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ABSTRACT 
 

Marie Alemo 

Jenny Finnberg 

Ett särskilt stöd – något för alla?  
Hur det särskilda stödet fungerar och upplevs på en skola i södra Sverige 
 
Special needs provision – something for everybody? 
How special needs provision works and experiences in a school in southern Sweden 

Antal sidor: 41 

 
Denna uppsats belyser frågan om hur det särskilda stödet på en högstadieskola upplevs av och 
fungerar för elever och lärare. Vi försöker även definiera begreppet ”elever i behov av särskilt 
stöd”. Detta har vi gjort genom att intervjua fem lärare samt genom en enkätundersökning av 
elever i tre klasser på skolan.  
 
Skolverket har genom sina inspektioner kommit fram till att vart fjärde rektorsområde behöver 
förbättra sina insatser för att kunna tillgodose elevers behov av särskilt stöd. Så var även fallet för 
den skola där undersökningen gjordes.  
 
Det resultat vi fick genom våra undersökningar påvisade att lärare och elever inte var helt nöjda 
med skolans insatser på området överlag. De flesta tyckte att mycket kunde göras bättre. 
Fallskolan är på väg mot integration, dvs. att alla elever får hjälp inom klassens ramar. Det är 
dock fortfarande mycket kvar att göra, både inom resursfördelning och inom lokaliteterna, för att 
stödet ska nå ut till alla elever som behöver det. 
 
 

Sökord: särskilt stöd, specialundervisning, integration, åtgärdsprogram 
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1. Inledning 

Syftet med detta kapitel är att ge läsaren en förståelse för uppsatsens framtagande och vad vi 
vill uppnå med den. Här beskrivs bakgrund, syfte och avgränsningar samt rapportens 
disposition. Här kommer även bakgrund och litteraturgenomgång att presenteras.  
 
Skolverket har under 2003 - 2004 gjort inspektioner på en del av Sveriges skolor. Bara under 
2004 har skolverket inspekterat 846 grund- och gymnasieskolor. Syftet med inspektionerna är 
att bedöma hur man i skolorna arbetar för att nå de nationella målen och hur man följer de 
nationella kraven i skolförfattningarna.  Skolverket tar också i samband med inspektionen 
ställning till huruvida verksamheten ger eleverna förutsättningar att nå de nationella målen. 
Något som uppmärksammades i en sammanfattande rapport från 2003 var behovet att 
förbättra åtgärderna för elever i behov av särskilt stöd. Det framkom att det fanns stora brister 
i resursfördelningen och på vilket sätt stödet ges. Samma uppgifter gäller även i den 
sammanfattande rapporten från 2004. I rapporten från 2004 framkom att vart fjärde 
rektorsområde i grundskolan har fått kritik på och behöver förbättra sina insatser för att kunna 
tillgodose elevers behov av särskilt stöd och detta gäller också över en tredjedel av 
gymnasieskolorna. Många rektorer säger att bristen på resurser är den främsta orsaken till att 
eleverna inte får det stöd de behöver. Flera skolor fick också kritik för hur de använder 
åtgärdsprogram. Skolor gör ofta en beskrivning av vad man som skola kräver av eleven 
istället för att formulera vad skolan gör för att stödja eleven. En annan anmärkningsvärd punkt 
är hur skolorna tar tag i behovet genom att anställa personliga assistenter eller bilda 
smågrupper vilka är organisatoriska lösningar och inte långsiktiga lösningar i sig. Många 
skolor uppvisar brister i att utvärdera vad denna typ av lösningar har för effekter på elevernas 
lärande och vilka ytterliggare behov av åtgärder som föreligger.1

 
Vår undersökning innefattar en av högstadieskolorna som fått kritik. Enligt Skolverket har 
den aktuella skolan ”sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls”. 
Det framkom att skolan inte ger stöd i tillräcklig omfattning till elever som är i behov av 
särskilt stöd och att skolan inte utarbetade åtgärdsprogram för dessa. 2
 
Följande paragrafer som behandlar begreppet särskilt stöd finns i skollagen och grundskole-
förordningen:3, 4

 
 Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna 

de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt 
som de behöver för att delta i samhällslivet. Den ska 
kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasie-
skolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 
svårigheter i skolarbetet.5  

 
Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, 
dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har fram-
kommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall 

                                                 
1 Utbildningsinspektionen,”Sammanställningar och analyser av inspektionsresultaten”. 
2 Utbildningsinspektionen, Dnr 53-2004:1356, s.11 
3 Skollagen (1985:1100)  
4 Grundskoleförordningen, (1994:1194) 
5 Skollagen (SFS 1991:1111), 4 kap 1 § 
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rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och 
elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 
utarbetandet av programmet.6  

 
En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att 
eleven inte kommer att nå de mål som minst skall ha 
uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde skolåret 
eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. (…) 
Stödundervisning kan anordnas antingen i stället för 
utbildning enligt timplanen eller som ett komplement till 
sådan utbildning.7  

 
I lagstiftningen finns ingen tydlig definition av vad som är ett behov som föranleder extra 
insatser av någon form. Det tydliggörs inte heller hur detta stöd ska se ut. Det som fram-
kommer i lagstiftningen är dock att elever som riskerar att inte nå målen har rätt till extra 
stöd. I och med tydliggörandet av målen i den nya läroplanen har det blivit tydligare för 
pedagogerna vilka elever som behöver stöd.  
 
För att alla ska få en likvärdig utbildning förutsätts att ett särskilt stöd ges till de elever som 
av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildningen. Behovet av stöd kan vara 
tillfälligt eller mer långsiktigt. De stödinsatser som ges kan vara att förändra eller anpassa 
arbetssätt efter elevers behov, skapa en bättre social arbetsmiljö eller ge specialpedagogiskt, 
socialt, tekniskt eller annat stöd. Paradoxen är att den obligatoriska skolan, som är tänkt att 
vara en demokratisk tillgång för alla, gör många barns problem manifesta i en utsträckning 
som det kanske inte finns någon motsvarighet till vare sig före eller efter skoltiden.8, 9

 
Efter skolverkets inspektion genomförde fallskolans Resursteam ett projekt för att möta 
Skolverkets krav. Syftet med projektet var ”att skapa en organisation som når alla elever 
samt rymmer flexibilitet att ständigt möta nya behov”.  De största förändringarna på fall-
skolan var att de särskilda undervisningsgrupperna skulle tas bort och alla specialpedagog-
erna skulle till största del handleda pedagogerna i deras arbete. 10

 
Om en lärare, förälder eller eleven själv är bekymrade över elevens situation eller utveckling 
anmäls detta till fallskolans Resursteam. I Resursteamet ingår skolsköterska, kurator, 
yrkesvägledare och specialpedagoger. För anmälan finns det en färdig mall som mentor 
tillsammans med vårdnadshavare och elev fyller i. Denna mall skickas sedan genom arbets-
lagets kontaktperson till Resursteamet som tar upp det i en sk EVB-konferens (elevvårds-
beredning). Denna konferens hålls en gång per vecka så att handläggningstiden inte blir så 
lång. På Resursteamet åligger det att besluta vilket stöd eleven eller arbetslaget/enskilde 
pedagogen ska ha. Stödet kan innebära att arbetslaget ska avsätta mindre grupper, anpassad 
studiegång (på skolan eller utanför), enskilda stödtimmar hos specialpedagog, stödtimmar i 
grupp hos specialpedagog, samtal med kurator eller skolsköterska, anmälan till socialtjänst, 
personlig assistent, assistent till klassen, handledning av pedagogisk personal, anpassat 
studiematerial, muntliga prov eller hjälpmedel osv.11  

                                                 
6 Grundskoleförordning (2000:1108), 5 kap 1 §. 
7 Grundskoleförordning (1997:599), 5 kap 4 §. 
8 Skolverket. ”Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv”. 
9 Asmervik, S et al. ”Barn med behov av särskilt stöd”. 
10 Projektplan, ”Barn i behov av särskilt stöd”, s 1. 
11 Projektplan, ”Barn i behov av särskilt stöd”. 
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1.1 Syfte 

Vårt överordnade syfte är att vi ska utveckla och få en djupare förståelse för begreppet elever 
i behov av särskilt stöd. De tre frågeställningar som vi kommer att undersöka i detta arbete 
är: 
 
1. Hur definierar de undervisande pedagogerna begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”? 
2. Hur upplever lärarna och eleverna det särskilda stödet på fallskolan?  
3. Anser lärare och elever att fallskolan lever upp till lagar och förordningar med avseende på 
särskilt stöd?  

1.2 Avgränsningar 

I detta arbete har vi beslutat att avgränsa oss genom att endast intervjua fem lärare. Dels pga 
att det är en fallstudie men också pga tidsaspekten. Angående omfattningen av antalet elever 
som deltog i enkätundersökningen gjorde vi en bedömning att vi skulle få tillräckligt med 
material genom att en sjua, en åtta och en nia från ett arbetslag deltog. Vi valde att 
koncentrera oss på lärare och elever och att inte inkludera föräldrar i undersökningen, 
eftersom vi var osäkra på om vi skulle lyckas nå upp till en nödvändig svarsfrekvens vid en 
enkätundersökning. 

1.3 Disposition  

I det här avsnittet finns en översikt över uppsatsens innehåll för läsaren på så sätt ska kunna få 
en snabb inblick i vilka moment som vi omfattar i vår uppsats och i vilken ordning vi har valt 
att beskriva dessa.  
 
Kapitel 1 – Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till vår uppsats och vi ger en genomgång av den litteratur 
som vi finner relevant. Till slut beskrivs syftet med uppsatsen och de avgränsningar vi gjort 
redogörs.  
 
Kapitel 2 – Metod 
Kapitlet består av en diskussion om våra metodval med avseende på kunskapssyn, 
metodansats och undersökningsmetod. Här beskrivs även tillvägagångssätt i studien, tillförlit-
lighet samt hur bearbetning och analys har genomförts.  
 
Kapitel 3 – Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet från våra undersökningar. Först beskrivs resultatet från 
intervjuerna med lärarna, sen resultatet från enkätundersökningen med eleverna. 
 
Kapitel 4 - Diskussion  
Med utgångspunkt i vårt resultat samt i litteraturbakgrunden diskuterar vi i detta kapitel vad 
som framkommit genom vårt arbete. Vi tar här även upp våra egna reflektioner kring ämnet 
och vår egen studie. 

1.4 Bakgrund och litteraturgenomgång 

Alla elever behöver stöd i skolan, men vissa elever är i behov av, och har rätt till, mer stöd än 
andra. Bedömningarna av vem som behöver stöd varierar med olika sätt att definiera och olika 
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toleransnivåer. Det gemensamma för dessa barn är att de inte anses klara av skolgången på det 
sätt som omgivningen förväntar av dem.12

1.4.1 Historik kring särskilda behov 
När det 1842 togs beslut om folkskola gällde detta inte i praktiken en skola för alla barn. Det 
fanns fattigskolor till de barn som bodde i familjer som hade det svårt ställt. Folkskolan 
aktualiserades 1915 för att svara för undervisningen av de barn som vi idag skulle anse ha 
särskilda behov. I denna process sattes också gränserna för den rådande synen på normalitet. 
Individualiseringen av barns problem tog fart under 1920-talet. Man lade då stor vikt vid 
pedagogernas förmåga att skilja mellan det normala och det som kallades avvikande. I och 
med detta utvecklades olika mediciners användningsområden och barnpsykologernas plats i 
skolan blev naturlig.13  
 
Under 1920 – 1930-talet avskiljde man avvikande elever från övriga genom att placera dem i 
särskilda undervisningsgrupper. För dem som var intellektuellt efterblivna fanns hjälpunder-
visning och för de socialt och emotionellt avvikande fanns observationsklasser. För att 
urskilja dessa barn använde psykologerna vetenskapligt utprovade manualer och mätredskap. 
Därmed hade det differentialpsykologiska synsättet vunnit gensvar. Man gjorde prövningar 
och testningar av olika slag i samband med inskrivningarna till skolan och om barnet inte 
klarade skolans krav blev antingen barnet erbjudet specialklass eller vägrades skolgång. Detta 
gjorde man för de svagbegåvade barnens skull. Om en elev hade problem i skolan beskrev 
man eleven som avvikande och han/hon fick då behandling och undervisning i avskildhet. 
Ända fram till 1960 dominerade en differentialpsykologisk och medicinsk syn på special-
undervisningen. 14, 15

 
1962 infördes en ny läroplan och då skapades också en ny form av specialundervisning. 
Eleverna fick gå ifrån klassen till klinikläraren och där fick de göra fristående övnings-
program. Detta döptes senare till samordnad specialundervisning. Med detta namnbyte 
markerade man att klassläraren och specialläraren samordnade sina insatser och den 
integrerade skolan var införd. Skolan kunde ta emot alla barn inom klassens ram och som 
extra insats hade man samordnad specialundervisning. Anledningen till denna integrering var 
både ekonomiska och ideologiska. Dels ansågs det kostsamt med specialskolor och dels ansåg 
man att eleverna fick en etikett som uteslöt dem från det sociala samspelet.16

 
I samband med den nya läroplanen 1969 tydliggjordes tankarna om en ökad integration av 
elever med olika handikapp. Man uppmärksammade också skolmiljön som en möjlig orsak till 
elevernas svårigheter att nå skolans mål.17

 
Anledningarna till den ökade expansionen av specialundervisningen var dels beroende av 
behovet att differentiera undervisningen men också de generösa statsbidrag som delades ut 
om skolorna satsade på specialpedagogik. Trots dessa satsningar blev inte resultatet som det 
förväntades och statsmakten tillsatte en utredning om skolans inre arbete, SIA. Utredningen 
innebar en förändrad syn på orsaker till problem och på alternativa lösningar. Detta synsätt 
som SIA lanserade innebar en strävan att innefatta normalitetsbegreppet till att gälla så gott 

                                                 
12 Skolverket, Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv. 
13 Börjesson, M ”Om skolbarns olikheter”. 
14 Tideman, M, et al ”Den stora utmaningen”. 
15 Maltén, A. ”Specialpedagogiken och arbetslaget”. 
16 Tideman, M, et al ”Den stora utmaningen”. 
17 Persson, B. Den motsägelsefulla specialpedagogiken: Motiveringar, genomförande och konsekvenser”. 
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som alla barn. Man lade betoningen på att stödja eleverna inom klassens ramar och variera 
och individualisera olika arbetssätt.18

 
1900-talet skulle kunna kallas problembarnens århundrade. Under detta århundrade 
förväntades barnet vara karaktärsfast under auktoriteternas bestämmande. Det var de nervösa 
och neurotiskt störda barnen som upptäcktes och hanterades. Idag är de största hoten mot 
skolordningen de okoncentrerade, oteoretiska och udda barnen. Utbildningsdepartementet har 
hittills ansett att ansvaret för barn i svårigheter har varit speciallärarens, men idag diskuteras 
det mer som en fråga som rör hela skolans personal. Idag används specialpedagogens 
kunskaper mer som ett stöd i ämnespedagogens arbete med eleverna. 19, 20

 
Förenta nationernas konvention författade i slutet på 1900-talet följande om barns rättigheter i 
skolan:  
 

När det ordinarie skolsystemet inte kan tillgodose behovet 
av utbildning hos alla människor med funktionsnedsättning 
kan specialundervisning övervägas. Medlemsländerna bör 
ha som mål att stegvis integrera specialundervisningen i den 
vanliga undervisningen.21

 
Konventionsstaterna är överens om att barnets utbildning 
skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga 
om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga.22

 
I början av detta århundrade förklarades i Salamancadeklarationen de principer, inriktning och 
praxis som bör gälla vid undervisning av barn med behov av särskilt stöd. Dessa barn skall 
erbjudas stöd inom den ordinarie kursplanen, vilket stöd det än må vara. Rektor ansvarar för 
att resurserna fördelas utifrån befintliga behov och att personalen samverkar.23

1.4.2 Särskilt stöd 
I författningstexter används två uttryck: elever med särskilda behov och elever som har 
svårigheter i skolarbetet. Enligt Utbildningsdepartementet finns det ingen närmare definition 
av vad som menas med särskilda behov eller svårigheter.24, 25

 
I Barnstugeutredningen förekom begreppet ”barn med särskilda behov” för första gången. Dit 
räknades då de fysiskt handikappade barnen samt barn vars svårigheter var av psykisk, 
emotionell, social eller språklig karaktär. Detta uttryck började efter hand att ifrågasättas. 
Finns det verkligen särskilda behov? Är det inte så att alla barn har samma behov, men 
behöver olika former av stöd för att dessa ska bli uppfyllda? I Läs- och skrivkommitténs 
betänkande används istället ”elever i behov av särskilt stöd” för att betona det tillfälliga i 
behovet. Varken barn med eller i behov av särskilt stöd är – eller bör vara – någon enhetlig 

                                                 
18 Skolverket ”Elever i behov av särskilt stöd”. 
19 Börjesson, M ”Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv”. 
20 Utbildningsdepartementet, Att lämna skolan med rak rygg – om rätten till skriftspråket och om förskolans och 
skolans möjligheter att förebygga och möta läs – och skrisvårigheter”. 
21 Förenta nationernas konvention om barns rättigheter, s 5. 
22 Ibid, s 7. 
23 Svenska Unescorådets skriftserie, ”Salamancadeklarationen”. 
24 Skollagen (1985:1100). 
25 Utbildningsdepartementet, ”Hälsa lärande och trygghet”. 
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eller klart avgränsad grupp. Alla barn behöver stöd i förskolan och skolan, några behöver 
särskilt stöd under vissa perioder, andra under hela för- och skoltiden.26, 27   
 
Barn i behov av särskilt stöd delas in i två stora grupper enligt Öhlmér:28

 
1. Elever som behöver stöd då och då – ofta under kortare perioder. Till den här gruppen 

tillhör då, barn/elever: 
 

- med allergier 
- med sjukdomar som kräver ibland både fysiskt och psykiskt påfrestande 

behandlingar. 
- med en svår familjesituation. 

 
2. Barn som behöver kontinuerligt stöd – ibland under hela sin skoltid. Hit hör barn och 

ungdomar, som i skiftande kombinationer och varierande grad har svårigheter med: 
 

- Självförtroende 
- Uppmärksamhet 
- Impulskontroll 
- Aktivitetsnivå 
- Social interaktion 
- Kommunikations- och språkförmåga 
- Motorik, fin- och/eller grovmotorik 
- Perception 
- Läsning och/eller skrivning 
- Specifika matematiksvårigheter 

1.4.3 Normalitet och avvikelse 
Det är idag vanligt att lärarna beskriver eleverna som ”svaga”, ”starka” och ”medel” efter vad 
de presterar i olika ämnen. Underförstått finns det en föreställning om vad en ”normal” elev 
ska kunna klara av och eleverna bedöms mot en bakgrund av en sådan tänkt normalitet.29

 
Normalitet kan vara en rent statistisk term. Utgångspunkten är då normalfördelningskurvan, 
den sk Gauss-kurvan. När de egenskaper som ska mätas valts ut, måste det fortfarande 
bestämmas var gränserna för normalitet går. Sådana mätningar kan ha stort värde, men det är 
ändå individen som väljer vilken egenskap som mäts, vilka mätinstrument som används och 
bestämmer var gränserna för ”normalitet” går. Det finns alltså inga givna naturlagar.30

 
Ett annat synsätt kring normalitet är det etiologiska. Det innebär att även orsakerna till att ett 
barn uppnår ett visst resultat vägs in. Det vill säga att det barn är normalt som är friskt, mår 
bra och når upp till sin optimala förmåga oberoende av var det hamnar på den statistiska 
normalfördelningskurvan. Det barn som avviker från det normala är det barn som på grund av 
sjukdom, olycksfall eller social katastrof inte når upp till sin optimala förmåga såsom den var 
från början.31

                                                 
26 Skolverket, ”Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv”. 
27 Skolverket, ”Elever i behov av särskilt stöd”. 
28 Öhlmer, I, ”Elever i behov av särskilt stöd – från handlingsberedskap till konkreta åtgärder”, s. 7-8 
29 Skolverket, ”Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv”. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 

 6



 
Det tredje synsättet kring normalitet är det normativa. Enligt detta synsätt är normalitet 
detsamma som att fungera enligt normen. Denna norm kan vara helt godtycklig, satt av 
skolan, ett samhälle eller en enskild lärare. Barn kan inte vara avvikande i sig själva, utan 
först i relation till kulturella normer, önskningar och strukturer – vilka delvis förändras över 
tid. Det normala barnet är då det barn som stämmer med sin ålder, sitt kön och sitt 
sammanhang. 32

1.4.4 Integrering - Segregering 
Ordet integration kommer från engelskans ”integer” som kan översättas med ”orörd, hel, 
odelad, jungfrulig”. Integration innebär något helt, något som inte kan eller bör delas. 
Motsatsordet till integration är segregation och med vetskapen om vad integration står för så 
kan man dra slutsatsen att segregation inte är naturligt för mänskligheten. Användandet av 
ordet ”inclusion” i samband med integration ter sig väl då man definierar det som ”att delta i 
en helhet”. Då tas det hänsyn till både den personliga integriteten och att personen utgör en 
del i helheten. Begreppet kan tolkas på olika sätt och i skolans värld innebär det att 
sammanföra elever med olika förutsättningar med förhoppning om att det skall leda till en 
helhet.33

 
Betydelsen av begreppet integration har under åren blivit diffus och användandet av det har 
missbrukats. I skolans värld har det blivit allmänt accepterat att integration råder bara man 
inte medvetet segregerar eleverna. Detta gäller speciellt särskoleelever då de flyttat till samma 
lokaler som den vanliga grundskolan. Begreppet integration har under årtionden varit 
väldebatterat, från hur integration skulle genomföras till vilka som skulle integreras.34

 
Enligt Emanuelsson används integrering i alla möjliga situationer till exempel i samband med 
begreppet handikapp och specialpedagogiska insatser, i åtgärdsprogram och i målbestäm-
ningar. Emanuelsson menar att segregering är motsatsen till integrering där man menar att 
segregering betyder ett avskiljande eller särskiljande.35

 
I Storbritannien pågår en debatt om integrering och där menar forskarna att medan fler och 
fler elever som behöver specialhjälp sitter i det vanliga klassrummet och får vanlig 
undervisning så söker specialläraren nya vägar att överföra information och ge instruktioner i 
och med detta visar de vägen till specificerade individuella utvecklingsplaner.36

 
I skolans stadgar står det tydligt vilket ansvar som vilar på pedagogen: 
 

Enligt gällande läroplaner är pedagogen i sitt arbete 
skyldig att utgå från den enskildes behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande.37

 
Åhs menar att det personligt bindande ansvaret är oerhört viktigt för att undervisningen skall 
kunna fungera och det gäller ju inte bara uppförande och visande av hänsyn till varandra. Han 
fortsätter med att ”Pedagogisk praxis måste utvecklas så att individen inte enbart tar till sig 
                                                 
32 Skolverket, ”Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv”. 
33 Rabe, T, Hill, A, ”Boken om integrering. Idé, teori, praktik”. 
34 Ibid. 
35 Emanuelsson, I, Persson, B, Rosenqvist, J, “Forskning inom det specialpedagogiska området – en 
kunskapsöversikt”. 
36 Fetner Dover, W ”Consult and support students with special needs in inclusive classrooms”. 
37 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet – Lpo94, s 5. 
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viss kunskap eller når en viss färdighet utan samtidigt får möjlighet att tillgodose behovet av 
såväl positiv självbild och samhörighet som meningsfullhet, sammanhang och struktur” 38  
 
I en av debattartiklarna från Storbritannien påpekar författaren att när specialpedagogen har 
tid med eleven ska denna inte ge traditionella uppgifter utan snarare utgöra uppgifter och 
aktiviteter som främjar kommunikationen och studietekniken för att hjälpa eleven i det 
dagliga arbetet i klassen. Författaren påpekar också att man inte får glömma att handleda 
läraren i arbetet med eleven. Detta arbete ska sedan utvärderas tillsammans med den ordinarie 
undervisande läraren. 39    
 
I en undersökning som är gjord i Skottland framkom det att 33 % av de undervisande lärarna 
inte trodde på integrering. Detta berodde främst på att de inte fått någon utbildning i att hjälpa 
elever med särskilda behov. Lärarna menade att det bara kunde fungera om de hade support 
av en specialpedagog och när en ordentlig utredning på eleven är gjord. I undersökningen 
framkom också att förutom ordentligt stöd till lärarna krävs det vid integrering att klasserna är 
små, inte större än 20 elever, helst 15.40

 
Det är viktigt att i tidig ålder fokusera på socialisationen för att främja en människosyn som 
stöder integrationstanken. Det är en mycket viktig aspekt eftersom det just är i samspelet med 
andra som barnen formas av attityder, värderingar och där vi vuxna (i familj, förskola, skola) 
har ett stort ansvar hur vi förmedlar vår människosyn. Lärandet handlar inte bara om ren 
teoretisk kunskap utan kanske än mer, kanske det viktigaste, om ett socialt lärande. Man kan 
vinna mycket om alla barn, handikappade och utan handikapp, får större chans att mötas, så 
att positiva värderingar och attityder kan byggas upp från djupet och främja det som 
begreppen integration och normalisering står för.41  
 
Artikeln avslutas med tre motiv för integration: 
 

• Att integration är eftersträvansvärt ur ett humanistiskt perspektiv. Vad som anses 
normalt eller onormalt är en social konstruktion. 

• Integration kan ses ur ett demokratiskt perspektiv, allas deltagande utifrån var och ens 
förutsättningar.  

• Att gemenskapen i fungerande integrerande verksamheter och enheter skall knoppa av 
även till livet utanför enheten.42 

 
Författaren i en annan artikel menar att integrering inte sker av sig själv utan det krävs 
insatser från vuxna för att en integrering ska lyckas. Hon utgår ifrån en modell som vuxit fram 
i ett samarbete mellan föräldrar, personal, arbetsledare och specialister. Modellen som 
tillämpas i Vänersborgs kommun utgår från barns och föräldrars behov, föräldrarnas sätt att 
beskriva sitt barns behov och föräldrarnas önskemål. 
 
 
 
 
 
                                                 
38 Åhs, O, ”Bortom bråk och hårt klimat”, s 26. 
39 Fetner Dover, W ”Consult and support students with special needs in inclusive classrooms”. 
40 Hargraves, A, ”Children with special needs”. 
41 Rabe, T, Hill, A, ”Boken om integrering. Idé, teori, praktik”.  
42 Ibid, s 36. 
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Författaren framhäver sin övertygelse om att integration är bra för barnet: 
 

I ett samhälle som vill främja demokrati, solidaritet och 
jämlikhet är det viktigt att barn redan som små får möta 
människor med olika livssituationer. Tidiga erfarenheter 
av att möta människor med olika typer av svårigheter kan 
ge den unga människan förståelse, respekt och ökad 
tolerans mot olikheter.43  

 
De mänskliga rättigheterna tas upp i Salamanca-deklarationen där man påpekar att eleverna 
tillgodogör sig dessa bäst genom en integrerad skola och att elevernas förutsättningar är goda 
då man i den integrerade skolan ger alla lika chanser och fullständig medverkan. 
I deklarationen står följande: 
 

Den grundläggande principen för den integrerade 
(inclusive) skolan är att alla barn närhelst så är möjligt, 
skall undervisas tillsammans, oberoende av eventuella 
svårigheter eller inbördes skillnader. De integrerade 
skolorna måste erkänna och tillgodose sina elevers olika 
behov och ha utrymme för olika inlärningsmetoder och 
inlärningstempon.44

1.4.5 Ansvarsfördelning inom skolan 
En stor förändring inom skolvärlden under de senaste decennierna är att idag skall alla som 
jobbar i skolan ansvara för elevernas utveckling. Tidigare var det den enskilda läraren som 
ansvarade för sina elevers utveckling och lärande. I dag arbetar man också för att skapa en 
god lärandemiljö och frågor som demokrati och elevinflytande, jämställdhet, mång-
kulturalitet, mobbning och främlingsfientlighet. Vi arbetar för att förebygga kränkande 
behandling och för att utveckla elevernas empatiska förmåga. Många skolor arbetar idag i 
arbetslag och har inarbetade elevhälsoteam och resursteam.45

 
Enligt Wärnersson finns det idag ett växande antal barn som inte mår bra, ofta beroende på 
socioemotionella och psykosomatiska störningar. Det finns barn som är otrygga, inte trivs, är 
bråkiga och stökiga men även tonåringar som har depressioner, ångest och går i 
självmordstankar. Många av barnen når inte skolans uppsatta mål och bör erbjudas en bra 
lärandemiljö med professionella vuxna. Författaren anser att lärare och arbetslag inte på egen 
hand kan klara alla elever i svårigheter eller de sociala förhållanden de lever i utan behöver 
professionella yrkesgrupper, däribland specialpedagogen. Specialpedagogernas expertinsatser 
behövs i skolans arbete i skolledning, på grupp- och individ nivå för att underlätta för 
elevernas lärande och för att skapa goda lärandemiljöer. Utan att särskilja elever skall 
specialpedagogen se till att alla får bästa möjliga utvecklingsmöjligheter inom skolan.46

                                                 
43 Rabe, T, Hill, A, ”Boken om integrering. Idé, teori, praktik”, s 149. 
44 Svenska Unescorådets skriftserie, ”Salamancadeklarationen”, 1/2001, punkt 6. 
45 Wärnersson, I, ”Från dubbla spår till elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling”. 
46 Ibid. 
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1.4.6 Åtgärdsprogram 
Skolverkets uppföljningar visar att åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd är 
vanligare idag än för några år sedan. Däremot visade kvalitetsgranskningen 1998 att det är 
vanligt att förklara elevers svårigheter som brister och egenskaper hos individen.47

 
Åtgärdsprogram ska upprättas när någon elev riskerar att inte nå målen i något eller flera 
ämnen. Ju tidigare ett stöd sätts in desto mindre insatser krävs i regel. Enligt skolverkets 
undersökningar är det vanligt att stödet sätts in för sent. Ett vanligt mönster är att man 
observerar barnets svårigheter redan under de tidiga åren men väljer att avvakta eftersom man 
tror att barnet kommer att växa ifrån det. Förordningen om åtgärdsprogram är formulerad på 
följande sätt: 
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, 
dennes vårdnadshavare eller på annat sätt har 
framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, 
skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. 
Eleven och dennes vårdnadshavare skall ges möjlighet att 
delta vid utarbetande av programmet.48

 
Åtgärdsprogrammet kan innehålla en beskrivning av hur hemmet och skolan ska samarbeta 
och det ska vara konkret skrivet så det är lätt att utvärdera. Man ska ta upp både långsiktiga 
och kortsiktiga mål. Ljungblad tar upp hur viktigt det är att vi sätter upp kortsiktiga mål i 
skolan, som eleven kan nå upp till och som leder till en utveckling för eleven. De långsiktiga 
målen är något som följer eleven då denne byter skola och därför är det viktigt att lärare över 
stadiegränserna samverkar kring elever i behov av stöd. Det betyder att det skapas ett tillfälle 
att lösa problemet inom skolan, genom att samordna synen på eleven, problemet, och vad som 
bör åtgärdas. Öhlmér anser också att ibland behövs det hjälp av specialister utifrån då vi 
kartlägger elever, för att få mer kunskap kring problemet. Exempel på en utifrån kommande 
hjälp, kan vara en psykolog som sätter en diagnos på en elev, eller samarbete med sociala 
myndigheter i kartläggningen. 49, 50  
 
Tanken bakom åtgärdsprogrammen är att både föräldrar och elever ska kännas sig delaktiga i 
elevens skolgång men samtidigt har skolan det yttersta ansvaret för att ett åtgärdsprogram 
upprättas. Bestämmelserna ställer också krav på skolan då det gäller rutiner för att rapportera 
till rektor när det är någon elev som är i behov av särskilt stöd.51

 
Målet med den pedagogiska kartläggningen är att öka 
förståelsen av elevens styrkor och svårigheter i relation 
till såväl dennes kunskaper, erfarenheter och behov, som 
till kunskapsmål, innehåll, stoff, arbetsformer och arbets-
sätt.52

 
Det är vanligt att personalen inom skolan påpekar i samband med uppföljning av arbetet med 
åtgärdsprogram svårigheter med offentligheten och att det inte sällan leder till hinder i det 

                                                 
47 Skolverket, Nationella kvalitetsgranskningen 1998, 1999. 
48 Grundskoleförordningen 5 kap. Särskilda stödinsatser, 1§; Åtgärdsprogram 5a§. 
49 Ljungblad, A, ”Att möta barns olikheter – åtgärdsprogram och matematik”. 
50 Öhlmer, I, ”Elever i behov av särskilt stöd – från handlingsberedskap till konkreta åtgärder”. 
51 Skolverket, ”Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram”. 
52 Ibid, s 10. 
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praktiska arbetet. De menar därför att åtgärdsprogrammet därför inte används som det 
pedagogiska arbetsredskap som de är avsedda att vara. Det är dock den pedagogiska 
kartläggningen och analysen som är förutsättningen för att kunna formulera mål, tydliggöra 
behov av och genomföra insatser som rör individens totala skolsituation samt uppföljning och 
att detta dokumenteras. Det är samtidigt viktigt att man beskriver elevers svårigheter eller 
symtom på svårigheter i skolarbetet på ett sätt som inte bryter mot rådande sekretess-
bestämmelser.53

1.4.7 Ökade behov 
Från Skolverkets tillståndsbeskrivning (en enkätundersökning och intervjustudie, där 
speciallärare, rektorer och lärare tillfrågats) framkom att antalet elever i behov av särskilt stöd 
ökat under perioden 1991-1994. 80 % av de tillfrågade i undersökningen anser att ökningen 
kommer att fortsätta. 54

 
Ökningen av antalet elever i behov av särskilt stöd beror på och måste sättas i relation till de 
vaga och varierande definitionerna, vilket gör den kvantitativa bedömningen osäker. 
Samhällsförändringarna med en ökning av psykiska och psykosociala problem bland vuxna 
innebär även att en viss reell ökning föreligger bland skolbarn. Detta innebär att behovet av 
särskilt stöd har ökat bland eleverna.55

 
Hur väl vi än lyckas vidareutveckla elevvården, kommer det förmodligen alltid att finnas 
behov av särskilda insatser utanför rektorsområdets gränser, åtminstone periodvis och i de 
större tätorterna. I många kommuner avsätts därför en viss del av undervisningsresursen för 
gemensamma särskilda undervisningsgrupper och/eller skoldaghem.56  
 

                                                 
53 Skolverket. ”Att arbeta med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram”. 
54 Skolverket. ”Elever i behov av särskilt stöd”. 
55 Ibid. 
56 Liljegren, B, ”Elever i svårigheter – familjen och skolan i samspel”. 
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2. Metod 

I detta kapitel diskuterar vi metodfilosofiska begrepp, metodik samt beskriver det praktiska 
genomförandet av studien. 

2.1 Metodval 

2.1.1 Kunskapssyn 
Inom vetenskapsteorin finns ett antal olika filosofiska uppfattningar som styr synen på hur 
vetenskaplig forskning ska bedrivas.57  
 
Det vetenskapliga förhållningssätt som denna uppsats bygger på är hermeneutiskt. 
”Hermeneutik är ett grekiskt förhållningssätt och kommer av Hermes, gudarnas budbärare, 
vilken uttolkade gudarnas budskap för människorna.” Hermeneutiken handlar om tolkning 
och vetenskapsinriktningen utgår från att det finns motiv bakom människans handlingar och 
språkval samt att människan lever i ett bestämt historiskt och nutida sammanhang. Detta utgör 
vår verklighet och vi tolkar och förstår inom ramen för denna. Inom hermeneutiken betonas 
vikten av att se till helheten. 58

 
Den hermeneutiska forskningen är subjektiv och vi använder våra värderingar i forsknings-
processen när vi tolkar texter och empiriskt material. Den livserfarenhet och kunskap vi har 
utgör vår förförståelse och det synsätt med vilket vi tolkat det vi sett under den empiriska 
undersökningen har påverkat vårt resultat.59  
 
En filosofisk kunskapssyn som i allmänhet har förkastat kvalitativ forskning som 
vetenskaplig metod kallas positivism. Enligt positivismen hittar man sanningen genom att 
följa en metod eller allmänna metodregler som i stort sett är oberoende av undersökningens 
innehåll och sammanhang. Allt inflytande från forskarens sida bör elimineras eller 
minimeras. Vetenskapliga yttranden bör vara värdeneutrala: fakta ska skiljas från värderingar 
och vetenskap från politik. Positivismen grundades i mitten av 1800-talet av Comte och den 
började som en positiv tendens då den reagerade mot religiösa dogmer och metafysisk 
spekulation och krävde återgång till iakttagbara data.60

2.1.2 Metodansats 
Inom forskning finns det två olika generella angreppssätt som forskaren kan välja mellan. De 
olika angreppssätten är induktiv och deduktiv metodansats. Med ett induktivt angreppssätt 
menas att forskaren utifrån observationer från verkligheten försöker dra generella och 
teoretiska slutsatser. Detta angreppssätt är vanligt som ett första steg på ett nytt område där 
det inte finns någon befintlig teori att utgå ifrån. Induktion har bla kritiserats för att teorin i 
själva verket inte innehåller något mer än vad som redan finns i empirin. Vid en deduktiv 
ansats byggs däremot forskningen runt existerande teorier och ur dessa härleds en hypotes 
som används som modell under arbetets gång.61

 

                                                 
57 Lundahl, U, Skärvad, P-H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”. 
58 Patel, R, Tebelius, U, ”Grundbok i forskningsmetodik” s. 32. 
59 Ibid. 
60 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
61 Wallén, G, ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik”. 
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Dessa två modeller brukar betraktas som uteslutande alternativ, men det torde vara svårt att 
pressa in all forskning i dem. En annan möjlighet är abduktion, som används vi många 
fallstudiebaserade undersökningar. Abduktion är en slags kombination av induktion och 
deduktion, men tillför också nya moment.62

 
Induktion utgår från empiri och deduktion från teori. Abduktionen utgår från empiriska fakta 
liksom induktionen, men avvisar inte teoretiska föreställningar och ligger därmed närmare 
deduktionen.63

2.1.3 Undersökningsmetoder 
Ett viktigt val som forskaren tidigt ställs inför är vilken undersökningsmetod som bör väljas. 
I litteraturen finns två olika varianter som kallas kvalitativ och kvantitativ metodik. Den 
klassiska skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod präglar fortfarande den 
samhällsvetenskapliga metodlitteraturen, även om det idag är vanligt att element från de båda 
forskningsområdena integreras med varandra. Den vanliga uppfattningen att det råder en 
motsättning mellan kvalitativ och kvantitativ metod är felaktig.64, 65

 
Kvalitativa studier har som mål att finna information som inte kan mätas eller sättas 
numeriska värden på. Kvalitativ forskning söker som regel svar på frågorna: Vad? Hur? 
Varför? Vem? Den kvalitativa forskningen innebär en mindre grad av formalisering än den 
kvantitativa metoden. Inom den kvalitativa undersökningsmetoden eftersöks en fördjupad 
förståelse för problemkomplexiteten och en fördjupad insikt av det valda studieobjektet. 
Fördelen är att den visar en helhetsbild som ökar förståelsen för sociala processer och 
sammanhang. Kvalitativa studier präglas av flexibilitet och det gör att forskaren har större 
handlingsfrihet i undersökningens genomförande. Det finns olika tekniker att samla 
information genom den kvalitativa metoden; observation, intervjuer, enkäter och källanalys. 
Frågeundersökningar i form av enkäter och intervjuer är de vanligaste teknikerna. 66, 67

 
Kvantitativ metodik däremot innebär det motsatta och all information kan översättas till 
numeriska värden och besvara frågorna: Hur många? Hur mycket? Till vilken grad? Det 
behöver inte bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd betydelse, dvs 
om ord som längre, fler eller mer används är undersökningen av kvantitativ art. Den 
kvantitativa metoden kan ge resultat antingen i form av deskriptiv statistik eller 
hypotesprövande statistik. Den deskriptiva statistiken beskriver det insamlade materialet i 
siffror och den hypotesprövande statistiken används för att testa statistiska hypoteser. 
Tekniker som används inom kvantitativa studier är t ex experiment, enkätundersökningar 
eller användandet av mätinstrument. 68, , 69 70

                                                 
62 Alvesson, M, Sköldberg, K, ”Tolkning och reflektion – vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”. 
63 Ibid. 
64 Lundahl, U, Skärvad, P-H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”. 
65 http://www.svet.lu.se/Mikromanualer_och_Gula/Gula/Konsten_att_hitta_svensk/Info_konsten.pdf
66 Holme, I M, Solvang, B K, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”. 
67 Patel, R, Davidsson, B, ”Forskningsmetodikens grunder”. 
68 Lundahl, U, Skärvad, P-H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”. 
69 Trost, J, ”Enkätboken”. 
70 Holme, I M, Solvang, B K, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”. 
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2.2 Undersökningstekniker 

2.2.1 Intervjuer 
Intervjun är en användbar metod för att få fram information och den kan t ex användas när 
man vill ha rika, detaljerade och nyanserade beskrivningar. Det är enligt Kvale viktigt att ge 
den intervjuade en bakgrund till intervjun, att de får reda på syftet med den och fråga den 
intervjuade om de har några frågor innan intervjun börjar.71, 72  
 
Med standardisering av intervjufrågorna menar man graden till vilken frågorna och 
situationen är densamma för alla intervjuade. De flesta kvantitativa studier använder sig av en 
hög grad av standardisering, dvs frågorna läses upp exakt som de är formulerade, i exakt 
samma ordning och förklaringar ges antingen till ingen eller alla. Låg grad av standardisering 
innebär istället att man formulerar sig efter den intervjuades språkbruk, tar frågorna i den 
ordning de passar och följdfrågor formuleras beroende av tidigare svar.73   
 
I en intervjuguide anges de ämnen som ska undersökas och i vilken ordning de kommer att tas 
upp under intervjun. Dessa kan beskrivas i stort eller rymma en rad omsorgsfullt formulerade 
frågor. En intervjuguide måste inte följas, men används som ram för att täcka det område som 
undersöks. I intervjusituationen kan det dyka upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter 
eller fördjupar punkterna som ställts upp tidigare. Det är i en kvalitativ intervju viktigt att få 
fram de intervjuades synpunkter och uppfattningar. 74, , 75 76  
 
Ett problem vid databehandlingen av kvalitativa intervjuer är hur exakt man ska återge 
intervjuerna. Kvale menar att det främst är när intervjuer ska fungera som material för 
sociallingvistisk eller psykologisk analys som utskriften behöver vara ordagrann. I övrigt kan 
det vara på sin plats med omformulering och koncentrering av uttalanden.77

2.2.2 Enkäter 
En av de vanligaste datainsamlingsmetoderna i utvärderingar är den skriftliga enkäten. Den är 
en bra metod när man t ex vill ha en bred bild av något och kunna generalisera. En nackdel 
med en enkätundersökning kan vara att de tillfrågade inte alltid tänker efter innan de svarar, 
utan bara svarar så fort som möjligt för att få enkäten färdig att skicka tillbaka.78, 79

 
Enkäter liknar i stor utsträckning personliga intervjuer, men med den stora principiella 
skillnaden att vid enkätundersökningar är det den som svarar på frågorna som själv noterar 
sina svar och någon intervjuare finns inte med i bilden. Gruppenkäter förekommer ofta i 
skolor och på andra ställen där flera personer är samlade och på så sätt nås med ett 
frågeformulär. Vid dessa tillfällen finns den person som sköter distribueringen till hands och 
kan då förklara och svara på frågor. Det är också viktigt att den personen motiverar 
undersökningspersonerna på ett tillfredsställande sätt. Man kan hävda att enkäter 

                                                 
71 Dovelius, J, ”Att samla in och bearbeta data”. 
72 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
73 Trost, J, ”Kvalitativa intervjuer”. 
74 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
75 Patel, R, Tebelius, U, ”Grundbok i forskningsmetodik”. 
76 Holme, I M, Solvang, B K, ”Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder”. 
77 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
78 Dovelius, J, ”Att samla in och bearbeta data”. 
79 Hartman, J, ”Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori”. 
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huvudsakligen är av kvantitativ art då de ofta ger svar på frågor som hur många procent som 
tycker en viss sak, men de innehåller trots detta en uppsättning kvalitativa element.80

 
Med standardisering av enkätfrågorna menas huruvida frågorna och situationen är densamma 
för alla som medverkar i studien. De flesta kvantitativa studier använder sig av en i hög grad 
standardiserad undersökning. Låg grad av standardisering innebär motsatsen, dvs ordnings-
följden på frågorna kan variera och följdfrågorna är beroende på de svar som givits. Standar-
diseringen hänger samman med att enkäter ofta är avsedda att användas i kvantitativa 
sammanhang och jämförelser vill kunna göras. Om standardiseringen är låg blir också möjlig-
heterna till jämförelser små.81

 
En enkät är strukturerad om den har fasta svarsalternativ på de frågor som ställs, och om 
svarsalternativen är öppna så är frågan ostrukturerad. Om alla eller åtminstone de flesta 
frågorna på en enkät är öppna kallas den ostrukturerad.82  

2.4 Tillförlitlighet 

Idéerna om reliabilitet och validitet kommer från kvantitativ metodologi och de blir 
malplacerade vid kvalitativa studier. Reliabilitet förbinds med forskningsresultatens 
konsistens. En mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. 
Om ledande frågor omedvetet ställs under en intervju kan de oavsiktligt påverka resultatet och 
reliabiliteten. Även om det är önskvärt att öka intervjuresultatens reliabilitet för att motverka 
godtycklig subjektivitet, kan det även motverka kreativitet och föränderlighet. Idéen med 
reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, dvs att man mäter något. Detta är 
annorlunda än att sträva efter att förstå hur den intervjuade tänker och känner. Om man ska 
kunna tala om hög reliabilitet måste situationen i alla avseenden vara standardiserad. Den 
kvantitativa intervjun förutsätter en låg grad av standardisering. 83, 84  
 
Med validitet menas huruvida en fråga mäter det som den är avsedd att mäta. I ett bredare 
perspektiv förs validiteten samman med den utsträckning i vilken en metod undersöker vad 
den är avsedd att undersöka. I denna vidare föreställning kan även kvalitativ forskning leda 
till valid vetenskaplig forskning.85

 

2.4 Presentation av vårt val 

Vår kunskapssyn i detta arbete är hermeneutisk. Människan lever i ett bestämt historiskt och 
nutida sammanhang och detta utgör den verklighet som vi tolkar och försöker förstå. Inom 
hermeneutiken betonas vikten av att se till helheten och det har vi försökt göra med detta 
arbete. 
 
I detta arbete används en abduktiv ansats då frågeställningen grundar sig på en undersökning 
som Skolverket gjort av fallskolan i studien, dvs i det empiriska stadiet, sen fortsatte arbetet 

                                                 
80 Trost, J, ”Enkätboken”. 
81 Ibid. 
82 Ibid. 
83 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
84 Trost, J, ”Kvalitativa intervjuer”. 
85 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
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med teoretiska studier. När en teoretisk grund byggts upp övergick studierna till att återigen 
vara av empirisk karaktär då nuläget på skolan undersöktes. 
 
I denna uppsats har vi använt oss av två undersökningsmetoder, dvs studien är av både 
kvantitativ och kvalitativ art. Vi genomförde vår undersökning dels genom att intervjua fem 
lärare på fallskolan och dels genom en enkätundersökning i tre klasser. Intervjuerna är gjorda 
kvalitativt, medan enkätundersökningen är både kvalitativ och kvantitativ. 

2.5 Genomförande 

I det här avsnittet redogör vi för hur vi gick tillväga när vi genomförde intervjuerna och 
enkäterna samt hur vi gjorde vårt urval.  

2.5.1 Fallstudie 
Undersökningen utgörs av en fallstudie av den valda skolan. I en fallstudie görs en noggrann 
och ingående beskrivning av ett fenomen och en tydlig avgränsning görs till det som 
undersöks. En fallstudie ger stor flexibilitet i hur man anförskaffar sig information om 
studieobjektet. Det gäller att urvalet är strategiskt, vilket innebär att insamlingen av data 
fokuseras på källor som man på förhand vet något om. Fallstudier genomförs oftast i 
individernas naturliga miljö.86, 87

2.5.2 Urval 
I vår undersökning om hur fallskolan arbetar med elever med särskilt stöd intervjuades fem 
lärare. De intervjuade lärarna var ca 30 till 60 år och de har arbetat på skolan från ett par år 
upp till 30 år. Två av lärarna var män och de övriga kvinnor. När vi valde vem vi skulle 
intervjua ville vi ha en spridning i både ålder, antal verksamhetsår och kön. Vi ville även att 
de intervjuade skulle undervisa i ett kärnämne, eftersom det ofta är där som stödet sätts in. 
 
Vår enkätundersökning genomfördes i ett arbetslag på fallskolan. Elever från en sjua, åtta och 
nia fick svara på enkäten. Anledningen till att vi valde just det arbetslaget var tillgängligheten 
eftersom en av författarna av arbetet jobbar där. I de tre klasser som undersökningen gjordes 
finns totalt 88 elever. I år 7 består klassen av 28 elever, i år 8 består den av 26 elever och i år 
9 av 31 elever. Vi fick in totalt 78 svar varav 28 i år 7, 19 i år 8 och 31 i år 9. Detta motsvarar 
en svarsfrekvens på totalt 88,6 %. 

2.5.3 Intervjuer  
Vi valde att genomföra intervjuer för att på så sätt få fram rika, detaljerade och nyanserade 
beskrivningar. Syftet med intervjuerna var att få en bild av hur lärarna upplever stödet i 
skolan. Vi var intresserade av lärarnas uppfattning av elever i behov av särskilt stöd samt hur 
de upplever det särskilda stödet i skolan. 
 
Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga 1) och syftet med intervjuerna 
klargjordes för de intervjuade lärarna. Vi förklarade även hur deras bidrag skulle komma att 
användas i vårt arbete och att de var helt anonyma. Detta kändes extra viktigt eftersom arbetet 
är en fallstudie och handlar om deras skola. I intervjuerna har utgångspunkten varit en låg 
grad av standardisering, dvs frågorna kom i den ordning de passade samt följdfrågorna 
formulerades beroende av de svar vi fick under intervjuns gång. Frågorna har varit öppna och 
formulerade utifrån undersökningens syfte. Intervjuerna skedde på skolan med båda 

                                                 
86 Johanessen, A. Tufte, P A. ”Introduktion till samhällsvetenskaplig metod”. 
87 Patel, R, Tebelius, U, ”Grundbok i forskningsmetodik”. 
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skribenter närvarande. En av oss ställde frågorna och den andre skrev ner svaren vi fick. 
Intervjuerna har sedan tolkats av oss och syftet har varit att få en fördjupad förståelse för 
problemkomplexiteten och en fördjupad insikt av det valda studieobjektet. 

2.5.4 Enkäterna 
Vi valde att genomföra en enkätundersökning för att nå ut till så många elever som möjligt 
under en begränsad tid. En personlig intervju hade tagit all för lång tid att genomföra, med 
tanke på hur många elever som deltog i undersökningen. Syftet med enkätundersökningen var 
att få en bild av hur eleverna upplever stödet i skolan. Definitionen på elever i behov av 
särskilt stöd finns inte preciserad i några förordningar och därför var vi intresserade av 
huruvida elevernas uppfattning var gemensam vår. Genom att fråga skolans elever om de 
anser att de får tillräckligt stöd kan vi göra en tolkning om huruvida skolan lever upp till lagar 
och förordningar. 
 
Syftet med enkäterna förklarades för eleverna samt vad ett examensarbete var för något, 
eftersom de flesta inte visste det. Sjuorna blev lite bekymrade för om vi kunde bli underkända 
om de svarade fel på enkätfrågorna, men vi klargjorde för alla klasserna att det var deras 
synpunkter vi var intresserade av och att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar. I vårt 
fall kändes det som att de flesta eleverna verkligen tänkte efter och gjorde en ansträngning för 
vår skull, för det fanns många bra svar bland enkäterna och de genomfördes under stor 
koncentration från elevernas sida.  
 
Enkätundersökningen hade en hög grad av standardisering eftersom situationen och frågorna 
var samma för alla respondenter. Vi använde oss av en semistrukturerad enkätundersökning 
(Bilaga 2), där de tillfrågade till viss del skulle formulera sig fritt.  

2.5.5 Bearbetning och analys 
Den metod vi använde för bearbetning och analys av vårt examensarbete är enligt Kvale den 
vanligaste formen av intervjuanalys; en användning ad hoc av olika angreppssätt och tekniker 
för skapande av mening. Här används ingen standardmetod för analysen av hela materialet 
utan det växlas fritt mellan olika tekniker. Forskaren kan med denna metod först läsa igenom 
materialet och skaffa sig ett allmänt intryck, sedan gå tillbaka till särskilda avsnitt, göra 
kvantifieringar och djupare tolkningar av speciella yttranden. Genom en sådan taktik kan man 
finna förbindelser och strukturer som får betydelse för forskningsprojektet.88

  
Att skapa mening genom ad hoc–metoder är ett eklektiskt tillvägagångssätt. En rad vardags-
förnuftiga liksom också sofistikerade textuella eller kvantitativa metoder kan användas för att 
skapa mening i materialet. Resultatet av detta meningsskapande kan presenteras i ord, siffror, 
figurer, och flödesscheman eller i en kombination av dem.89

 
De frågor i intervjuguiden som svarar på frågeställning 1 är fråga 1 och 2 och i enkät-
undersökningen fråga 1. De frågor i intervjuguiden som svarar på frågeställning 2 är fråga 3 
och 4 och i enkätundersökningen fråga 2 och 6. De frågor i intervjuguiden som svarar på 
frågeställning 3 är fråga 5 och i enkätundersökningen fråga 3, 4 och 5.  

2.5.6 Tillförlitlighet  
Reliabiliteten i uppsatsen är låg eftersom en mätning vid en ny tidpunkt förmodligen inte ger 
samma resultat, då förutsättningarna på skolan ändras hela tiden och därmed också hur 

                                                 
88 Patel, R, Tebelius, U, ”Grundbok i forskningsmetodik”. 
89 Patel, R, Tebelius, U, ”Grundbok i forskningsmetodik”. 
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respondenterna tänker och känner. Validiteten är hög då frågorna i undersökningarna mäter 
det de är avsedda att mäta och metoderna undersöker det de är avsedda att undersöka. 
 
Litteraturen som vi har använt i detta arbete är som all litteratur sekundärdata. Litteraturens 
tillförlitlighet bör vara relativt god även om den skrivits i ett annat syfte. Informationen som 
vi fått genom intervjuer och enkätundersökningen är sk primärdata. För att öka tillförlitlig-
heten till denna har vi under intervjuerna antecknat respondentens svar, vi har dock inte spelat 
in intervjuerna på band. Kvale menar att detta endast är nödvändigt med en ordagrann utskrift 
när intervjuerna ska kunna fungera som underlag för sociallingvistisk eller psykologisk 
analys. Intervjuerna är bearbetade direkt efteråt, så att tillförlitligheten blir ännu högre.90  
 
Informationen som vi har fått fram genom intervjuerna och enkätundersökningen har blivit 
tolkade av oss och detta innebär givetvis att den kanske inte hade tolkats likadant av andra 
människor med andra kunskaper och erfarenheter. Svaren som vi fick på vår 
enkätundersökning är dessutom enbart en tolkning av vad som kan utläsas skriftligt eftersom 
det inte sker någon interaktion med respondenterna på samma sätt som vid en intervju. Här 
finns inte heller någon möjlighet till följdfrågor från vår sida för att förtydliga ett svar som 
givits.  

2.6 Etiska aspekter 

Det har funnits en del funderingar kring etiska förhållningssätt. Under vår studie var vi noga 
med att tala om att vi var två studenter från Växjö universitet som gjorde ett examensarbete 
om särskilt stöd. Det förklarades att intervjuerna endast var till för vårt arbete och att alla 
anteckningar skulle förstöras efter det att det att vi skrivit arbetet färdigt. Vi har försökt 
förhindra att de intervjuade personerna går att identifiera i arbetet. Croona menar att etiska 
övervägande måste göras när man utför forskningsarbete som involverar människor. Det 
innebär ett ansvar och en balansgång och det finns krav att beskriva verkligheten så korrekt 
och djupgående som det är möjligt, samtidigt som man måste skydda den enskilda 
individen.91  
 
Något annat som måste beaktas är att båda författarna arbetar på fallskolan och således känner 
och har en relation till de personer som ingått i undersökningen. Detta kan ha påverkat 
resultatet men vi har försökt hålla oss objektiva. 

                                                 
90 Kvale, S, ”Den kvalitativa forskningsintervjun”. 
91 Croona, G, ”Etik och Utmaning – om lärande av bemötande i professionsutbildning.” 
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3. Resultat 
 
I detta kapitel kommer fallskolan och lärarna att presenteras samt resultatet från våra 
intervjuer och enkätundersökningen att redovisas. 

3.1 Presentation av fallskolan och lärarna 

Skolan som vi valt att göra vår undersökning på är en 7-9-skola. Skolan har ca 600 elever och 
är den enda 7-9-skolan i kommunen. Kommunen är relativt stor till ytan, men har inte så 
många invånare. Skolan är indelad i fem arbetslag med egna hemvister, varav vi genomförde 
enkätundersökningen i ett av dessa. Det finns även ett sjätte arbetslag som kallas Resurs-
teamet där specialpedagogerna samverkar. På fallskolan arbetar ca 55 lärare, varav vi 
intervjuat fem av dem.  

3.2 Intervjuerna 

3.2.1 Lärarnas definition av vad en elev i behov av särskilt stöd är 
När vi intervjuade lärarna pratade vi först om vad en elev i behov av stöd egentligen är. 
Eftersom det inte finns någon vedertagen definition tyckte vi att vore intressant att höra vad 
de olika lärarna ansåg om saken. Tre av dem gav ganska lika svar, inte någon definition 
direkt, men ett försök att beskriva vilka eleverna är med hjälp av exempel. Dessa finns 
sammanfattade här nedan: 

 
• Elever som är svaga  
• Elever med stora kunskapsluckor från låg- och mellanstadie 
• Elever med ADHD eller dyslexi, dvs elever med medfödda problem 
• Elever som är tysta 
• Elever med sociala problem, t ex svåra hemförhållanden 
• Elever som inte når målen 
• Elever som har stor frånvaro, t ex pga skolk 
• Elever som behöver små grupper 
• Elever som behöver struktur 

 
En av lärarna gav ett svar som kan liknas vid en generell definition som beskriver vilka dessa 
elever är:  

 
”En elev som är i behov av särskilt stöd är en elev som av 
något skäl inte klarar av ordinarie undervisning. Det finns 
olika behov i det särskilda stödet. Det kan behövas stöd i 
den ordinarie undervisningen, eller behövas stöd utanför 
den ordinarie undervisningen.” 

 
Den femte lärarens svar skilde sig lite från de andras. Läraren svarade att alla elever behöver 
stöd och att vi (lärare) måste sluta se dem som en homogen grupp. Ofta förväntas det att alla 
elever ska arbeta på samma sätt, men att man i stället borde se till målen. Det är målen som är 
viktiga, alla kan ta sig dit, men på olika sätt. 
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3.2.2 EVB-anmälan 
 Det är i sammanhanget relevant att se om det finns någon skillnad på vilka elever läraren 

anmäler till EVB jämfört med vilka elever som läraren anser är en elev i behov av särskilt 
stöd.  

  
 När en elev på fallskolan anses behöva hjälp utom arbetslaget lämnar elevens mentor in en 

anmälan till EVB (elevvårdsberedning). När denna anmälan kommer in till Resursteamet 
beslutar de om lämplig åtgärd och eleven kan t ex få extra stöd i basämnena i en liten grupp 
hos specialpedagogerna. Frågan är då vad det är som gör att en lärare beslutar sig för att 
anmäla en elev till EVB och på så sätt söka särskilt stöd utanför arbetslaget till denne? 

 
  Det finns lite olika anledningar till varför en EVB-anmälan görs, men generellt kan sägas att 

en anmälan kommer till när skolarbetet inte fungerar för en elev av någon anledning. En 
lärare svarade att det görs när en elev inte följer standardnormen som alla bör göra enligt 
skolan. Man kan dela in de elever som anmäls i två grupper. Dels elever med svårigheter att 
nå kunskapsmålen, dels elever med problem av mer social karaktär.  

 
 Den grupp elever som får särskilt stöd för att de inte klarar kunskapsmålen utmärker sig på 

olika sätt enligt lärarna. Det kan vara elever som inte klarar den stora gruppen och behöver 
lugn och ro. Detta märks på prestationen då de inte kan koncentrera sig och får inget gjort. 
Vissa elever har stora kunskapshål och kan därför inte tillgodogöra sig undervisningen. Det 
är också elever som pga olika funktionshinder, t ex dyslexi, som kan ha svårt att hänga med, 
men även de som klassas som ”svaga” i teoretiska ämnen och får dåliga provresultat. 

 
 Den andra gruppen elever är ofta elever som inte klassas som ”svaga”, men som pga sociala 

problem har svårt för att klara av skolan. Detta kan t ex vara elever som har hög frånvaro, 
skolkar mycket, men även efter intensiv kontakt med hemmen sker ingen förändring. Det är 
ofta elever som har dålig struktur hemma och som tycker att skolan är onödig. I denna grupp 
finns också de elever som är helt omotiverade att försöka bli godkända i ämnena och helt 
enkelt tycker skolan är så tråkig att det inte är värt ansträngningen.  

 
 Lärarna säger också att en anmälan till EVB kommer till när de känner att de inte har 

möjlighet att klara av att hjälpa eleven själv. När de känner att de behöver stöd som 
pedagoger vänder de sig till Resursteamet för hjälp och stöd. 

 
 Eftersom det på skolan nästan alltid är lärarna som anmäler till EVB ligger ett stort jobb på 

dem; att upptäcka alla elever som behöver stöd. Vi frågade lärarna om de tycker att alla 
elever får det stöd som de är berättigade till? 

3.2.3 Det särskilda stödet på fallskolan 
 Överlag tyckte lärarna inte att alla elever får det stöd de behöver. De flesta tyckte att det stöd 

som gavs var bra, men i många fall skulle det behövas mer stöd. Det angavs flera anledningar 
till varför de anser att stödet inte är tillräckligt på skolan. Det som kommer upp oftast är att 
tiden som eleven fått för att t ex få extra stöd i ett basämne är för begränsad. Två lärare tyckte 
också att man inte alltid utgick ifrån individen när stödet sattes in och att arbetslagen måste 
börja om från början och tänka mycket mer på elevens behov.  

 
 Lärarna talar också om att organisationen för det särskilda stödet inte fungerar. Två av dem 

vill ha särskilda undervisningsgrupper som fungerar. De tycker att en del elever behöver 
exkluderas, men så som det ser ut nu hjälper skolan alla elever på samma sätt. Det fram-
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kommer att skolan är oflexibel, t ex med avseende på lokaler, men även med tanke på 
personal. Mindre grupper hade varit bra för många elever, men då måste det dels finnas en 
lokal att vara i och dels en lärare till som tar hand om resten av klassen. Det kan också 
behövas specialutrustning i undervisningen och en lärare tycker att dessa borde vara mycket 
mer lättillgängliga, både för elever och för lärare. 

 
 Något som även behöver förbättras är kontakten med kommunens socialförvaltning som i 

nuläget inte fungerar tillfredställande, enligt en lärare. De elever med problem av social 
karaktär får inte alls det stöd som både de och deras familjer hade behövt för att få till en 
fungerande skolgång. 

 
 De flesta av lärarna anser också att det förmodligen finns en hel del elever som hade behövt 

stöd, men som inte får det helt enkelt för att de inte har upptäckts. Det finns många tysta 
elever som lätt kommer bort i de stora klasserna. Om de sen dessutom har lika tysta föräldrar 
kan de lätt komma i kläm och aldrig få något stöd även om de ibland hade behövt det. 

 
 Det finns dessutom ett antal elever (med sina föräldrars godkännande) som tackar nej till 

extra stöd i undervisningen eftersom de inte vill sticka ut och vara annorlunda jämfört med 
sina klasskamrater. Dessa är svåra att hjälpa.   

  
 Lärarna uttryckte oro för att inte alla elever får det stöd som de behöver. Att man som 

pedagog inte alltid klarade av att ge det stöd som behövs känns jobbigt för dem personligen, 
nästan som ett misslyckande. Det ansågs också att man behöver öka den generella förståelsen 
för pedagogen, att det behövs en gemensam bas för alla lärarna på skolan att stå på inom 
detta område. Det är inte alltid helt klart vad som förväntas av den enskilde läraren och det 
kan kännas förvirrande för det är många människor som är inblandade i det särskilda stödet 
på skolan. 

  
När vi frågade lärarna om hur de tyckte att det särskilda stöd som ges till elever fungerar var 
de ganska överens om att det fungerar bra. En lärare visste inte riktigt eftersom personen inte 
tyckte att den var så insatt. Läraren sade sig dock ha fullt förtroende för Resursteamet och för 
att de gör vad som behövs.  

 
Lärarna tyckte att det verkar som om stödet uppskattas av de flesta av eleverna som får det. 
Många som får stöd vaknar upp och inser att de fått en ny chans. Lärarna tycker att eleverna 
utvecklas och gör framsteg, ofta på ett sätt som inte går i stor grupp. Små grupper ger lugn 
och ro och det finns mer tid för dem som individer. 

 
En lärare ställer sig också tveksam till att alla elever får hjälp på samma sätt och tycker att det 
inte fullt ut är individanpassat, men säger dock att det kanske är en utopi att det skulle vara så. 
En sak som också skulle kunna förbättras är rutinerna för feedback mellan mentor och 
Resursteam. Det är ibland svårt att veta vad som görs och hur eleverna utvecklas. Det måste 
till en bättre uppföljning av eleverna.  

3.1.3 Åtgärdsprogram 
Enligt lag är skolan skyldig att upprätta åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte nå 
målen i år 9. Därför frågade vi också lärarna om de använder åtgärdsprogrammet som ett 
redskap i sitt arbete med eleverna. Eftersom åtgärdsprogrammens betydelse betonas i 
litteraturen för specialpedagogik är det intressant att veta hur de används på skolan.  
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 Alla lärarna skrev åtgärdsprogram för de elever som inte når målen, men de flesta sa att de 
gjorde det bara för att de måste. De ifrågasatte även åtgärdsprogrammens existens och tycker 
att det är bara ytterliggare ett papper att skriva och som mest fungerar som hyllvärmare hos 
rektor. En lärare säger att det är svårt att skriva ett bra åtgärdsprogram eftersom det tar tid att 
gör ett bra sådant och den tiden finns inte. Det saknas också tid till uppföljningen av 
åtgärdsprogrammen. För vissa grupper av elever, som t ex omotiverade elever, tyckte de 
också att det inte över huvud taget fungerade med ett åtgärdsprogram eftersom det som skrevs 
ned aldrig blev en realitet i alla fall. För vissa elever har det skrivits i princip samma 
åtgärdsprogram i alla år, men det har varit helt meningslöst och inget har förändrats. 

 
 Två av lärarna sa att de använde åtgärdsprogrammen som ett redskap och det som de såg som 

positivt med åtgärdsprogrammen var att de fungerade bra i samtalen med föräldrarna. En 
lärare tyckte att det kändes tryggt att ha föräldrarnas underskrift och deras tankar nedskrivna. 
Den andre tyckte att det var bra att ha som underlag för en diskussion med både elev och 
föräldrar. Föräldrarna som är experter på sina barn får komma till tals. 

3.3 Enkätundersökningen 

Resultatet av enkätundersökningen kommer i detta avsnitt att redovisas med hjälp av diagram 
och svaren har omvandlats till procent. I de fall det inte går att omvandla svaren till procent 
redovisas de istället i form av löpande text. Anledningen till att vi bedömer att de inte går att 
omvandla beror på att på dessa frågor kan eleverna ha givit mer än ett svar. 

3.3.1 Vad anser eleverna att de behöver för att lyckas med sitt skolarbete? 
Syftet med denna fråga är att få fram elevernas syn på det särskilda stödet i skolan. Eleverna 
har själv formulerat sina svar på denna fråga och de har kunnat ge mer än ett svar. De svar 
som framkom har vi delat in i följande kategorier: 
 

• Läraren ska visa engagemang 
• Läraren ska lyssna 
• Läraren ska ha varierande förklaringar 
• Läraren ska se till att det är tyst i klassen 
• Läraren ska hålla genomgångar 
• Läraren ska vara tillgänglig 
• Läraren ska vara förstående 
• Det borde finnas mer personal  
• Skolan ska ge läxhjälp 
• Föräldrastöd 
• Kamratstöd 

 
Inom svaret visa engagemang har vi innefattat ord som att få hjälp när man behöver t ex med 
förklaringar, att läraren inte stressar vidare utan förklarar tydligt och noga, att få hjälp i att 
förstå alla ämnen lättare, en lärare som vet vad den vill och är villig att hjälpa eleverna, en 
lärare som är ”aktiv” och inte bara säger svaret, bra undervisning, engagerade och positiva 
lärare. Under rubriken att vara tillgänglig har vi innefattat ord såsom att man ska få hjälp 
alltid, läraren är där för att hjälpa, ska få den hjälp man behöver, vara där, mer hjälp osv.  

 
Enligt undersökningen av eleverna på fallskolan är det framförallt två saker som dominerar 
när det gäller frågan vad som hjälper dem att klara av sina studier. Dessa två är att läraren ska 
vara tillgänglig och att läraren ska kunna variera sina förklaringar så att alla förstår. I dessa 
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två kategorier hamnar de allra flesta sjuor och åttor. Ungdomarna menar också att föräldrastöd 
och att läraren ska hålla genomgångar är viktigt för deras inlärning. De tio elever som tycker 
att läraren ska visa engagemang är uteslutande år 9 elever. År 9-eleverna har flera olika 
förslag på vilken hjälp de behöver för att klara sitt skolarbete.  

3.3.2 Hur upplever eleverna stödet? 
Det var ungefär hälften av eleverna som tyckte att de alltid fick det stöd de behövde (se 
diagram 3.1). Många av de elever som tyckte att de bara fick hjälp ibland menade att det ofta 
berodde på att klasskamraterna pratade för mycket eller att läraren helt enkelt inte hade tid att 
komma och hjälpa till när man fastnade. Läraren stressade iväg för att hjälpa någon annan 
elev och ibland hann inte läraren att komma och hjälpa alla. Eleverna menade att det var stor 
skillnad på om det var hel- eller halvklass. Några elever menade att det helt enkelt berodde på 
att lärarna var lata medan andra tyckte att man skulle erbjuda läxhjälp i skolan. Dessa elever 
menade att de hade så mycket att göra på fritiden att de inte hann med att göra sina läxor 
hemma. De tyckte att skolan borde ha läxtimmar vid två tillfällen per vecka där de kunde få 
hjälp och tid att göra sina läxor. De fyra procenten av eleverna som upplever att de inte får 
någon hjälp alls menar att lärarna inte bryr sig om dem och flera av dem tycker inte att de har 
något stöd hemifrån. 

51%

4%

44%

1%

Ja 
Nej 
Ibland
Inget svar

 
Diagram 3.1 Diagrammet visar om eleverna tycker att de får den hjälp de behöver. 

3.3.3 Tycker eleverna att de skulle behöva någon annan typ av hjälp/stöd? 
Den sista frågan på enkäten är också en fråga där eleverna själv ska formulera svaret, vilket 
innebär att en del av eleverna har gett mer än ett svar. De kategorier som vi delat in svaren i är 
följande: 
 

• Extra stöd i något ämne 
• Läxstöd i skolan 
• Extra stöd inför prov 
• Mer stöd hemifrån 
• Specifik hjälp 
• Enskild tid med mentor 
• Tyst i klassrummet 

 
Dessa kategorier är indelade efter elevernas svar, vi har inte skapat egna kategorier eftersom 
det endast är ett fåtal elever som har gett ett svar på denna fråga. Endast 17 av de tillfrågade 
eleverna ansåg att de skulle kunna tänka sig att få någon annan typ utav stöd än den de redan 
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får, oavsett om de får stöd av arbetslaget eller Resursteamet. De flesta av dessa upplevde att 
de behövde extra stöd i något ämne. Några elever tyckte att det skulle vara utmärkt om man 
kunde få hjälp när man behövde det, exempelvis inför ett prov eller dylikt. 

3.3.4 Hur fungerar det särskilda stödet? 
Endast 18 % av de tillfrågade har extra stöd av fallskolans Resursteam (se diagram 3.2). 
Dessa har i genomsnitt 2,5 stödtimma per vecka. 43 % av dessa har stöd i mer än ett basämne. 

18%

82%

Ja
Nej

 
Diagram 3.2 Andel av de elever som ingått i studien på fallskolan som får extra stöd av Resursteamet. 
 
Av de elever som får extra stöd av specialpedagogerna är det de flesta som upplever att de får 
tillräckligt med stödtid (se diagram 3.3). De övriga tycker att de skulle behöva åtminstone en 
timma till i veckan för att det ska vara tillräckligt för att nå målen i ämnet. De tycker inte 
heller att de ska behöva missa några andra lektioner eller ämnen när de går ifrån till 
resurslektionerna.   

86%

14%

Ja
Nej

 
Diagram 3.3 Diagrammet visar om de elever som får stöd av Resursteamet upplever att det är tillräckligt med 
tid. 
 
När det gäller innehållet i resurslektionerna var det ett fåtal som inte tyckte att de hade nytta 
av uppgifterna de får jobba med. Deras åsikt om vad de istället borde syssla med var att de 
skulle behöva mer praktiska uppgifter som är svåra att genomföra i helklass och där man kan 
diskutera genom uppgiften tillsammans med specialpedagogen. En av eleverna tycker att 
han/hon behöver mycket mer hjälp än den som fås nu. 
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4. Tolkning 

I detta kapitel har vi tolkat vad fallskolans lärare och elever har för åsikter inom fråge-
ställningen samt knyta detta till litteraturen. 
 
Enligt Skolverkets rapporter har antalet elever i behov av särskilt stöd ökat det senaste 
decenniet. Det framkommer också i rapporterna att det är 25 % av alla grundskolor som har 
brister i att tillgodose dessa behov. Samhällets sociala struktur har förändrats och dessa 
strukturförändringar har påverkat skolans lagar och förordningar. Detta har gjort det svårare 
för skolorna att säkerställa att elevernas behov tillfredställs. 
 
Genom åren har skolornas resurser minskat och mer och mer ansvar vilar på pedagogerna. 
Många rektorer anser att bristen på resurser är den främsta anledningen till att eleverna inte 
får den hjälp som de enligt lag har rätt till. Den skola vi har undersökt fick kritik av skolverket 
på flera punkter. Det som vi har koncentrerat oss på är att fallskolan inte ger stöd i tillräcklig 
omfattning till elever som är i behov av särskilt stöd och att skolan inte utarbetade 
åtgärdsprogram för dessa. 
 
Syftet med detta examensarbete var att granska hur fallskolan arbetar med elever i behov av 
särskilt stöd. Genom en tolkning av de svar vi fått har vi försökt att beskriva hur lärare och 
elever upplever det särskilda stödet, huruvida de anser att fallskolan lever upp till lagar och 
förordningar samt skriva en definition av vad de undervisande pedagogerna lägger in i 
begreppet ”elever i behov av särskilt stöd”. Studien omfattar intervjuer med undervisande 
lärare inom grundskolans år 7-9 samt en enkätundersökning av elever i fallskolan. I 
litteraturbakgrunden tog vi upp begreppet elever i behov av särskilt stöd, normalitet och 
avvikelse, segregering och integrering, lärarens respektive specialpedagogens ansvar samt 
åtgärdsprogram. Arbetet baseras på litteraturstudier, enkätundersökning och intervjuer. 

4.1 Elever i behov av särskilt stöd - en definition? 

Det finns ingen entydig definition av begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” vilket innebär 
att det är svårt att särskilja dem som en entydig grupp. Ett annat dilemma som dök upp under 
undersökningen var att hålla isär begreppen särskilt stöd och ”bara” vanligt stöd. Eleverna såg 
ingen skillnad på begreppen och en av lärarna blandade också ihop dessa. Efter det att 
undersökningen var gjord kom vi också fram till att det är svårt att hålla isär begreppen och 
framförallt att veta var gränsen mellan de båda går. Det måste också bli problem för 
pedagogerna att försöka ”hitta” dessa elever eftersom det inte finns någon entydig definition 
av begreppet, pedagogerna hänvisas till sin egen personliga uppfattning. 
 
Precis som litteraturen ger inte lärarna i intervjuerna någon entydig definition av elever i 
behov av särskilt stöd. Tre av lärarna gav exempel på vilka dessa elever är. Deras gemen-
samma definition tangerar till viss del Öhlmérs92 definition av barn i behov av särskilt stöd. 
Öhlmer delar upp eleverna i två grupper. De som behöver stöd då och då och elever som 
behöver kontinuerligt stöd. Denna uppdelning gör inte de intervjuade lärarna. Deras exempel 
på elever som behöver stöd kommer dock från Öhlmérs båda grupper. Vi tror att lärarna inte 
gör denna uppdelning som ofta är naturlig för en specialpedagog helt enkelt för att de inte har 
de kunskaperna. Lärarnas planering kan i många fall vara mer kortsiktig och de ser gärna att 
                                                 
92 Öhlmer, I, ”Elever i behov av särskilt stöd – från handlingsberedskap till konkreta åtgärder” 
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någon annan tar hand om ”problemet”. Detta tolkar vi som att det beror på tidsbrist för 
pedagogen och absolut inte för att de inte vill.  
 
En orsak till att en elev behöver särskilt stöd är enligt lärarna att eleven är svag. Frågan är då 
vad en svag elev är? Skolverket93 nämner att det underförstått finns en föreställning av vad en 
normal elev ska klara av och att lärarna bedömer eleverna, ofta omedvetet, mot en sådan tänkt 
normalitet. Vår undersökning pekar på att det allmänt rådande synsättet hos lärarna är det 
normativa. Eleverna jämförs med en norm som är helt godtycklig, satt av skolan, samhället 
och den enskilde läraren. Barn kan inte vara avvikande i sig själva, utan först i relation till 
kulturella normer, önskningar och strukturer.  
 
En av de intervjuade lärarna hade en egen definition och det märks att personen har djupare 
kunskaper inom specialpedagogik. Den femte läraren var den som blandade ihop begreppen 
och diskuterade stöd i allmänhet. Av detta drar vi slutsatsen att kunskapsnivån inom det 
aktuella ämnet varierar mellan lärarna. Detta kan dels bero på när man genomförde sin 
utbildning och dels intresse för ämnet. 
 
I enkätundersökningen som eleverna gjorde bad vi inte direkt om definitionen utan försökte 
lägga språket på deras nivå. I stället frågade vi dem vilken typ av hjälp/stöd de tycker att de 
behöver för att klara sitt skolarbete. Många elever tycker att det mesta ligger hos läraren och 
hur denne är som person. Elevernas definition av stöd handlar till 90 % om hur läraren ska 
vara och vad läraren ska göra för att hjälpa dem. De två största svarskategorierna är att läraren 
ska vara tillgänglig och att läraren ska ha varierande förklaringar. Med att läraren ska vara 
tillgänglig menar eleverna att de ska finnas tillhands under hela skoldagen men även efter 
skoltid. Vi tolkar detta som att eleverna tycker att läraren ska vara tillgänglig dels pga att de 
tillhör en generation där man kräver omedelbar tillfredställelse när ett behov uppstår och dels 
för att lärarna är mer tillgängliga nu och att det har skapat ett behov av ännu mer 
tillgänglighet. Det är bekvämt för eleverna att kunna prata om sitt skolarbete när de känner för 
det, på deras villkor.  
 
Elevernas värld är ganska liten, läraren är skolan. Vår undersökning pekar mot att eleverna 
inte ser någon skillnad på specialpedagogen och den undervisande läraren och det är därför 
som det är så många elever som nämner vad det är läraren ska göra. Specialpedagogen finns 
säkert med i deras tankar men de ser även denne som en vanlig lärare. 
 
En annan sak att notera är att elever från år 9 hade mer varierande svar på frågan och många 
av dem tänkte lite längre än bara till läraren. De tog även upp saker som föräldrastöd, 
kamratstöd och att det borde finnas mer personal på skolan. Detta tror vi beror på att dessa 
elever är mognare och har mer erfarenhet av skolan. De har börjat reflektera över sitt eget 
sammanhang men även andras påverkan på deras skolarbete.    

4.2 EVB-anmälan och det särskilda stödet på fallskolan 

De flesta lärarna gör en EVB-anmälan när skolarbetet av någon anledning inte fungerar för en 
elev. En av lärarna menar att man gör en EVB-anmälan när eleven inte följer den 
standardnorm som alla bör göra enligt skolan. Lärarna säger också att en anmälan görs när 
läraren känner att de inte har möjlighet att klara eleven själv och att man vänder sig till 
Resursteamet när man behöver stöd som pedagog. Detta innebär att det är den undervisande 
                                                 
93 Skolverket, ”Att arbeta med särskilt stöd – några perspektiv”. Skolverket, ”Att arbeta med särskilt stöd – 
några perspektiv”. 
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läraren som måste upptäcka eleverna i behov av stöd eftersom Resursteamet inte rör sig ute 
bland eleverna. Ansvaret ligger alltså på läraren och inte på de personer som har störst 
kunskap inom området. Enligt Wärnersson94 skall specialpedagogen se till att alla får bästa 
möjliga utvecklingsmöjligheter inom skolan men hur kan detta ske med tanke på att de ofta 
bara träffar en liten del av eleverna på fallskolan? 
  
Överlag tyckte inte lärarna att eleverna får det stöd de behöver. De tyckte att det stöd som 
fanns var bra men att det behövs ytterliggare stöd, både till dem som redan får stöd och till 
dem som behöver men av olika anledningar inte har något stöd. Detta är en av Skolverkets95 
kritikpunkter; ”att fallskolan inte ger stöd i tillräcklig omfattning till elever som är i behov av 
särskilt stöd”. Rektorerna i skolverksrapporten från 2004 menar att den främsta orsaken till 
att elever inte får det stöd de behöver beror på resursbrist. Enligt gällande läroplan är 
pedagogen skyldig att utgå från den enskilde elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande men det är svårt att leva upp till det då det ofta är brist på resurser. I 
Salamancadeklarationen står att rektor ansvarar för att resurserna fördelas utifrån befintliga 
behov och att personalen samverkar. En lärare tog upp att samarbetet med socialförvaltningen 
i kommunen inte fungerar tillfredställande i nuläget. Detta gör att arbetet försvåras för läraren 
och specialpedagogen eftersom familjen inte får något stöd. 
 
Lärarna på fallskolan uttryckte en oro för att alla elever inte får de stöd de behöver. Det 
påverkar lärarna på ett negativt sätt eftersom de känner det som ett personligt misslyckande 
även om det egentligen är skolan som misslyckas. Det borde finnas någon typ av 
uppdragsbeskrivning för att undvika missförstånd och så att läraren kan se att de har gjort vad 
som kan förväntas av dem. Förvirringen som lärarna känner idag kan på så sätt undvikas. Det 
borde också finnas riktlinjer för hur kommunikationen mellan arbetslag och Resursteam bör 
ske samt hur ofta. Detta är enligt lärarna ytterliggare en förvirrande faktor som kan förbättras. 
 
Flera elever på fallskolan tycker att det behövs mer personal för att de ska kunna fullgöra sin 
skolgång. En del säger det direkt medan andra genom att säga att de skulle behöva mer stöd i 
något ämne eller att de behöver extra stöd i skolan. Flera av eleverna vill att läraren ska vara 
mer tillgänglig vilket också innebär att det behövs mer resurser. Eleverna upplever precis som 
lärarna att det stöd som redan finns är bra men att det behövs mer. Enligt enkät-
undersökningen är det 18 % av eleverna som får stöd av Resursteamet vilket vi anser är 
ganska rimlig siffra, men det är endast hälften av de tillfrågade eleverna som anser att de får 
den hjälp de behöver. Detta måste innebära att stödet som ges inte alls är tillfredställande. 
Flera av eleverna påvisar just klassrumssituationen som ett problem. Det kan bero på att dessa 
elever har svårt att koncentrera sig i den stora klassen och skulle behöva vara i ett mindre 
sammanhang men också helt enkelt för att klasserna är för stora och att läraren därför inte 
hinner med att hjälpa alla. Åter igen hänvisar vi till Salamancadeklarationen96 där det faktiskt 
påpekas att det är rektors ansvar att se till att resurserna fördelas utifrån befintliga behov. 
 
Förenta nationernas konvention om barns rättigheter säger att skolorna bör ha som mål att 
stegvis integrera specialundervisningen i den vanliga undervisningen. Två av de intervjuade 
lärarna önskade särskilda undervisningsgrupper. De tyckte att en del elever behöver exklu-
deras eftersom de anser att dessa inte klarar av att fungera i ett stort sammanhang. I 
undersökningen97 som gjordes i Skottland var det 1/3 av lärarna som inte trodde på 
                                                 
94 Wärnersson, I, ”Från dubbla spår till elevhälsa i en skola som främjar lust att lära, hälsa och utveckling”. 
95 Utbildningsinspektionen, Dnr 53-2004:1356, s. 11. 
96 Svenska Unescorådets skriftserie, “Salamancadeklarationen”. 
97 Hargraves, A, ”Children with special needs”. 
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integrering och den främsta anledningen till detta var att de inte fått någon utbildning i att 
hjälpa elever med särskilda behov. Lärarna i undersökningen menade att integrering kunde 
fungera om läraren fick support av en specialpedagog, vilket även en av de intervjuade lärarna 
tog upp. I undersökningen framkom det också att för att integrering överhuvudtaget ska 
fungera är att klasserna är små, dvs. högst 20 elever men helst inte fler än 15. Detta är ingen 
nyhet, varken för de intervjuade lärarna eller för de elever som var med i undersökningen. 
Lärarna tyckte att mindre grupper hade varit bra för många elever men att skolan är oflexibel 
med avseende på personal och lokaler. Eleverna tyckte att läraren ofta inte hann med att 
hjälpa alla som vill ha hjälp och att det var stor fördel när man kunde jobba i halvklass. Detta 
är viktigt för alla elever men framförallt när det gäller elever i behov av särskilt stöd. 

4.3 Åtgärdsprogram 

De intervjuade lärarna sa alla att de skriver åtgärdsprogram när ett sådant behövs. En av 
Skolverkets kritikpunkter vid deras inspektion av fallskolan var att skolan inte utarbetade 
åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd, men så var inte fallet med de lärare som vi 
pratade med. Detta kan innebära att skolan blivit bättre på detta, men vi kan också ha pratat 
med fem exemplariska lärare. De flesta lärarna tyckte att det var svårt att skriva ett bra 
åtgärdsprogram, främst pga av att det tar lång tid att formulera sig på ett korrekt sätt. Detta 
leder till att åtgärdsprogrammen känns meningslösa och bara som ett extra papper att fylla i. 
Skolverkets sammanfattande rapport från 2004 påvisar att skolan ofta gör en beskrivning av 
vad man kräver av eleven istället för att formulera vad skolan gör för att stödja eleven. 
Kvalitetsgranskningen från 1998 säger att det är vanligt att elevens svårigheter förklaras som 
brister och egenskaper hos individen.  
 
Ett vanligt påpekande i samband med uppföljning av arbetet med åtgärdsprogram i skolorna 
är att personalen inom skolan upplever svårigheter med offentligheten och att det inte sällan 
leder till hinder i det praktiska arbetet. Åtgärdsprogrammet används därför inte som det 
pedagogiska arbetsredskap som de är avsedda att vara.  
 
Två av lärarna ställde sig dock positiva till användandet av åtgärdsprogram för elever i behov 
av särskilt stöd. De tyckte framför allt att det var ett bra redskap vid diskussioner med föräld-
rarna. De fungerade bra som underlag vid diskussionerna och man kunde på så sätt få med 
både elev och föräldrars tankar och åsikter. Det kändes också tryggt att ha föräldrarnas 
underskrift på åtgärdsprogrammet. Tanken bakom åtgärdsprogrammen är enligt Skolverket att 
både föräldrar och elever ska kännas sig delaktiga i elevens skolgång och det bör innehålla en 
beskrivning av hur hemmet och skolan ska samarbeta.   

4.4 Diskussion 

Vi har under arbetets gång hittat en del brister i vår undersökning. Vi borde ha tänkt på att 
fråga även eleverna om vad de tycker om åtgärdsprogrammen och om de känner det menings-
fullt att utarbeta dessa. Detta hade gett oss en annan synvinkel på hur man på bästa sätt kan 
arbeta utefter åtgärdsprogrammen. I arbetet redogörs bara för lärarnas synpunkter och vi 
vuxna tror ofta att vi vet precis vad som är bäst för eleverna. Vi har även reflekterat om första 
frågan i enkätundersökningen hade kunnat formuleras annorlunda. Vår tanke med frågan var 
att få fram vad eleverna menar med särskilt stöd. Vi tror inte att de hade kunnat svara om vi 
hade bett dem definiera vad en elev i behov av särskilt stöd är men samtidigt förlorade vi 
särskiljandet av särskilt stöd och vanligt stöd, om det nu finns någon skillnad. Vi missar också 
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möjligheten att jämföra elevernas och lärarnas svar då eleverna har gett oss alla typer av stöd 
som kan fås i skolan.   
 
Frågan är då: Hur ska man göra? På vilket sätt ger man stödet på bästa sätt? Ska eleverna 
involveras i att arbeta fram bra metoder? Var finns litteraturen som beskriver hur barnen upp-
lever det särskilda stödet? 
 
Vi kan efter genomförd undersökning konstatera att det behövs mycket mer forskning kring 
detta ämne för att kunna besvara alla frågor som dykt upp. Vi har inte stött på någon litteratur 
som beskriver hur eleverna upplever det särskilda stödet. Vi anser att deras åsikter borde ha 
större betydelse för utformningen av åtgärdsprogram och stödåtgärder. Eleverna ska i och för 
sig vara med vid upprättandet av åtgärdsprogrammen men de har inte varit med och utformat 
dessa. Det är svårt att veta vad eleverna egentligen tycker, ofta sitter de och håller med utan 
att egentligen vara med i diskussionen. Vi tror att det många gånger läggs för mycket ansvar 
på eleven utan att de vuxna rannsakar sig själv. I och med detta kan det kännas så tungt för 
eleven att han/hon inte tycker det är någon idé att kommentera. Det måste också vara svårt för 
eleverna att säga vad de behöver för att det fungera i skolan, de vet kanske inte vad det finns 
för olika möjligheter. Detta framkom indirekt genom undersökningen genom att niorna gav 
mycket mer varierade åtgärder än vad de elever som gick i de lägre klasserna gjorde. Vi 
menar då att det måste innebära att eleverna får mer erfarenhet ju längre de gått i skolan. 
 
Vårt syfte med denna uppsats var att vi ville veta hur lärarna definierar en elev i behov av 
särskilt stöd, hur lärarna och eleverna upplever det särskilda stödet samt huruvida fallskolan 
lever upp till lagar och förordningar. Den valda metoden för att uppnå detta har fungerat bra. 
Vi upplevde intervjuerna som mycket givande och valet av lärare gav mångfald i åsikterna. 
Antalet intervjuer gav oss tillräcklig information och gjorde samtidigt att vi kunde hantera 
materialet. Valet av elever med avseende på antalet och variationen gjorde att materialet blev 
givande och intressant. Vi kunde märka en tydlig skillnad mellan sjuorna och niorna och 
därmed se en utveckling hos eleverna. 
 
Vi tror att resultatet för fallskolan på intet sätt är unikt utan att det ser ut på detta sätt på 
många skolor runt om i Sverige. Skolverket har kommit fram till att det särskilda stödet inte är 
tillfredställande på flertalet skolor. Vi tror att lärarnas och elevernas upplevelser är ganska 
generella även om stödet kan vara utformat på olika sätt på olika skolor. Skolverkets 
verklighetsanknytning är inte direkt överensstämmande med verkligheten utan vi tycker att de 
är något naiva. Skolverket kräver att alla ska ha likvärdig skolgång men samtidigt finns inte 
resurserna på skolorna. Det är lätt att kräva och säga att saker ska vara på ett sätt men mycket 
svårare att genomföra i verkligheten. 
 
Den slutsats vi har dragit av detta arbete är att alla elever behöver mer eller mindre stöd vid 
ett eller flera tillfällen under deras skolgång. Eftersom det inte finns någon klar definition av 
begreppet särskilt stöd utan lärarna faller tillbaka på normalitetsbegreppet ser vi ingen mening 
med att dela upp stödet i vanlig och särskilt. Vi tycker att integration är en bra modell men det 
kräver stor satsning från skolan för att det ska fungera. Även lärarna behöver en förändring, 
de behöver mer kunskap och en djupare insikt för att få en positiv inställning till integration, 
vilket vi tror krävs för att det ska fungera bra. 
 
Fallskolan är på väg mot integration där specialpedagogerna ska finnas i arbetslagen till 
hösten. Vi tycker att det är ett bra initiativ men det finns mycket mer kvar att göra för att en 
fullständig integration ska komma åstad. Det hade varit intressant att fortsätta att följa skolans 
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utveckling och notera hur lärarna och eleverna upplever förändringarna och om stödet 
slutligen når ut till alla. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 
 
1. Vad är en elev i behov av särskilt stöd? 
 
 
 
 
 
 
2. Vad är det som gör att du anmäler en elev till EVB? 

 
 

 
 
 
 
3. Får alla elever det stöd de är berättigade till? 
 
 
 
 
 
 
4. Hur tycker du att stödet som eleverna får fungerar? 
 
 
 
 
 
 
5. Använder du åtgärdsprogrammet som ett redskap i ditt arbete med eleverna? 
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Bilaga 2 

Enkätundersökning 
 
Klass: 
 
1. Vilken hjälp och stöd tycker du att du behöver för att lyckas med ditt 
skolarbete? 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
2. Får du den hjälpen? 
 
 

Ja Nej Ibland 
 

 
Egen kommentar:___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
3. Får du extra stöd av Resursteamet? 
 
 

Ja Nej  
 

 
Om du svarar nej på denna fråga kan du hoppa vidare till fråga 6. 
 
Om du svara ja, skriv hur många timmar/vecka och i vilket ämne du får stöd. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
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4. Innefattar hjälpen tillräckligt med tid? 
 
 

Ja Nej  
 

 
Om du svarar nej, ange hur mycket mer tid du anser att du behöver. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
5. Tycker du att du får jobba med uppgifter du har nytta av på resurslektionerna? 
 
 

Ja Nej  
 

 
Om du svarar nej, ange vilken/vilka typ/typer av uppgift/uppgifter du anser att 
du bör jobba med på resurstimmarna. 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 
6. Skulle du behöva någon annan typ av hjälp/stöd, i så fall vilken? 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
 

Tack för hjälpen! 
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