
 
 
 
 
 
 

En idé om samverkan mellan klasslärare och speciallärare 
–Ewa Bergh Nestlog och Inger Tinglev – 
 
 
 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig varhelst i landet den 
anordnas1. I Lpo 94 framhålls att en likvärdig undervisning ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Därför måste undervisningen ta utgångspunkt i elevernas bakgrund, 
tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling2. Normerna för denna likvärdighet är de nationella målen. Ett särskilt ansvar 
har skolan för de elever som av olika anledningar inte når målen. Det innebär att alla som arbetar 
i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd3.  
 
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) har som utgångspunkt för 
innehållet i seminarieserien 2009  utgått från begreppet ”anpassning” i läroplanen Lpo 94 och 
begreppet ”elevnära”, som finns i målen för årskurs 3 i svenska/svenska som andraspråk och 
matematik.  Ytterligare ett begrepp som användes är ”rörlighet i text”. Det har hämtats från 
forskning om läsande och skrivning och från internationella utvärderingen av elevers läsförmåga i 
årskurs 4, PIRLS 2006. För att främja elevers möjlighet att  röra sig i text behöver undervisningen 
anpassas undervisningen genom att bland annat göra texter elevnära och bekanta genom att 
samtala om dem före, under och efter arbetet med texter.  
 
De kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare som deltar i NCS:s seminarieserie 2009 har i sina 
utvecklingsprojekt på olika sätt omfattat de tre begreppen. Syftet har varit att på kommunal nivå 
och på skolnivå utveckla språk-, läs- och skrivundervisning så att alla elever utvecklas och kan nå 
målen.  
 
Enligt Lpo 94 ansvarar skolan för att alla elever utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga 
för varje individ. Det innebär att alla som arbetar i skolan ska sträva efter att varje elev får den 
möjligheten. Alla lärare ska således oavsett professionsinriktning arbeta i en gemensam praktik 
där deras gemensamma angelägenhet är att stödja alla elever att utvecklas kunskapsmässigt och 
socialt samt att nå uppsatta mål. Det ska bland annat göras genom att undervisningen anpassas 
och görs elevnära med utgångspunkt i elevernas förutsättningar, behov, språk och tidigare 
kunskap. I Skolverkets rapport ”Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?” menar författarna 
att en anpassad undervisning förutsätter att ”läraren har kännedom om elevens behov samt 
förmåga och vilja att möta dessa behov”4. Både att känna till erfarenheter och behov samt att 
kunna möta dem är även viktigt när det gäller att ge alla elever möjlighet att röra sig i olika typer 
av texter. 
 
                                                 
1 Skollagen kap 1 2§. 
2 Skolverket (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94, s 4. 
3 Skolverket (2006), s 4. 
4 Skolverket (2009). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika faktorer. 
Sammanfattande analys, s 43. 
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De över 200 kommunala språk-, läs- och skrivutvecklare från cirka 165 kommuner som deltagit i 
NCS:s seminarieserie 2009 har olika lärarprofessioner5. Minst femtio procent är speciallärare- 
och/eller specialpedagoger6. En majoritet av deltagarna har en grundläggande lärarexamen.  
 
Syftet med den här artikeln är att beskriva vår syn på klasslärarens och speciallärarens olika 
utgångspunkter, ansvar och samverkan i den gemensamma undervisningspraktiken där målet är 
att alla elever ska nå läroplanens och kursplanernas mål. 

 

Gemensam praktik – olika professionella utgångspunkter 
Alla som befinner sig i skolan beskriver och tolkar sin praktik på olika sätt bland annat beroende 
på teoretiska utgångspunkter. I stället för att se olika tolkningar eller utgångspunkter som 
motstridiga eller svåra att förena menar vi att de bör ses som olika expertkunskaper som vidgar 
det egna perspektivet och möjliggör ett vidgat perspektiv på hur anpassning utifrån olika elevers 
behov och förutsättningar kan göras. Även om möten där olika utgångspunkter bryts mot 
varandra kan bli en svår balansakt, vilket Charlotte Lundgren (2009) framhåller i sin avhandling, 
kan lärares interprofessionella kompetens bara uppnås då de inser den egna rollens möjligheter 
och begränsningar och att de samtidigt kan känna och respektera andra professioners ansvar och 
kompetens7. Ett sådant samförstånd menar även vi är en förutsättning för samverkan mellan 
klasslärare och speciallärare8. Klassläraren och specialläraren har förutom olika utgångspunkter i 
olika teoretiska perspektiv också olika fokus. Samtidigt har de ett gemensamt uppdrag att 
samverka för att göra skolan till en miljö för optimal utveckling och lärande för alla elever.  
 
De två lärarprofessionernas olika fokus kan beskrivas så att klasslärare har fokus på 
undervisningens planering och genomförande för alla elever, dvs. klassundervisningen. 
Specialläraren har också fokus på undervisning men mer på hur den ska kunna anpassas för 
elever i behov av särskilt stöd samt för elever med eventuella funktionsnedsättningar. Skillnaden 
mellan lärarprofessionerna är också deras teoretiska utgångspunkter. Klassläraren hämtar sina 
kunskaper och erfarenheter från olika teorier i svenska med didaktisk inriktning, svenska som 
andra språk och pedagogik. Medan speciallärarens kunskaper och erfarenheter bygger på 
specialpedagogiska teorier som har sin grund i bl.a. psykologi, medicin, sociologi och pedagogik. 
Det gemensamma ansvaret för både klass- och specialläraren är att undervisningen ska vara 
optimal för alla elever, det vill säga att alla elever ska få möjligheter att utvecklas utifrån sina 
förutsättningar och behov.  
 
Vi beskriver först den syn på språk och kommunikation som olika forskare, främst inom svenska 
med didaktisk inriktning, lyfter fram som centralt för begreppet ”att röra sig i text”, och som får 
betydelse för hur undervisningen kan anpassas och göras elevnära. Därefter beskrivs tre olika 
specialpedagogiska perspektiv med fokus på klassundervisning och specialundervisning. 
Beroende på vilket perspektiv lärare intar så kommer det att inverka på hur undervisningen 
anpassas och görs elevnära men också för hur stödet kommer att genomföras. Artikeln avslutas 
med en idé om samverkan mellan de två professionerna.  
 

                                                 
5 Kommuner med över 70 000 invånare har kunnat delta med två – tre utvecklare och storstäderna Malmö, Göteborg och 
Stockholm med 6-10 deltagare. 
6 Ekberg, Elina , 2010. Utvärdering av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Skolverket. 
7 Charlotte Lundgren 2009, Samarbete genom samtal. Doktorsavhandling. Linköpingsuniversitet. 
8 Vi använder begreppet klasslärare här men det kunde lika gärna vara en svensklärare eller annan ämneslärare där språk i 
ämnet fokuseras. Vi använder begreppet speciallärare även om vi vet att specialpedagoger också ofta arbetar med de enskilda 
individerna. Men med den nya speciallärarutbildningen ser vi en speciallärare med fördjupad kompetens inom språk och text. 
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Perspektiv på språk och kommunikation  
Med utgångspunkten i kursplanen för svenskämnet kan vi konstatera att ”[n]är eleverna använder 
sitt språk – talar, lyssnar, läser, skriver och tänker – i meningsfulla sammanhang, kan de utveckla 
goda språkfärdigheter”9. Att använda sitt språk i för eleverna meningsfulla sammanhang innebär 
att de kommunicerar. Därmed handlar all undervisning om att förutom ämneskunskap utveckla 
språklig kompetens så man förstår och kan göra sig förstådd i de sammanhang man ställs inför 
och befinner sig inom. Ett givet och självklart sammanhang som alla elever rör sig i, utgörs av 
klassen och klassundervisningen – en gemenskap som alla har rätt att ingå i och verka inom. Ett 
sådant synsätt är förankrat i läroplan och kursplaner, men också i sociokulturella teorier om 
lärande och i den funktionella språkvetenskapen10.  
 
En funktionell språk- och textsyn – den dubbla dialogen 
Traditionellt talar man ibland om två aspekter av språk och text. Man säger att en text har ett 
innehåll och en språklig form. Dessa aspekter separeras ibland från varandra och studeras var för 
sig. Men en funktionell syn på språk och text talar man om att texter har tre funktioner som 
handlar om textens11:   
 

• innehåll 
• språklig form och textuella strukturer 
• sociala relationer 

 
Den sociala funktionen handlar dels om vem man som skribent eller talare tänker sig som läsare 
eller lyssnare av texten. Vem skriver eller talar jag för? Vilka innehållsliga och språkstrukturella val 
gör jag så att läsaren eller lyssnaren dras in i texten? Vad vill jag erbjuda med texten och hur ska 
jag uttrycka detta? Men det handlar inte bara om vem den andre är, utan också om vem jag som 
skribent eller talare vill framstå som. Vilka innehållsliga och språkstrukturella val gör jag som 
stöder en bild av mig själv som jag vill förmedla?  Denna relationella funktion är avgörande för 
språkliga val på alla nivåer i texten (se figur 1 på nästa sida). I figur 1 på nästa sida representeras 
den sociala och relationella funktionen av interaktionsaxeln12. Både innehåll och språkliga uttryck 
i till exempel ett vykort påverkas av relationen mellan mig som skribent och den ska få vykortet – 
en kompis eller mormor. 
 
Den andra axeln, konventionsaxeln, är också något den medvetne skribenten eller talaren har att 
förhålla sig till. Hur brukar man göra i sådana sociala sammanhang, det vill säga hur ser denna 
genre ut? Med genre avses alltså den konvention som är bunden till en text i ett socialt situerat 
sammanhang. Vi brukar skriva vykort på ett visst sätt och det skiljer sig från hur man brukar 
skriva ett sms, vi brukar tala om vädret när vi vid brevlådan möter en granne vi inte känner så väl 
och ett recept brukar ha en lista med ingredienserna uppräknade och så vidare. Som lärare 
behöver man ha kompetens om genrer, texter och medier så att eleverna får möjlighet att anpassa 
sig till konventionen. Men man måste också vara öppen för att genrer utvecklas och språk 
förändras över tid. Det innebär att skribenter och talare ibland har behov av att utmana 
konventioner.  
 
 
                                                 
9 Skolverket, 2000. Kursplaner och betygskriterier. Grundskolan, s 98-99. 
10 Se t.ex. Halliday 1978; Evensen 2002; Smidt 2002; Nestlog 2009. 
11 Jfr t.ex. Halliday 1978; Evensen 2002; Smidt 2002; Nestlog 2009. 
 
12 Jfr Nestlog 2009. 
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 Figur 1: Den dubbla dialogen – genrer och interaktion  
 

 
I interaktionsaxeln och 
konventionsaxeln sker 
alltså en dubbel dialog. 
Med ett sådant synsätt
det problematiskt att tala 
om rätt och fel i språket. 
Det handlar snarare om 
vad som är mer eller 
mindre lämpligt utifrån hur 
texten fungerar i et
sammanhang. 

 blir 

t visst 

                                                

 
De tre hörnen i 
ovanstående triangel är 
alltså alltid och samtidigt 
verksamma i varje yttrande.  

 
Det innebär att de tre olika funktionerna inte kan särskiljas. Ett innehåll framställs genom språket 
och därmed har valet av uttryck gjorts av någon anledning – helst så att det fungerar på avsett 
eller lämpligt sätt för den som läser texten eller lyssnar till den. 
 
 
Texttriangeln            Figur 2: Texttriangeln13 
I en undervisning som bygger 
på en funktionell syn på språk 
är det givet att texter är viktiga 
enheter som bärare av idéer, 
textuella strukturer och sociala 
funktioner mellan dem som 
ingår i kommunikations-
situationen. För att gestalta 
texten i en pedagogisk modell, 
som i figur 2, utgår vi från den 
så kallade texttriangeln 14. 
Denna modell vill visa att texter 
har olika nivåer. En text består 
av mindre beståndsdelar som 
ingår i större delar – ett stycke 
är uppbyggt av meningar som 
består av fraser och så vidare 
ända ner till teckennivå. 
Triangeln vill tydliggöra detta system så att man också pedagogiskt kan visa struktur och ordning 
för det man i undervisningen bör aktualisera när man skriver och läser texter.  

           

 
13 Jfr Hoel 2000. 
14 Modifierad utifrån Hillocks, se Hoel 2000. 
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Varje nivå omfattar både innehåll, textuella strukturer som bygger på sociala, kommunikativa 
funktioner. Forskare15 varnar för risken att för tidigt glida ner till de lägre nivåerna. Man bör 
fokusera på helheten i texter först och sedan successivt aktualisera delarna i storleksordning. 
Denna modell kan vara till stöd för att ordna text- och responsarbete, skrivprocesser och 
textanalyser.   
 
Undervisningstriangeln 
Nedanstående triangel, undervisningstriangeln, är ett försök att visa klasslärarens ansvar att 
anpassa klassundervisningen så att alla elever i en klass utvecklar sitt språk och sina texter genom 
att vara både elevnära och ämnesnära. Det sistnämnda begreppet avser klasslärarens specifika 
ämneskompetens. Att göra undervisningen elevnära och bekant för eleverna är både svensk- och 
speciallärarens ansvar, men deras fokus ligger på olika elever.  
 

   Figur 3: Klassundervisning och undervisning av enskilda elever  
Att vara både ämnesnära 
och elevnära ser vi som 
nödvändigt för att lärare på 
lämpligt sätt ska kunna 
genomföra en inspirerande 
och utmanande under-
visning för alla elever. 
Ämnesnärheten måste 
kopplas tätt till elevnär-
heten så att varje elev kan 
inbegripas, beröras och 
skapa mening. Det gäller att 
hålla sig inom klassens 
gemensamma utvecklings-
zon16 och elevernas 
närmaste utvecklings-
zoner17.  
 
Den övre delen av undervisningstriangeln avser alltså gruppgemenskapen där alla ingår med sina 
likheter och olikheter. Om vi fördjupar oss i och lär känna elevernas utvecklingszoner kan man 
tänka sig att elever i klassen kan delas in i grupper som är mer eller mindre homogena ur någon 
aspekt, vi glider ner i triangeln.  Längst ner i triangeln finns enskilda elever som kan behöva 
fokuseras samtidigt som de fortfarande är en del av klassgemenskapen. Speciallärarens ansvar är 
att se till att dessa enskilda elever får ytterligare anpassning.  
 
Varje elev är alltid en del i en klassgemenskap. Klassläraren har primärt fokus på 
ämnesundervisning i klassen med alla elever men har också fokus på anpassningar i klassen. 
Specialläraren kommer in i samma triangel med sitt fokus på anpassning och då primärt på 
enskilda elever i behov av anpassning. 
 
Vi vill hävda att de båda trianglarna i figur 2 och 3 har med varandra att göra genom att båda 
berör kommunikation med andra – i klassrummet, i undervisningen genom muntliga och skrivna 
texter. Båda trianglarna handlar om att röra sig i texter, att skapa mening i texter och att uppleva 

                                                 
15 Se t.ex. Hoel 2000. 
16 Molloy 2003. 
17 Vygotskij 1978. 
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undervisningen som meningsfull för alla elever. Den för tidiga nedglidningen vill vi också varna 
för i undervisningstriangeln. 
 
I undervisningstriangeln möts alltså klasslärares och speciallärares olika expertkunskaper ofta med 
olika teoretiska utgångspunkter. Klassläraren tar sin utgångspunkt när det gäller 
svenskundervisningen i svenska med didaktisk inriktning, svenska som andraspråk och 
pedagogik.  Specialläraren tar också sin utgångspunkt i svenskundervisningen men planerar och 
genomför anpassning med stöd och hjälp av specialpedagogiska teorier, som i tar utgångspunkt i 
pedagogik, sociologi, psykologi och medicin.  
 

Specialpedagogiska perspektiv 
Specialläraren har i mötet med klassläraren fokus på enskilda elevers undervisning och på hur 
undervisningen kan anpassas. En målsättning är att eleven ska få en likvärdig undervisning som är 
anpassad efter elevens förutsättningar, behov och språk. I figur 4 nedan visas två de två 
vedertagna specialpedagogiska perspektiv, relationellt och kategoriskt perspektiv. I det relationella 
perspektivet framgår denna anpassning tydligast18. Det gäller anpassning av såväl den ordinarie 
klassundervisningen som specialundervisningen19. En avgörande faktor för hur lärare ser på 
anpassningens genomförande är bland annat vad man ser som orsaker till elevens behov av 
särskilt stöd.  
 
Båda perspektiven har i praktiken framställts som idealiska, sanna och oberoende tid och rum 
även om forskare framhållit att de inte är så20.  Nilholm med flera hävdar att det inte finns sådana 
idealtyper21. Lärare och andra som arbetar med utbildning måste i olika undervisnings-
sammanhang ta ställning till dilemman, där olika ”goda ” värderingar eller olika dimensioner av 
samma värdering står i motsatsförhållande till varandra. Ett sådant dilemma är till exempel 
synsättet på lärande, som kan ses som enbart överföring eller som en aktiv handling där eleven 
konstruerar förståelse. Båda tolkningarna förefaller relevanta i olika situationer och 
utvecklingsfaser. Ett annat dilemma är synen på orsakerna till elevers svårigheter, som kan ses 
som enbart ett individuellt utvecklingshinder eller en alltför ringa anpassad undervisning. En del 
motsättningar mellan olika aspekter finns inbyggda i utbildningssystemet, som till exempel att 
samtidigt som skolan ska ge liknande kunskaper till alla elever så ska den anpassas till alla elever. 
 
Genom att bara betona en aspekt av fenomenet lärande eller skolsvårigheter finns det risk för att 
fenomenet reduceras. Ju fler aspekter som lyfts fram och diskuteras desto bättre är det för de 
lärare som med utgångspunkt i klassens undervisning måste ta beslut om vilka ”goda” värderingar 
som gäller för just den enskilda individen i just den situationen. Utgångspunkten är, som 
framhålls i det relationella perspektivet, att på ”bästa” sätt för eleverna anpassa undervisningen 
och det eventuella särskilda stödet. Klass- och speciallärare bör i samverkan ta ställning till vad 
som just här och nu är mest meningsfullt och funktionellt för eleverna. Deras ställningstagande 

                                                 
18 Se bl.a. Persson 2008:  Haug, 1998; Skidmore 2004; von Wright 2001; Tinglev 2005.  ). 
19 Andra områden som påverkas av skolans specialpedagogiska perspektiv är  fokus för specialpedagogiska åtgärder, 
förläggning av ansvaret för specialpedagogisk verksamhet och tidsperspektivet (Tinglev 2005) . 
 
 
 
 
 
 
20 Nilholm 2007, s 64. Se även Dyson, A & Millward 2000. 
21 Se även Dyson, A & Millward 2000;  Skidmore 2004. 
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ska utgå från elevens behov, förutsättningar, kunskaper och språk och samtidigt relateras till 
undervisningens den kontext av språk, kultur och sociala värden. 
 
Figur 4: Två specialpedagogiska perspektiv 
 

 
 
Dessutom måste de förankra idéerna i styrdokumenten.. Det handlar om att i samverkan finna 
sätt att svara upp mot alla elevers olikheter. Man kan säga att lärarna står inför olika dilemman, 
det vill säga motsättningar som i egentlig mening inte går att lösa men som kräver 
ställningstaganden. Av den anledningen brukar det perspektiv som vuxit fram som en kritik mot 
ideala och generella lösningar, kallas för dilemmaperspektivet.   
 
När vi fortsättningsvis diskuterar samverkan mellan klass- och specialläraren i praktiken har vi 
dilemmaperspektivet som utgångspunkt. Det innebär att specialläraren  samt klass- och 
ämneslärare i sin samverkan har som gemensam ambition att i undervisningen ”ta utgångspunkt i 
elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper för att främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling”22. Det förstår vi som att undervisningen för elever inte kan 
göras lika för alla och att skolsvårigheter därför inte heller kan hanteras på ett sätt som gäller alla 
generellt om lärandet ska vara optimalt för alla elever. 
 

Olika ansvar i den gemensamma praktiken 
Klassläraren har ansvar för hela klassens och alla elevers undervisning. Specialläraren åläggs ofta 
ansvar för den enskilda elevens undervisning utanför klassundervisningens ram. Vi menar att 
båda lärarna måste samverka om klassundervisningen och då med utgångspunkt i de ämnes-
didaktiska frågorna Vad? Varför det? Hur? och Varför så?( se figur 5). 
 
 

                                                 
22 Skolverket (2006). Lpo 94, s 4. 
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Figur 5. Utgångspunkt för samverkan mellan klass- och speciallärare 
 
Vi vill i figur 5 ytterligare 
konkretisera att klassläraren 
har kunskap om och 
fokuserar ämnesstoff i 
kursplanerna. I kursplanerna 
i svenska ligger fokus på 
svenska språket och 
litteraturen. Men klassläraren 
bör även ha kunskap om hur 
ämnesstoffet kan anpassas 
och göras elevnära och 
bekant på olika sätt med 
utgångspunkt i den kunskap 
om alla elevers förutsätt-
ningar, behov, språk och 
tidigare kunskap.  Med detta 
ämnesstoff arbetar sedan  

 
klassläraren med olika metoder och arbetssätt utifrån sina kunskaper om eleverna och 
pedagogiska konsekvenser. Sådana kunskaper förutsätts lärare bygga upp i grundutbildningen och 
genom kompetensutveckling. Dessutom utvecklas sådana insikter genom att man reflekterar över 
sin praktik och deltar i praktiknära forskning. En medveten klassundervisning som också bygger 
på kunskaper om interaktionens roll i lärprocesser, ökar elevernas möjlighet att lära.  
 
Specialläraren behöver också ha kunskaper om ämnesstoffet. Dessutom behöver specialläraren ha 
pedagogiska kunskaper om elever i behov av särskilt stöd, så att stoff, metoder och arbetformer 
kan anpassas till elevens behov, förutsättningar språk och tidigare kunskap. Specialpedagogens val 
av innehåll, arbetssätt och arbetsformer för elever i behov av särskilt stöd utgår från kunskap om 
individens lärprocesser och om funktionshinder. Utifrån ovanstående resonemang kan vi 
konstatera att det alltså främst är målgruppen som skiljer klasslärare och speciallärare åt. 
 
 

Samverkan i den gemensamma praktiken 
För att ge alla elever möjlighet att utvecklas och nå grundskolans alla mål är det viktigt att ge alla 
elever en generellt god kvalitet på undervisningen. Undervisningsrelaterade åtgärder, fas 1 i figur 6, 
handlar om att anpassa undervisningen och göra den elevnära. En sådan undervisning innebär 
bland annat att lärarna kan variera innehållet och har breda kunskaper om språk- och 
skriftspråksutveckling, och om skriv-, läs- och lärprocesser i alla ämnen. Lärare behöver också 
kunna variera de pedagogiska metoderna i alla ämnen för att kunna tillgodose elevers varierande 
behov och för att följa deras utveckling. Alla elever behöver också få utmaningar och känna att 
skolan har förväntningar och tilltro till deras förmåga. 
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Fig 6. Undervisning - alla elevers möjlighet att utvecklas. 

 
För de flesta elever räcker 
de generellt vidtagna 
undervisningsåtgärderna, då 
undervisningen utformas 
och anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. 
Redan här är det viktigt att 
samverkan sker med 
speciallärare, som har fokus 
på ytterligare individ-
fokuserade undervisnings-
åtgärder som kan behöva 
vidtas. Det gäller särskilt de 
elever skolan redan vet 
behöver stöd och elever 
med funktionsnedsätt-
ningar (se fas 2 i figur 6).   

 
Om klassläraren och specialläraren i undervisningen uppmärksammar att en elev är i svårigheter 
med skolarbetet så bör orsaker till elevens skolsvårigheter i första hand sökas i elevens möte med 
undervisningens innehåll och lärandemiljö23. Frågan båda lärarna ska ställa sig är om ytterligare 
undervisningsrelaterade åtgärder kan vidtas (fas 3). Faktorer att se över kan vara att ytterligare anpassa 
undervisningens innehåll och arbetssätt, att se över elevens ”eget arbete” och ansvar. Även 
fördelningen av elever i klasser och grupper liksom elevers arbetsschema är faktorer som kan 
påverka elevens förutsättningar för lärande. För att ha en kunskap om hur och när elever 
utvecklas är det viktigt att lärare kontinuerligt följer upp och utvärderar undervisningen på skol-, 
grupp- och individnivå. En sådan dokumentation kan vara ett bra underlag för ytterligare 
förändringsåtgärder i skolmiljön. 
 
Även om skolan erbjuder en god lärandemiljö kan det för vissa elever uppstå skolsvårigheter i 
deras möte med skolmiljön och undervisningen så att de riskerar att inte nå kunskapsmålen. De 
elever som av olika anledningar är i behov av särskilt stöd har rätt till det under en kortare eller 
längre period. I Grundskoleförordningen, kapitel 5, sägs att om det genom uppgifter från skolans 
personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven är i behov av 
särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Det är rektorn på skolan som 
ansvarar för att en sådan utredning görs. Utredningen syftar till att skolan ska skaffa sig ett 
tillräckligt underlag för att förstå elevens behov och varför eleven har svårigheter i skolan. 
Utredningen ska ta fasta på vad i skolsituationen som förorsakar elevens svårigheter och utifrån 
dem bedöma vilka åtgärder skolan behöver vidta. Det innebär att utredarna först gör en 
kartläggning av hur problemet ter sig och därefter diskuterar, analyserar och tar ställning till vilka 
tänkbara orsaker som finns till svårigheterna och vilka behov eleven har. Ibland behövs 
kompletterande medicinska, psykologiska eller sociala utredningar24. Om utredningen visar att 
eleven behöver särskilt stöd , skall rektorn se till att åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet 
skall det framgå vilka behoven är, hur de skall tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och 

                                                 
23 Skolverket, 2009. Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram, s 9. 
24 Mer om denna utredning finns att läsa i Allmänna råd och åtgärdsprogram, s 12-13. 
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utvärderas25. Åtgärder av detta slag är de som i fas 4 i figur 6 benämns som ytterligare 
individrelaterade åtgärder. 
 
I detta sammanhang är det viktigt att påpeka rektorns roll. När det gäller undervisning och 
särskilt stöd sägs i läroplanen för grundskolan26 att rektor har ett särskilt ansvar för att 

• skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas. 
• arbetsmiljön utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god 

kvalitet och annat stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper. 
• undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 

och den hjälp de behöver. 
• resursfördelning och stödåtgärderna anpassas till den utvärdering av elevernas utveckling 

som lärare gör. 
 

I Skolinspektionens rapport om läsprocessen i svenska och naturorienterade ämnen i årskurs 4-6 
framhålls att skolan har svårigheter med att anpassa undervisning och arbetsformer till elevers 
olika förutsättningar och behov27. Även i Skolverkets rapport om orsaker till elevers resultat 
anges att en del orsaker till skolornas försämrade resultat kan förstås av att undervisningen inte i 
tillräcklig grad är anpassad till elevernas behov och förutsättningar28. Andra faktorer som 
Skolverkets rapport berör handlar om negativ effekt av särskiljande lösningar för elever i behov 
av särskilt stöd, vilket är en annan syn på individualisering än vad som var avsikten i läroplanen 
med att undervisningen ska anpassas till elevers förutsättningar och behov. Det finns således 
mycket att vinna på för skolans måluppfyllelse med en tydligare fokusera på undervisningen, där 
ämnesdidaktiskt och specialpedagogiskt kunniga lärare samverkar för att eleverna ska utvecklas 
och nå målen. 
 
 
 

                                                 
25 Se Allmänna råd om åtgärdsprogram , s15-18. 
26 Skolverket 2006. 
27 Skolinspektionen (2010). Läsprocessen i svenska och naturorienterade ämnen, årskurs 4-6. Rapport 2010:5 
28 Skolverket 2009. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

 10



Källförteckning 
 
Dyson, Alan & Millward, Alan, 2000. Schools and Special Needs. Issues of Innovation and Inclusion.  

London: Paul Chapman Publishing Ltd. 
 
Ekberg, Elina (2010) Utvärdering av Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling. Skolverket. 
 
Evensen, Lars Sigfred, 2002. "Conventions From Below. Negotiating Interaction and Cultural in 

Argumentative Writing." Written Communication. A quartely journal of research, theory and 
applications 19(3): 382–413. 

 
Halliday, Michael A. K., 1978. Language as Social Semiotics. The Social Interpretation of Language and 

Meaning. London: Edward Arnold. 
 
Haug, Peder ,1998. Pedagogiskt dilemma: Specialundervisningen. Stockholm: Skolverket; Skolverket  
 
Hoel, Torlaug Løkensgard, 2000. Elevsamtalar om skrivning i vidaregåande skole. Trondheim: NTNU. 
 
Charlotte Lundgren 2009. Samarbete genom samtal: en samtalsanalytisk studie av multiprofessionella 

teamskonferenser inom smärthabilitering. Doktorsavhandling. Institutionen för kultur och 
kommuniaktion, Linköpings universitet. 

 
Molloy, Gunilla, 2003. Att läsa skönlitteratur med tonåringar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Nestlog, Ewa Bergh, 2009. Perspektiv i elevtexter. Skriftligt argumenterande i grundskolans mellanår. 

Växjö: Växjö universitet, Institutionen för humaniora. 
 
Persson, Bengt, 2007. Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber AB. 
 
Skidmore, David, 2004. Inclusion: The dynamic of school development. Maidenhead: Ossen University  

Press;  
 
Skolinspektionen (2010). Läsprocessen i svenska och naturorienterade ämnen, årskurs 4-6. Rapport 
2010:5. 

 
Skolverket, 2006. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverket: 
Fritzes. 
 
Skolverket, 2009. Allmänna råd och kommentarer. För arbete med åtgärdsprogram. Skolverket: Fritzes. 
 
Skolverket, 2009. Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt om betydelsen av olika 
faktorer. Sammanfattande analys. Stockholm: Fritzes. 
 
Smidt, Jon, 2002. "Double Histories in Multivocal Classrooms. Notes Towards an Ecological 

Account of Writing." Written communication. A quartely journal of research, theory and applications 
19(3): 414–443. 

 
Tinglev, Inger, 2005. Inkludering i svårigheter. Tre timplanebefriade skolors svenskundervisning. 

Doktorsavhandling. Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, vägledning och 
specialpedagogik. Umeå universitet. 

 

 11



 12

von Wright, Moira, 2001. “Det relationella perspektivets utmaning. En personlig betraktelse”.  I: 
Att arbeta med särskilt stöd några perspektiv. Stockholm: Skolverket. 

 
Vygotskij, Lev Semenovič, 1978. Mind and Society. The Development of Higher Psychological Processes. 

Cambridge, Mass. & London: Harvard University Press. 
 


	En idé om samverkan mellan klasslärare och speciallärare
	Gemensam praktik – olika professionella utgångspunkter
	Perspektiv på språk och kommunikation 
	Specialpedagogiska perspektiv
	Olika ansvar i den gemensamma praktiken
	Samverkan i den gemensamma praktiken


