

 

9.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra vår studie med stöd av en webenkät, vilken vi sände ut via web-verktyget 

genom sändlistor. Som metod är webenkät ett snabbt och förhållandevis enkelt sätt att snabbt nå 

ut till ett stort antal respondenter på kort tid. Svårigheten med enkätundersökningen visade sig 

vara att urskilja de som ej nåddes av länken på grund av felaktig mailadress eller ändrade 

arbetsuppgifter. För att få kontaktuppgifter till skolor i Sverige inhämtades information från 

skolverkets16 sammanställning av skolor i Sverige och vi konstaterade snabbt att rektorer var 

relativt lätt att komma i kontakt med då dessa finns utskrivna i sammanställningen, medan 

specialpedagoger visade sig vara mycket svårare att direkt komma i kontakt med. För att nå 

specialpedagogerna var vi tvungna att gå in på varje skolas hemsida och söka information kring 

EHT-team. En metod som tog tid och inte alltid gav önskat resultat. 

 

I första utskicket av enkäten preciserades ej hur lång tid den förväntades ta, medan vi 

förtydligade detta i påminnelseutskicket en vecka senare. Det vi såg då vara att flertalet av de 

som inte tidigare svarat tog sig tid att svara. Det hade således varit lämpligt att från början 

tydligare belyst storleken på enkäten, samt den beräknade tidsåtgången på densamma.  

 

Intressant hade varit att utifrån de svar vi fått in via enkäten, gått vidare med intervjuer av de 

rektorer samt specialpedagoger där man arbetar flexibelt med och utan särskilda 

undervisningsgrupper för att kunna jämföra de olika verksamheterna med varandra. Enkätsvaren 

ger inga fördjupade insikter i hur skolorna arbetar, vilket hade kunnat tydliggöra verksamheternas 

utformning av det särskilda stödet. Frågebasen var för oss tydlig, men visade sig vara svårtolkad 

av respondenterna som i stor utsträckning hoppade över specifika frågor.  

 

                                                 
16 http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser 

 

http://www.skolverket.se/skolformer/skoladresser
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Utifrån den liktydighet vi kan se i vårt resultat kan vi se att resultatet är applicerbart i ett större 

perspektiv, då svaren är så pass entydiga att den kan anses vara generaliserande. Det torde alltså 

gå att i samma form göra om studien och förvänta sig samma svar.  

 

 

9.2 Resultatdiskussion    

Utifrån vårt resultat ser vi hur skolorna idag möter elevernas olikheter genom ökad vuxentäthet 

och anpassningar inom ramen för klassrummet i stor grad. Skolorna lägger ner arbete på att lära 

känna eleven och försöker genom inkluderande arbetssätt nå eleven med ett relationellt 

perspektiv, samtidigt som man outtalat har definierat eleven kategoriskt för att hitta en 

utgångspunkt för sina anpassningar.  

 

I vår studie ser vi att rektorer lyfter fram att behovet, av en-till-en-stöd eller definieringen av en 

diagnos som gör att eleven hamnar i särskild undervisningsgrupp, medan specialpedagogerna ser 

elevens sociala problematik. Att det skiljer i denna fråga tolkar vi beror på att specialpedagogen 

har en utökad kunskap och ingång kring elevers behov, till skillnad från rektorerna, som oftast 

bara har rektorsutbildning ovanpå en lärarutbildning. Det blir då lätt att fästa stor vikt vid 

diagnosen, även om den inte skall vara avgörande för att eleven ska få det stöd de behöver17. 

Rektorer och specialpedagoger lyfter även fram att det är mycket viktigt att definiera vad 

eleverna kan och vilka de är. 

 

Vi ser genomgående i resultatet att skolorna har ett genomtänkt relationellt perspektiv framför sig 

när man tänker kring helheten på skolan, men kan genom raderna läsa ut att man för att klara av 

den rådande situationen inom skolan måste man ta till stöd och metoder som man kanske 

egentligen inte tror vara den bästa. Ett exempel på detta är de grupper där man placerar elever 

med autism i mindre grupper från skolstart, för att man där har något konkret att befästa sin 

bedömning på. Ur ett relationellt perspektiv hade man, som Nilholm (2007) lyfter fram, varit 

framförhållande och istället arbetat flexibelt med lösningar inom ramen för klassrummet med till 

exempel dubbelbemanning, som en av rektorerna lyfter fram som åtgärd, och under rådande 

lektion flexibelt anpassat stoff, metod och undervisningssätt kanske fått ett annat utfall och en 

annan känsla av tillhörighet hos eleverna. I direkt motsats till vad man uppger som mycket 

viktigt, det vill säga att kartlägga vad eleven kan och vem eleven är, så blir det i konkret handling 

svårt att uppnå för alla elevgrupper. Konceptet en skola för alla, som vi alla ansvarar för att arbeta 

för gäller således enbart de som anses vara normala (Persson, 2007; Ahlberg, 2013; Isaksson, 

                                                 
17 Skollagen 2010:800 3 kap 8 § 
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Lindqvist & Bergström, 2010). Vidare i undersökningen svarar respondenterna att elevernas 

diagnos inte är avgörande för placering i särskild undervisningsgrupp. Att vi får två olika svar 

här, tolkar vi är på grund av den förändring i skollagen som infördes för ett antal år sedan, där 

elever med autism inte längre är berättigade till att mottagas inom grundsärskolan. Trots att ett 

antal år passerat och man har haft möjlighet att utveckla undervisningen även för dessa elever, 

har man fortfarande inte hittat rätt inom många grundskolor för att möta eleverna inom 

klassrummets ram. Intressant hade varit att undersöka kriterierna för de autistiska särskilda 

undervisningsgrupperna gentemot de andra i en vidare studie.  

 

En överrepresenterad grupp inom särskild undervisningsgrupp är elever med social problematik. 

Både rektorer och specialpedagoger lyfter fram detta som ett mycket viktigt behov. Som 

kommentar lämnar en rektor att de ibland ser andra effekter av att elever placerats i särskild 

undervisningsgrupp. Riskerna med att placera elever i särskild undervisningsgrupp lyfts fram av 

Isaksson, Lindqvist & Bergström (2010) och vi ser själva en rad effekter i vår verksamhet där 

elever som lyfts ut frivilligt eller som enda möjliga åtgärd lättare fastnar i andra svårigheter eller 

befäster sin problematik. Alltför ofta får specialläraren arbeta mot polisen och socialtjänsten för 

att lösa helheten kring eleven, för att överhuvudtaget klara av den undervisningssituation som kan 

uppstå inom ramen för den ej åldershomogena särskilda undervisningsgruppen.  

 

En intressant aspekt som samtliga lyfter fram som ett vanligt behov är elever med hög begåvning. 

Varför man inte kan nå dessa inom ramen av den ordinarie klassrumsundervisningen förblir dock 

obesvarat.  

 

 

9.3 Sammanfattning 

Vid kategoriskt perspektiv synliggörs en stark individfokusering där viljan att belysa och känna 

till elevernas svårigheter blir tydlig i vårt resultat. Det som är önskvärt är att på olika sätt anpassa 

eleverna till miljön. Vad som synliggörs är att det blir på ett mer kortsiktigt perspektiv och ofta 

används snabba lösningar såsom att rådlägga hos EHT teamet. Frågan blir om eleverna blir 

motiverade i de särskilda undervisningsgrupperna och hur arbetar de vidare i de särskilda 

undervisningsgrupperna med att motivera eleverna i deras egen utvecklingsprocess.  För om 

delaktighet och motivation uteblir blir inte heller lektionerna i de särskilda 

undervisningsgrupperna meningsfulla, och dessutom tar eleven inte till sig strategier för att 

utvecklas utan känna till vad, hur och varför. Konsekvensen blir att arbetssättet inte leder till en 

skola för alla (Nordin & Hultman, 2004; Nilholm, 2006, Alhberg, 2013).  
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Vid relationellt perspektiv ligger det en svårighet att inte vara delaktig med klassen i 

klassrummet utan i en särskild undervisningsgrupp för eleven att finna ett sammanhang att stötta 

sig emot. Här läggs all vikt på att läraren ser de perspektiv som kan möjliggöras utifrån elevers 

förutsättningar. Här finns emellertid en svårighet som von Wright (2000) lyfter fram då den 

relationella blicken bör riktas mot det unika, det som skall göra skillnad. I en 

undervisningssituation då eleven handlar och berättar om Vem den är, kan det vara svårt för lärare 

sinsemellan att uttrycka och beskriva innebörder av det Vem som eleven ger uttryck för. Det är en 

problematik som skolledare, arbetslag, elevhälsoteam och lärarutbildningar behöver 

uppmärksamma anser Ljungblad (2016).  

 

I detta senare resonemanget är vi utifrån det resultat vi fått i vår studie eniga med Ljungblad 

(2016) och Persson (1998) som anser att skolan bör arbeta parallellt inom både det kategoriska 

och det relationella perspektivet då de skulle arbeta växelvis med varandra.  Vår strävan ska inte 

vara att få samsyn kring vilken åtgärd som är den bästa utan vad som är det bästa för eleven i den 

situation den befinner sig i.  

 

Skolan behöver, trots att vi med vår egen erfarenhet av arbete inom skolans värld kan se 

problematiken med intentioner som inte går att genomföra, arbeta i ett längre tidsförlopp utifrån 

det relationella perspektivet. Ett perspektiv som ser till helheten för varje unik individ, med 

behov av att få göra sin röst hörd, där rektorer som beslutsfattare och specialpedagoger som 

flexibelt stöd till lärare och elever genom genomtänkta rutiner och strategier för att nå ökad 

måluppfyllelse tillsammans skapar en tillgänglig skola för alla. Samtidigt så ser vi som Karlsson 

(2007) beskriver det, att det inte alltid blir som man tänkt sig. Skolan lyckas inte med att få fram 

salar, schema eller rätt stödperson med rätt kompetens för att nå den framgång man satt sig för att 

ge eleven. Många rektorer ser flexibiliteten inom organisationen som en möjlighet, men kan som 

en rektor kommenterade att han ofta råkade ut för, en gammal skolkultur, arbeta i motvind.  

 

Vi anser att vi fått svar på våra frågor och ser en skola som ser sina svagheter, och har en vilja att 

arbeta med dem för elevernas bästa. Vi ser behovet av att kategorisera eleverna för att skapa en 

möjlighet för mottagande speciallärare, att på bästa sätt undanröja hinder för lärande. Risken av 

kategoriseringen blir dock att elever sätter sig själva i fack, där skolmisslyckandet blir en 

självuppfyllelse. 

 

Den kommentar som vi har svårast för att förstå och som berör oss mest är, det är svindyrt att 

skicka elever dit. För oss som blivande specialpedagoger är summan av vad elevens behov kostar 
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inte det viktigaste, utan framförallt att eleverna får det stöd och det bemötande den har rätt till 

utifrån gällande styrdokument.  

 

”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de 

behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån 

sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt 

enligt utbildningens mål.” 

(SFS 2010:800, 3 kap. 3 §) 

 

Vi ser att elever placeras i särskilda undervisningsgrupper på grund av skolornas svårigheter att 

främja och förbygga i lärmiljöerna. Intressant hade varit att forska vidare kring lärarnas möjlighet 

till anpassning i klassrummet utifrån elevernas behov. Har skolorna och lärarna verktygen, 

stöttningen eller saknar lärarna tillit till sin egen förmåga?  
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Bilagor 

Missivbrev      Bilaga A 

Hej! 

 

Vi heter Rebecka Gustavsson och Ann-Cathrin Karlsson och vi läser till specialpedagoger vid 

Linnéuniversitetet i Växjö. I våra studier ingår att göra ett avslutande självständigt arbete på 

avancerad nivå och vi är intresserade av skolans möjligheter att möta och ta tillvara elevers 

olikheter och skapa förutsättningar för elevernas måluppfyllelse. Vår handledare är Ulla Gadler, 

universitetslektor, Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet ulla.gadler@lnu.se 

 

Syftet med vårt självständiga arbete är att belysa hur rektorer och specialpedagoger definierar och 

bedömer elever i behov av särskilt och där det särskilda stödet utgörs av särskild 

undervisningsgrupp.  

 

För att kunna studera detta har vi valt att skicka ut en webenkät till F-9 skolor i Halland. 

Enkäterna riktas till rektorer och specialpedagoger. I enkätundersökningen kommer vi att ta 

hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet är 

frivilligt.  Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer enbart att 

användas i denna studie. Vårt självständiga arbete kommer att vara tillgängligt på DiVA, databas 

för självständiga arbeten. Vi är tacksamma för din medverkan! 

 

  

Har ni några frågor kring studien hör gärna av er. Vi önskar ert svar senast 161007. 

 

Rebecka Gustavsson 

rebecca.gustavsson@halmstad.se 

 

Ann-Cathrin Karlsson 

ann-cathrin.karlsson@halmstad.se 
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mailto:Ann-cathrin.karlsson@halmstad.se
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Webenkät       Bilaga B 

Enkät Särskilt stöd särskild undervisningsgrupp 

  

I vilken kommun arbetar ni? _________________________________________________  

 

Rektor   

Specialpedagog    

Speciallärare    

 

1. Har ni särskilda undervisningsgrupper på er 

skola? 

Ja  Nej 

1a.  Om ja 

Hur många? 

 

 Antal 

 

2. Vilken/Vilka arbetar i de särskilda 

undervisningsgrupperna?  

Antal Inriktning 

Lärare   

Specialpedagoger   

Speciallärare   

Assistenter/Resurspedagoger   

Annan profession   

 

3. Hur vanliga är följande behov för elev 

placerade i särskild undervisningsgrupp 

Mycket 

stor 

Stor Mindre Inte alls Vet ej 

Kunskapsluckor, svag begåvning      

Kunskapsluckor, hög begåvning      

Social problematik påverkan för elev själv      

Social problematik påverkan för andra elever      

Läs- och skrivsvårigheter      

Elevs specifika behov på grund av diagnos      

Trygghet       

Studiero      

Behov av ”en till en” stöd      
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Behov av avskalad lärmiljö      

Slussas tillbaka in i skolmiljö på grund av hög 

frånvaro 

     

Behov av ”en till en” stöd      

Behov av avskalad miljö      

Föräldrarnas förmåga att påverka      

      

 

4. I hur stor utsträckning fyller elevs placering i 

särskild undervisningsgrupp 

Mycket 

stor 

Stor Mindre Inte alls Vet ej 

4a. ELEVS behov      

4b. Undervisande LÄRARENS behov      

4c. ORGANISATIONENS behov      

 

5.  Hur viktigt är det vid placering i särskild 

undervisningsgrupp att definiera …  

Mycket 

viktig 

Viktig Mindre 

viktig 

Inte alls Vet ej 

Vad eleven kan       

Vem eleven är      

Vad eleven inte kan       

Hur eleven är i klassrummet      

Hur eleven fungerar i grupp      

Vilken bakgrund eleven har      

Elevens motivation      

Elevens diagnos      

 

6. Hur vanliga är följande åtgärder för att 

elever skall placeras i särskild 

undervisningsgrupp? 

Mycket 

vanligt 

Gansk

a 

vanligt 

Ganska 

ovanligt 

Mycket 

ovanligt 

Vet ej 

Elever undervisas både i klassen och särskild 

undervisningsgrupp 

     

Omorganisering av klassen      

Eleven ingår i vanlig klass och får stöd av 

specialpedagog 

     

Eleven placeras i grundsärskolegrupp viss tid      
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eller helt 

Extra lärarresurs i klassrummet      

Tillgång till elevassistent i klassrummet      

Eleven får anpassad studiegång      

 

7. Hur ser organisationen ut på din skola när det gäller arbetet kring elever i behov av särskilt stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack på förhand! 

Rebecka Gustavsson & Ann-Cathrin Karlsson 
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Kodning 1       Bilaga C 

Rektorer - Specialpedagoger 

 Vi har ett stort elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, socialpedagog 

skolsköterska, kurator samt inhyrd resurs såsom psykolog, logoped 

 Samarbete mellan lärare, elevhälsa, övrig personal, rektor och externa funktioner.  

 EHT, resurser utifrån elever behov, stöd och handledning till lärare och assistenter.  

 Vi arbetar främst utifrån inkludering och fler pedagoger i klassrummet handlett av 

specialpedagoger. Sund-grupp fungerar mer som en sluss in i verksamhet eller i 

enskilda ämnen som behöver mer tid vid tex anpassad studiegång. Vi har ingen elev 

som enbart går i sund-grupp utan alla har undervisning i klass som utgångsläge. 

 I dag har vi en grupp på 10 elever med 2,1 lärartjänst och 1 resurspedagog. Eleverna 

har autism diagnos. Delar av eleverna går ut i sin klass och deltar i undervisningen. 

Vissa i teoretiska och en del i praktisk- estetiska ämnen. Andra elev går aldrig ut i sin 

klass. 

 Vi har elevhälsoteam och där ingår rektorer, specialpedagoger, speciallärare, kurator, 

skolsköterska, SYV och skolpsykolog. 

 Stark elevhälsa med fokus på inkludering. Vi är bra på att skruva vår verksamhet för 

att möjliggöra inkludering. Många lyckade exempel på inkludering som gör att 

verksamheten tror på detta och ser vinsten ut elevperspektivet att INTE placeras i SU. 

 Utifrån elevens behov. arbetar utifrån inkludera elev mer än exkludera. För att 

säkerställa undervisning i samtliga ämnen ansvarar ämneslärare för att ta fram 

uppgifter/ge samma uppgifter som övriga elever får till elev. Undervisande lärare 

måste träffa elev för att kunna bedöma hens kunskaper. Specialpedagog finns med i 

arbetet antingen som handledare till personal eller aktivt arbete med elev. 

Specialpedagog finns med i arbetet kring kartläggning samt särskilt stöd för elev. 

 Lärare, speciallärare, specialpedagog, socialpedagog. Flexenhet där eleverna helt eller 

delvis har undervisning utanför ordinarie undervisningsgrupp. 

 Specialpedagoger speciallärare assistenter hjälper till i klassrum tre SUND- grupper 

med personal  

 Målet är att specialpedagogerna organiserar stödet flexibelt efter elevernas behov. Det 

som försvårar det är en ibland "gammal skolkultur" 

 Du, jag har liksom inte så bra koll på SU eftersom vi inte har någon sådan här. Vi 

skickar i yttersta kris fall elever dit. Det är svindyrt att skicka elever dit. 

 Vi arbetar med ett flexibelt special- och resurslärarteam, där periodiserat stöd ges till 

elever i behov därav enligt vårt kartläggningsschema. 
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 Speciallärare, specialpedagog, undervisande lärare, elevassistent Regelbundna 

uppföljningar med vårdnadshavare och rektor samt Eht team. Vid behov möte med 

specialister kopplade till elevens behov. Möte med specialister för hjälpmedelsbehov. 

 Flexteam för elever med autismdiagnos. För övrigt stöd i klass av 

resurspedagog/speciallärare  

 Lärare och specialpedagog identifierar eventuella behov genom screening och i det 

dagliga arbetet. Specialpedagogen stöttar lärarna när det gäller att utforma ev extra 

anpassningar. Specialpedagogen sammanställer alla pågående extra anpassningar på 

skolnivå och delger rektor. Om sådana behov uppstår som föranleder åtgärdsprogram 

ansvarar specialpedagogen för att i samverkan med berörd klassföreståndare upprätta 

ett åtgärdsprogram i samråd med eleven och dennes föräldrar. Även sammanställning 

av åtgärdsprogram sker på skolnivå och delges rektor. Uppföljning av elevärenden 

sker varje vecka på personalkonferens samt varje månad i elevhälsoteamet. 

 EHT-team. Förebyggande arbete. Speciallärare och Specialpedagog finns att tillgå. Vi 

arbetar i stor utsträckning med tydliggörande pedagogik, små klasser (18-22 elever i 

åk 1-3) extra anpassningar. 

 Specialpedagog och elevhälsa  

 Stort ansvar på mentor att se över lärmiljön och göra extra anpassningar. Därefter 

görs anmälan till eht-teamet som beslutar om insatser. 

 Elevhälsan träffas veckovis, vi har 1 specialpedagog heltid, en skolsköterska 75 % 

med kuratoruppdrag 25 %  

 

 

 Enligt vår plan (klippt in stegen här) 1. Undervisande lärare samtalar med eleven, 

informerar ansvarspedagog och lyfter ärendet i arbetslaget. Elevens arbetssituation, så 

som arbetsmetoder och lärmiljö ses över, inom ramen för arbetslagets resurser. Vid 

behov kan samråd ske med elevhälsan. Utifrån detta görs extra anpassningar inom 

ramen för undervisningen. Om elevens behov uppfattas vara så att stödet inte kan 

rymmas inom extra anpassningar ska detta anmälas till rektor som skyndsamt startar 

en utredning. (Se punkt 4). Dokumentera extra anpassningar i Unikum, där ska även 

framgå när anpassningarna ska utvärderas. 2. Har inte anpassningarna i punkt 1 lett 

till tillfredsställande resultat, tar undervisande lärare kontakt med vårdnadshavare. 

Pedagog, eleven och vårdnadshavare försöker genom dialog tillsammans hitta 

anpassningar som förbättrar situationen. Vid behov kan även ansvarspedagog 

medverka. Nyckelord: Spegel, pedagog, kartläggningssamtal. Stöd och hjälp finns 
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bland annat i Skolinspektionens observationsschema. Dokumentera i Unikum, där ska 

även framgå när anpassningarna ska utvärderas. 3. Om anpassningarna under punkt 2 

inte leder till önskat resultat, tar undervisande lärare och ansvarspedagog kontakt med 

elevhälsoteamet för hjälp med bedömning av elevens behov och förslag till ytterligare 

anpassningar. Dokumentera i Unikum, där ska även framgå när anpassningarna ska 

utvärderas. 4. Om det finns risk att eleven inte kommer att nå kunskapskraven med 

hjälp av extra anpassningar ska detta anmälas till rektor som ansvarar för att elevens 

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

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Rektor, eller av rektor delegerad, 

ålägger ansvarspedagog att i samverkan med elevhälsoteamet utreda och kartlägga 

elevens behov. När utredning om behov av särskilt stöd görs ska vårdnadshavare 

informeras. Dokumentera i utredningsunderlag. (Se Skolverkets arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram). 5. Rektor, eller av rektor delegerad, 

tar med stöd av utredningen beslut om huruvida åtgärdsprogram ska upprättas eller 

inte. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd upprättar 

ansvarspedagog och specialpedagog ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogram, informeras om planerade 

åtgärder samt om rätten att överklaga beslut angående åtgärdsprogram. I 

åtgärdsprogrammet ska det även framgå när åtgärderna ska utvärderas. Om rektor, 

eller av rektor delegerad, beslutar att inte upprätta åtgärdsprogram, gå tillbaka till steg 

3. 

 Elevhälsoteamet i samarbete med klasslärarna formar extra anpassningar och särskilt 

stöd utifrån elevens behov 

 Vi har en omfattande organisation kring detta då vi har många elever i behov av SS. 

Målet är att alla elever ska delta i klassundervisning- endast i undantagsfall vistas 

elever i sund. I våra klasser har vi dubbelbemanning vilket öppnar upp för att vi kan 

ge stöd inom klassens ram. Elever som trots detta är i behov av annat skrivs in i sund. 

Inskrivningen utvärderas kontinuerligt. 

 I första hand anpassas miljön och arbetsformer. Temporära grupper eller enskild 

undervisning för att repetera och fylla kunskapsluckor. 

 En stor fråga. Jag som specialpedagog följer en, av mig och rektor, utarbetad 

elevhälsaplan, där all information finns.  

 Vi har en rutin för anmälan, utredning och upprättande av ÅP. Tanken är att 

arbetslaget och elevhälsan utreder och upprättar ÅP tillsammans. 

 Anpassningar görs i klassrumssituationen. Om de inte är tillräckliga görs en anmälan 
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om behov av särskilt stöd till rektor. Med stöd av den pedagogiska kartläggningen tar 

rektor sedan ställning vilken typ av åtgärd som behövs. Åtgärdsprogram upprättas. 

 Särskild undervisningsgrupp, extra resurs i klasserna, täta uppföljningar, inkopplad 

elevhälsa, samarbete med andra utanför skolan, specialpedagogiskt stöd 

 Vi möter dem individuellt i samspel med klasslärare. Flexibelt arbetssätt. Våra elever 

är totalintegrerade och i vissa fall är det stödperson i klassrummet. 

 Vi har olika åtgärder. De kan få en-en stöd av specialpedagog. Det kan vara två 

pedagoger i klassen. Små grupper av elever som får stöd av specialpedagog. 

Specialpedagogen handleder personal 

 Lärare lämnar in blankett om utredning av särskilt stöd. Det lyfts sedan i EHT. I 

dokument beskrivs vilka svårigheterna är samt vad som är gjort. Vilka anpassningar 

som gjorts samt vilka kontakter som tagits. Utifrån en kartläggning beslutas om 

eleven bör ha särskilt stöd. Detta stöd ges av lärare, specialpedagog. Stödet utvärderas 

sedan med elev, vårdnadshavare, lärare och specialpedagog. 

 särskild undervisningsgrupp  

 Undervisning för alla elever. Pedagog upptäcker något. Anpassningar görs. Efter en 

tid så intensifieras anpassningarna om det finns behov av det. Anpassningar 

dokumenteras i Unikum. EHT-teamet kopplas in om och när det behövs än mer 

stödjande arbete, anpassad studiegång etc. Här utformas även åtgärdsprogram. 

 Eht-tar emot anmälan om att elev är i behov av särskilt stöd. Läraren i samarbete med 

specialpedagog kartlägger elevens styrkor och svagheter. I första hand anpassas 

elevens lärmiljö, material. Om inte detta fungerar lyfts eleven åter i eht. En placering i 

sund-gr får ofta andra effekter än bara ökad måluppfyllelse i form av anpassad 

studiegång (färre godkända betyg), en känsla av tillhörighet/en känsla av att inte höra 

till, ett ökat vuxenbehov snarare än att bli mer självständig. Organisationens 

förhoppning är att inom kort utveckla undervisningen till att möta alla elever oavsett 

problematik inom ramen för klassrummet. 
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Kodning 2       Bilaga D 

Relationellt perspektiv – Kategoriskt perspektiv – Relationellt- & Kategoriskt perspektiv – 

Övrigt - för studien ej relevant 

 

1 Relationellt perspektiv 

1 Vi arbetar främst utifrån inkludering och fler pedagoger i klassrummet handlett av 

specialpedagoger. Sund-grupp fungerar mer som en sluss in i verksamhet eller i 

enskilda ämnen som behöver mer tid vid tex anpassad studiegång. Vi har ingen elev 

som enbart går i sund-grupp utan alla har undervisning i klass som utgångsläge. 

1 Utifrån elevens behov. Arbetar utifrån inkludera elev mer än exkludera. För att 

säkerställa undervisning i samtliga ämnen ansvarar ämneslärare för att ta fram 

uppgifter/ge samma uppgifter som övriga elever får till elev. Undervisande lärare 

måste träffa elev för att kunna bedöma hens kunskaper. Specialpedagog finns med i 

arbetet antingen som handledare till personal eller aktivt arbete med elev. 

Specialpedagog finns med i arbetet kring kartläggning samt särskilt stöd för elev. 

1 Vi har olika åtgärder. De kan få en-en stöd av specialpedagog. Det kan vara två 

pedagoger i klassen. Små grupper av elever som får stöd av specialpedagog. 

Specialpedagogen handleder personal 

1 Anpassningar görs i klassrumssituationen. Om de inte är tillräckliga görs en anmälan 

om behov av särskilt stöd till rektor. Med stöd av den pedagogiska kartläggningen tar 

rektor sedan ställning vilken typ av åtgärd som behövs. Åtgärdsprogram upprättas. 

1 Samarbete mellan lärare, elevhälsa, övrig personal, rektor och externa funktioner.  

1 Stort ansvar på mentor att se över lärmiljön och göra extra anpassningar. Därefter 

görs anmälan till EHT-teamet som beslutar om insatser. 

1 Enligt vår plan (klippt in stegen här) 1. Undervisande lärare samtalar med eleven, 

informerar ansvarspedagog och lyfter ärendet i arbetslaget. Elevens arbetssituation, så 

som arbetsmetoder och lärmiljö ses över, inom ramen för arbetslagets resurser. Vid 

behov kan samråd ske med elevhälsan. Utifrån detta görs extra anpassningar inom 

ramen för undervisningen. Om elevens behov uppfattas vara så att stödet inte kan 

rymmas inom extra anpassningar ska detta anmälas till rektor som skyndsamt startar 

en utredning. (Se punkt 4). Dokumentera extra anpassningar i Unikum, där ska även 

framgå när anpassningarna ska utvärderas. 2. Har inte anpassningarna i punkt 1 lett 

till tillfredsställande resultat, tar undervisande lärare kontakt med vårdnadshavare. 

Pedagog, eleven och vårdnadshavare försöker genom dialog tillsammans hitta 

anpassningar som förbättrar situationen. Vid behov kan även ansvarspedagog 
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medverka. Nyckelord: Spegel, pedagog, kartläggningssamtal. Stöd och hjälp finns 

bland annat i Skolinspektionens observationsschema. Dokumentera i Unikum, där ska 

även framgå när anpassningarna ska utvärderas. 3. Om anpassningarna under punkt 2 

inte leder till önskat resultat, tar undervisande lärare och ansvarspedagog kontakt med 

elevhälsoteamet för hjälp med bedömning av elevens behov och förslag till ytterligare 

anpassningar. Dokumentera i Unikum, där ska även framgå när anpassningarna ska 

utvärderas. 4. Om det finns risk att eleven inte kommer att nå kunskapskraven med 

hjälp av extra anpassningar ska detta anmälas till rektor som ansvarar för att elevens 

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

uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Rektor, eller av rektor delegerad, 

ålägger ansvarspedagog att i samverkan med elevhälsoteamet utreda och kartlägga 

elevens behov. När utredning om behov av särskilt stöd görs ska vårdnadshavare 

informeras. Dokumentera i utredningsunderlag. (Se Skolverkets arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram). 5. Rektor, eller av rektor delegerad, 

tar med stöd av utredningen beslut om huruvida åtgärdsprogram ska upprättas eller 

inte. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd upprättar 

ansvarspedagog och specialpedagog ett åtgärdsprogram. Vårdnadshavare ska ges 

möjlighet att delta vid utarbetandet av åtgärdsprogram, informeras om planerade 

åtgärder samt om rätten att överklaga beslut angående åtgärdsprogram. I 

åtgärdsprogrammet ska det även framgå när åtgärderna ska utvärderas. Om rektor, 

eller av rektor delegerad, beslutar att inte upprätta åtgärdsprogram, gå tillbaka till steg 

3. 

1 Vi har en omfattande organisation kring detta då vi har många elever i behov av SS. 

Målet är att alla elever ska delta i klassundervisning- endast i undantagsfall vistas 

elever i sund. I våra klasser har vi dubbelbemanning vilket öppnar upp för att vi kan 

ge stöd inom klassens ram. Elever som trots detta är i behov av annat skrivs in i sund. 

Inskrivningen utvärderas kontinuerligt. 

1 Lärare, speciallärare, specialpedagog, socialpedagog. Flexenhet där eleverna helt eller 

delvis har undervisning utanför ordinarie undervisningsgrupp. 

1 Vi arbetar med ett flexibelt special- och resurslärarteam, där periodiserat stöd ges till 

elever i behov därav enligt vårt kartläggningsschema. 

1 I första hand anpassas miljön och arbetsformer. Temporära grupper eller enskild 

undervisning för att repetera och fylla kunskapsluckor. 

1 Vi möter dem individuellt i samspel med klasslärare. Flexibelt arbetssätt. Våra elever 

är totalintegrerade och i vissa fall är det stödperson i klassrummet. 
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1 Vi har ett stort elevhälsoteam bestående av rektor, specialpedagog, socialpedagog 

skolsköterska, kurator samt inhyrd resurs såsom psykolog, logoped 

1 EHT, resurser utifrån elever behov, stöd och handledning till lärare och assistenter.  

1 Vi har elevhälsoteam och där ingår rektorer, specialpedagoger, speciallärare, kurator, 

skolsköterska, SYV och skolpsykolog. 

1 Stark elevhälsa med fokus på inkludering. Vi är bra på att skruva vår verksamhet för 

att möjliggöra inkludering. Många lyckade exempel på inkludering som gör att 

verksamheten tror på detta och ser vinsten ut elevperspektivet att INTE placeras i SU. 

1 Speciallärare, specialpedagog, undervisande lärare, elevassistent Regelbundna 

uppföljningar med vårdnadshavare och rektor samt EHT team. Vid behov möte med 

specialister kopplade till elevens behov. Möte med specialister för hjälpmedelsbehov. 

1 EHT-team. Förebyggande arbete. Speciallärare och Specialpedagog finns att tillgå. Vi 

arbetar i stor utsträckning med tydliggörande pedagogik, små klasser (18-22 elever i 

åk 1-3) extra anpassningar. 

1 Elevhälsoteamet i samarbete med klasslärarna formar extra anpassningar och särskilt 

stöd utifrån elevens behov 

1 Lärare lämnar in blankett om utredning av särskilt stöd. Det lyfts sedan i EHT. I 

dokument beskrivs vilka svårigheterna är samt vad som är gjort. Vilka anpassningar 

som gjorts samt vilka kontakter som tagits. Utifrån en kartläggning beslutas om 

eleven bör ha särskilt stöd. Detta stöd ges av lärare, specialpedagog. Stödet utvärderas 

sedan med elev, vårdnadshavare, lärare och specialpedagog. 

1 Undervisning för alla elever. Pedagog upptäcker något. Anpassningar görs. Efter en 

tid så intensifieras anpassningarna om det finns behov av det. Anpassningar 

dokumenteras i Unikum. EHT-teamet kopplas in om och när det behövs än mer 

stödjande arbete, anpassad studiegång etc. Här utformas även åtgärdsprogram. 

1 EHT-tar emot anmälan om att elev är i behov av särskilt stöd. Läraren i samarbete 

med specialpedagog kartlägger elevens styrkor och svagheter. I första hand anpassas 

elevens lärmiljö, material. Om inte detta fungerar lyfts eleven åter i EHT. En 

placering i sund-gr får ofta andra effekter än bara ökad måluppfyllelse i form av 

anpassad studiegång (färre godkända betyg), en känsla av tillhörighet/en känsla av att 

inte höra till, ett ökat vuxenbehov snarare än att bli mer självständig. Organisationens 

förhoppning är att inom kort utveckla undervisningen till att möta alla elever oavsett 

problematik inom ramen för klassrummet. 

2 Kategoriskt perspektiv 

2 Lärare och specialpedagog identifierar eventuella behov genom screening och i det 
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dagliga arbetet. Specialpedagogen stöttar lärarna när det gäller att utforma ev extra 

anpassningar. Specialpedagogen sammanställer alla pågående extra anpassningar på 

skolnivå och delger rektor. Om sådana behov uppstår som föranleder åtgärdsprogram 

ansvarar specialpedagogen för att i samverkan med berörd klassföreståndare upprätta 

ett åtgärdsprogram i samråd med eleven och dennes föräldrar. Även sammanställning 

av åtgärdsprogram sker på skolnivå och delges rektor. Uppföljning av elevärenden 

sker varje vecka på personalkonferens samt varje månad i elevhälsoteamet. 

2 I dag har vi en grupp på 10 elever med 2,1 lärartjänst och 1 resurspedagog. Eleverna 

har autism diagnos. Delar av eleverna går ut i sin klass och deltar i undervisningen. 

Vissa i teoretiska och en del i praktisk- estetiska ämnen. Andra elev går aldrig ut i sin 

klass. 

3 Relationellt- & Kategoriskt perspektiv 

3 Målet är att specialpedagogerna organiserar stödet flexibelt efter elevernas behov. Det 

som försvårar det är en ibland "gammal skolkultur" 

3 Specialpedagoger speciallärare assistenter hjälper till i klassrum tre SUND- grupper 

med personal  

3 Särskild undervisningsgrupp, extra resurs i klasserna, täta uppföljningar, inkopplad 

elevhälsa, samarbete med andra utanför skolan, specialpedagogiskt stöd 

3 Flexteam för elever med autismdiagnos. För övrigt stöd i klass av 

resurspedagog/speciallärare  

4 Övrigt, ej relevant för frågeställningen 

4 En stor fråga. Jag som specialpedagog följer en, av mig och rektor, utarbetad 

elevhälsaplan, där all information finns.  

4 Vi har en rutin för anmälan, utredning och upprättande av ÅP. Tanken är att 

arbetslaget och elevhälsan utreder och upprättar ÅP tillsammans. 

4 Specialpedagog och elevhälsa  

4 Elevhälsan träffas veckovis, vi har 1 specialpedagog heltid, en skolsköterska 75 % 

med kuratoruppdrag 25 %  

4 Du, jag har liksom inte så bra koll på SU eftersom vi inte har någon sådan här. Vi 

skickar i yttersta kris fall elever dit. Det är svindyrt att skicka elever dit. 

4 särskild undervisningsgrupp  

 

 

 

 


