
 Beteckning

:         

 

 
 
 

Institutionen för Pedagogik, didaktik och psykologi. 

Lärares erfarenheter av arbete med  
elever i behov av särskilt stöd 

Håkan Nordqvist 
December 2008 

Examensarbete, 10poäng 
Pedagogik B 

Lärarprogrammet Lp60-06 
Handledare: Gunnar Cardell 
Examinator: Maud Söderlund 

 
 



Sammanfattning 
 
I denna undersökning redovisas en sammanfattning av resultaten från en undersökning av två 
skolor och intervjuer med tre lärare angående deras arbete med elever i behov av särskilt stöd.  
 
Idén till denna uppsats väcktes efter att Skolverket (2007) redovisade sin rapport där de skriver i 
sin pressrelease (2007) sämre stöd för elever när skolorna inte följer lagen; 
 
 Skolverket har under utbildningsinspektionens första tre år framfört omfattande krav på förbättringar i 

kunskapsresultaten på ett stort antal skolor. En huvudorsak till bristande kunskapsresultat är att elever i behov 
av särskilt stöd inte får den hjälp de har rätt till. Inspektionen visar att skolorna inte lever upp till sina 
skyldigheter när det gäller elever i behov av särskilt stöd./…/ Skolorna använder heller inte, i tillräcklig 
omfattning, de stödinsatser som eleverna har rätt till enligt skolförfattningarna, såsom t.ex. individuella 
studieplaner1 och åtgärdsprogram. 

 
 Inspektionen har särskilt uppmärksammat hur elever i behov av särskilt stöd för längre eller kortare perioder 

organiseras i särskilda grupper eller t.o.m. i särskilda skolor i kommunerna. Det handlar oftast om elever i 
grundskolan som är i behov av särskilt stöd och där den ordinarie klassen eller hemskolan inte förmår att ge 
eleven den undervisning och de stödåtgärder som behövs./…/ Flera av dessa verksamheter bedrivs i gråzonen 
för det tillåtna och ryms inte alltid inom den lagstiftning som nu finns. 

 
Dock menar Skolverket, i sin rapport (2007), att det finns situationer då särskild 
undervisningsgrupp är den enda fungerande lösningen för både eleven, lärare och den ordinarie 
gruppen. 

 
Utbildningsinspektionens rapport baserar sig på inspektioner genomförda i 2000 
förskoleklasser/grundskolor och 300 gymnasieskolor i 115 kommuner. 
De av mig undersökta skolorna i studien finns inte med i Skolverkets rapport. 
 
Den samlade bilden av denna undersökning visar att de båda skolorna gör sitt yttersta för att 
hjälpa dessa elever och för att måna om arbetsklimat och säkerhet för övriga elever och personal. 
 
Båda skolorna tillämpar mer eller mindre någon form av segregerad undervisning vilket i sig 
strider mot principen om inkluderande undervisning men som anses nödvändig för att behålla en 
bra arbetsmiljö för de övriga eleverna och för lärarna samt att ge de elever som har 
koncentrationssvårigheter en lugnare arbetsmiljö. 
 
Anpassningen av miljöer för lärande, Strandberg (2006), skiljer sig mycket mellan klasserna F-5 
och 6-9. De mindre eleverna har oftast en mysigare miljö med ljus, blommor, myshörna och 
möjlighet till avskilda, lugna vrår i klassrummet. För elever med funktionshinder som syn- och 
hörselnedsättning, rörelsehinder, dyslexi etc. har båda skolorna gjort stora insatser och 
investeringar. Dock är det inte alltid som all personal är medveten om hjälpmedlens existens 
och/eller hur de skall användas. 
 
Individuella utvecklingsplaner (IUP) upprättas för samtliga elever i båda skolorna. Kontakten 
med hemmen skiljer sig mycket beroende på arbetssätt och vilken elev det gäller. I Skola 1 (F-6) 

                                                 
1 IUP = Individuell utvecklingsplan. 
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är det klassläraren som är mentor medan det i Skola 2 (klasserna 6-9) utses en mentor som 
nödvändigtvis inte behöver ha eleven i något ämne. 
 
Skola 2 har ett brett samarbete med olika myndigheter och funktioner i kommunen där avsikten 
är att hjälpa eleven och dennes familj. Regelbundna möten mellan polis, resurscentrum (tidigare 
kallad socialtjänsten), barnpsykiatrin m.fl. förekommer regelbundet. Detta gäller främst 
kartläggning och insatser för de elever som anser vara i riskzonen för drogmissbruk och/eller 
kriminalitet. 
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Förord 
 
Vill med detta förord passa på att tacka de nedan uppräknade som varit med och gjort detta 
examensarbete möjligt; 
 
Min hustru som läst och läst, kommenterat och varit en aktiv samtalspartner under skrivandet. 
 
Min handledare, Gunnar Cardell vid Högskolan i Gävle, som oförtröttligt till slut lyckades förmå 
mig att avgränsa min undersökning. 
 
Åsa för ditt tålamod med mina frågor. 
 
De lärare som tog sig tid att grundligt svara på mina enkätfrågor och efterföljande frågor. 
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Abstrakt 
 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka två skolor beträffande sitt arbetssätt med 
elever i behov av särskilt stöd; tillämpade de segregerad eller integrerad undervisning för dessa 
elever, hur dessa elevers lärmiljö såg ut, hur fungerade samarbetet mellan hemmen, skola och 
övriga samhällsfunktioner. 
 
Bakgrunden till undersökningen var dels det egna intresset för att arbeta med elever i behov av 
särskilt stöd, dels Skolverkets utbildningsinspektions rapport (2007) där de rapporterade att en del 
kommuner inte följde lagen i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. 
 
Författaren valde att göra en jämförande fallstudie med enkät och frågeguide som metod för 
undersökningen. Två skolor jämfördes och tre lärare svarade på enkätfrågorna. 
 
Resultatet av undersökningen visade att båda skolorna hade någon form av segregerad 
undervisning för de elever som hade det extra svårt och omfattningen ökade i de äldre 
årskurserna. De vanliga klassrummen var sällan anpassade för utåtagerande elever med 
koncentrationssvårigheter m.m. I de högre årsklasserna var samarbetet med hemmen, polisen och 
resursgruppen (socialtjänsten) betydligt intensivare. 
  
Nyckel ord: 
Elever i behov av särskilt stöd,  klassrumsmiljö, segregerad undervisning, integrerad 
undervisning, anpassad undervisning. 
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1. Inledning 
 
I skolans värld har det alltid funnits och kommer förmodligen alltid att finnas barn i behov av 
särskilt stöd.2  På 1960-talet fanns OBS-klasserna för de ”stökiga” elever som inte passade in i 
den samhälls- och skolnorm vi hade för att eleven/barnet kunde sägas vara socialt välanpassat. 
Tidigare fanns ”skamvrån”, agan och rektorn som främsta åtgärd mot de elever som störde eller 
inte hade fullgjort de åtaganden som förelagts dem. 
 
Många av dagens skolor har fortfarande någon form av speciallösning för att hjälpa den här typen 
av elever. Dessa lösningar innebär oftast någon grad av segregering och undervisning i en annan 
situation än i den ”vanliga” klassen. 
  Skillnaden idag mot 1960-talet är bl.a. att vi har fler och bättre utbildade specialpedagoger, vi 
har bättre möjligheter att fastställa olika diagnoser och vi har större möjligheter till att anpassa 
material, lärande och miljö till de olika situationerna. 
  Trots alla riktade insatser finns fortfarande problem att hjälpa många av dessa elever. I 
synnerhet de elever som saknar diagnos och har ett socialt-, empatiskt- och/eller 
missbruksproblem eller som bara är störande och har koncentrationssvårigheter. 
 
Hartman (2005) skriver;  
 
           Om 1990-talet kan man säga; sällan har så många lärare fått sina arbetsvillkor så förändrade så snabbt. Det är 

förvånande att inte hela skolsystemet bröt ihop när byråkratin eliminerades, styrsystemet ändrades och de 
politiska utspelen avlöste varandra./…/Samtidigt genomfördes stora ekonomiska nedskärningar i skolan. De 
sociala förhållandena försämrades för många elever, vilket skapade oro i klasserna. Arbetsvillkoren ändrades 
för både lärare och elever. Vilka värden som gick förlorade i dessa förändringsprocesser är det ännu för tidigt 
att uttala sig om (s.74). 

 
Skolverket (2007) har undersökt skolornas arbete under tre år. Rapporten redovisar resultatet av 
undersökningen från 2000 grundskolor och 300 gymnasieskolor i 115 av landets kommuner. 
  Undersökningen presenterades första gången den 24 maj 2007 via ett pressmeddelande under 
rubriken; Sämre stöd för elever när skolorna inte följer lagen. 
 
I rapportens sammanfattning står; 
 
          Enligt Skolverkets utbildningsinspektion finns det situationer då särskild undervisningsgrupp är den enda 

fungerande lösningen för både eleven och den ordinarie gruppen. Inspektionen visar att de här verksamheterna 
kan vara mycket väl fungerande och i stort bedrivas i enlighet med bestämmelserna om särskilt stöd i 
skolförfattningarna, men att detta långt ifrån alltid är fallet (s.7).  

 
I den vidare sammanfattningen står att läsa: 
                                                 
2 Formulering enligt läroplan Lpo94 
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           Klart är att på det sätt vilket alltfler kommuner hanterar särskilda undervisningsgrupper strider mot principen 

om inkluderande undervisning och flera av dessa verksamheter bedrivs i gråzonen för det tillåtna och ryms 
inte alltid inom den lagstiftning som nu finns (s.7). 

 

2. Bakgrund 
 
Denna undersökning är ett försök att redovisa en del av de arbetsmetoder som används i de 
undersökta skolorna gällande elever i behov av särskilt stöd, oavsett om det är integrerande eller 
segregerande undervisning. 
  Till kategorin elever i behov av särskilt stöd räknas, i undersökningen, elever som, av någon 
anledning, har segregerad undervisning, d.v.s. de har sin undervisning förlagd på annan plats än i 
sin ordinarie klass under hela eller delar av sin skoldag i längre eller kortare perioder. 
Särskoleelevernas situation behandlas inte i undersökningen. 
                   
 2.1 Val av ämnesområde   
Författaren valde att göra en undersökning om hur skolorna arbetade med elever i behov av 
särskilt stöd efter att ha läst rapporten från Skolverket (2007). Skolverket menar att av de 
undersökta kommunerna är det många kommuner som inte följer nuvarande skollagstiftning när 
det gäller särskilda undervisningsgrupper och segregerad undervisning. 
 
 2.2 Problembeskrivning 
Eftersom dessa elever ofta har problem under dygnets alla timmar föll valet på att undersöka 
vilka resurser skolan och samhället (kommunen) i övrigt bidrar med i arbetet med dessa 
elever/ungdomar och om arbetet med dessa barn, i de undersökta skolorna, faller inom ramen för 
gällande lagstiftning (Skolverket 2007).  
  Strandberg (2006) påtalar att skolors rum och elevinflytande över lärandemiljön i hög grad 
påverkar barnens lärande och beteende. Wirkberg (2000) talar om hur viktig skolans struktur 
(gruppstorlek, vuxenstöd, undervisningstakt, lärmiljö etc.) är för barn/elever med ADHD. Även 
Steindal (1997) skriver om skolans struktur och dess betydelse för att lyckas i arbetet med barn 
med autism. Med denna undersökning vill jag även undersöka om de utvalda skolorna anpassar 
klassrummen och lärandemiljön till dessa barns behov.  
 
 2.3 Elevernas bakgrund 
Eleverna i de specialkomponerade grupperna har oftast haft en mycket komplex bakgrund med en 
splittrad familjesituation, social omognad, social misär, missbruk, kriminalitet, 
motivationsproblem och/eller någon form av autism där ADHD3 är den vanligast förekommande. 
  I sitt skolarbete kännetecknas deras problem av att de har svårt att koncentrera sig i större 
grupper/klasser. De har ofta svårt med sina relationer till föräldrar och andra vuxna, till 
”kompisar” och minoritetsgrupper och de har ofta empatistörningar och svårt att hantera sin 
aggressivitet. Som en konsekvens av denna komplexa bild infinner sig skolk som en naturlig del 
av elevens beteende (Karlberg & Sundell, 2004). Den vanliga skolan har i någon mening 
misslyckats med att få dessa elever att gå i den ordinarie klassen trots många försök med 
föräldrasamverkan, samtal, anpassad skolgång, assistenter etc. 
 

                                                 
3 ADHD = Attention Deficit Hyperactivity Disorder. 
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Dessa elever lever med sitt funktionshinder under samtliga timmar av dygnet och problembilden 
berör därför inte bara den tid eleven är i skolan. Författaren redovisar därför de åtgärder som 
berör samarbetet mellan hemmen och övriga samhälls- och skolfunktioner och som förekommer i 
de undersökta skolorna. 
 
 2.4 Tidigare forskning, litteraturgenomgång och tillämpning 
I detta kapitel har det tagits med en del av den litteratur som behandlar tidigare forskning och 
undersökningar av och om olika arbetssätt med elever i behov av särskilt stöd. De punkter som 
tas upp är de vanligast förekommande hos de elever som är föremål för den segregerade 
undervisning som redovisas i undersökningen. Lokala undersökningar och åtgärdsprogram 
redovisas också under detta kapitel. 
 
  2.4.1 ART - Ett sätt att hantera sin ilska 
ART står för Aggression Replacement Training och syftar till att lära ungdomar hantera sin ilska. 
  I boken ART – aggression replacement training,  Goldstein (1988, 2001) samt i 
fortsättningsboken Prepare programmet - kurser i social kompetens (1999, 2003) tas framförallt 
tre samverkande faktorer upp för att hjälpa dessa ungdomar; Interpersonell färdighetsträning, 
ilskekontroll och moraliskt resonerande. 
 
           Aggressivitet är ett inlärt beteende som är mycket svårt att förändra. Detta beroende på att de lärt in beteendet 

tidigt, beteendet har ofta kommit till användning, sällan blivit bestraffat och fungerat förhållandevis bra. 
(Goldstein 1988, 2001 s.378) 

 
ART drivs av kommunens Resurscentrum för barn och i samarbete med skolorna. För närvarande 
riktas ART-utbildningen till elever med särskilda beteendestörningar i åldern upp till 18 år. 
  I samband med rättegång kan en ungdom/elev under 18 år bli dömd till ART-behandling efter 
förslag till domstolen från resursgruppen. 
 
 2.4.2 ADHD/DAMP 
Wirkberg (2000) skriver; 
 

 Prognosen för barn med ADHD är allvarlig. En långtidsstudie som gjordes mellan 1977-93 (under ledning 
av Christoffer Gillberg) visade på att drygt hälften av de barn i 6 års ålder (svår ADHD/DAMP) som var 
med i studien hade vid 22 års ålder en dålig prognos (psykiska eller sociala problem med kriminalitet och 
missbruk som vanlig) (s.17). 

 
Wirkberg (2000) förklarar begreppen ADHD/DAMP och ger förslag till arbetsmetoder i 
hemmen, skolan och på fritiden. Han menar att skolans struktur, för stor klass, för lite vuxenstöd, 
för snabb undervisningstakt, skolmiljöns utformning m.m., starkt påverkar dessa elevers 
utveckling. I sin sammanfattning skriver han; 
 
  Långtidsstudier visar att ADHD/DAMP utgör en mycket stor riskfaktor för psykisk ohälsa och psykosociala  
  Svårigheter, vilket gör att detta handikapp måste betraktas som ett folkhälsoproblem, och inte som ett  
  uppfostringsproblem! Vi måste utforma miljön så att barn med funktionshindret ADHD/DAMP får samma 
  förutsättningar som alla andra barn, det gäller inte minst skolmiljön, att klara sig i livet. Att utveckla  
  metoder i vardagssituationer (i bemötande/förhållningssätt) och sprida kunskap om handikappet är en 
  mycket angelägen uppgift för oss alla. (s.120) 
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 2.4.3 Aspergers syndrom/Autism 
För grundskolans del menar Steindal (1997) att det är omöjligt att säga hur mycket stöd och 
vilken typ av stöd barnet behöver men hon menar att det många gånger kan vara klokt att satsa på 
färre elever i klassen, två-lärarsystem och en avskärmad arbetsplats i klassrummet. 
 
 
 2.4.4 FIB-projektet 
FIB-projektet kan delas in i två olika projekt. Det första är en gruppverksamhet för både barn och 
föräldrar där minst en förälder har ett funktionshinder som t.ex. utvecklingsstörning eller andra 
kognitiva svårigheter. Funktionshinder som kan innebära svårigheter med planering, struktur, 
minne, räkning, läsning eller skrivning. 
 
Det andra projektet är en gruppverksamhet för barn som har en förälder med likartade 
funktionshinder som beskrivs ovan. I dessa barngrupper har barnen själv ofta egna 
funktionshinder. 
 
”syftet med projektet är att utveckla adekvata stöd och hjälpinsatser för att stärka 
skyddsfaktorerna och minska riskerna att barn far illa”.4 
 
Vid en kartläggning av kommunens behov av denna verksamhet som gjordes 2006 visade det sig 
att det fanns 25 familjer med 50 barn där föräldrarna hade kända funktionshinder. 44 familjer 
med 76 barn fanns i en ”gråzon” och kunde bli aktuella för projekten. 
 
”FIB-projektet är ett resultat av ett unikt samarbete mellan FoU – FUB5, Landstingets 
habiliteringsverksamhet samt berörda kommuner.6 
 
 2.4.5 COPE föräldrautbildning 
Alla föräldrar i kommunen erbjuds en föräldrautbildning. Materialet är förenklat med bilder för 
att underlätta för föräldrar med kognitiva svårigheter samt att tillgodose många olika lärstilar. 
Som en fortsättning på denna kurs finns Intensive – Cope föräldrautbildning. 
 
COPE bedrivs av Kommunens Resursgrupp och man arbetar med Funktionell Familjeterapi 
(FFT) där hela familjen deltar i problemlösningen runt eleven/barnet. 
 
 2.4.6 Nätverket skola – polis – resurscentrum7 
Skola 2, polis, socialtjänsten och fritidsverksamheten har bildat en samverkans- och 
nätverksgrupp där de utarbetat en handlingsplan för hur de skall samverka i arbetet med barn som 
befinner sig i riskzonen för kriminalitet och drogmissbruk. 
 

                                                 
4 Citatet från FIB-projektets informationsfolder. 
5 FUB = föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. 
6 FIB-projektets rapport 1 (2005) Kommunernas namn borttagna ur texten och ersatt med ”berörda kommuner” 
7 Resurscentrum barn och resurscentrum vuxna hette tidigare socialtjänsten. 
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Syftet med verksamheten är att tidigt upptäcka dessa barn och snabbt vidta åtgärder. Målgruppen 
är ungdomar i åldern 12 – 18 år. 
I handlingsplanen för gruppen står; Vi ska öka dokumentationen, genom anmälningar, PM och 
annan information för att i ett tidigt skede kartlägga i vilken situation den unge befinner sig i. 
Samordningen av denna information bör ske inom socialtjänsten. 
 
I skola 2 som agerat i enlighet med gruppens handlingsplan har 17 elever identifierats som 
varande i riskzonen för kriminalitet och/eller drogmissbruk. Arbetet med dessa elever har 
intensifierats av nätverksgruppen. 
 
 2.4.7 Skolmiljön – en förutsättning för lärande 
Skolverket (2006) skriver i Lpo 94; Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov (s.4). 
 
Detta innebär inte bara en anpassning av läromedel och lärande utan också en anpassning av den 
miljö där eleven vistas och lär. Elevernas rätt till en skolmiljö där förutsättningarna för att trivas 
tillgodosetts, är en förutsättning inte bara för lärande, utan även för ett positivt socio- kulturellt 
beteende. Strandberg (2006) menar att skolors rum i hög grad påverkar barns lärande. Ett rum 
kan underlätta medan ett annat direkt kan försvåra lärandet. 
 
I Lpo 94 (punkt 2.3. – Elevernas ansvar och inflytande) står: 
   
  De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig, skall omfatta alla elever.  
  Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det 
  egna arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning (s.13). 
 
Strandberg (2006): 
  Bara det faktum att vuxna och elever gör saker tillsammans skall aldrig underskattas/…/ Pedagoger 
  och lärare bör inte ägna allt för mycket energi till att i förväg iordningställa miljöer åt barnen. Det är 
  bättre att vuxna tillsammans med barn kontinuerligt reflekterar över, omprövar och utvecklar rummets 
  socio- kulturella kontext (s.23). 
 
 2.4.8 Integrering eller Segregation, för eller emot 
Enligt Skolverkets utbildningsinspektion (2007) finns det situationer då särskild 
undervisningsgrupp är den enda fungerande lösningen för både eleven och den ordinarie 
gruppen(s.28). Inspektionen menar att problemet med många av dessa grupper är att de saknar 
nödvändiga rutiner för bl.a. antagningsförfarande, ansvarsfördelning och undervisningsform. 
Utbildningsinspektionen menar att många av de undersökta skolorna har okvalificerad personal 
och ämnesbortfallet är ofta stort. De koncentrerar sig ofta på dagens kärnämnen matematik, 
svenska och engelska. 
 
Vidare skriver utbildningsinspektionen (2007) Det tycks som om skolorna ger upp de här 
eleverna för vilka det ofta finns ett behov av samarbete mellan skolan, socialtjänsten och/eller 
barnpsykiatrin (s.30). 
 
Lärarnas tidning (2007 nr.10) redovisar i ett reportage från en skola i Sydsverige hur en skola 
arbetar med inkludering till varje pris (s.16). 
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  Oavsett funktionshinder inkluderas samtliga elever i den ”vanliga” grundskolan. Med en utökad 
personalinsats i klassrummet och stöd från det specialpedagogiska resurscentrumet med 
psykolog, hörselpedagog, bildpedagog och andra specialpedagoger som ingår i arbetslaget har 
skolan lyckats bli en skola ”där alla är vinnare” (s.10).  
 
I tidningen Specialpedagogik (2007 nr.2) porträtteras Ulf Sivertun som disputerat med 
avhandlingen (special)pedagogik och social utslagning – Perspektivisering – möjligheter och 
dilemman. 
  Sivertun menar att vi skall sluta att sjukdomsförklara eleverna och ger ett exempel; 
 
  När jag jobbade som bygglärare tidigare hade jag ofta elever med diverse diagnoser från grundskolan. Att 
  känna till dessa diagnoser kunde bli en belastning och ett hinder för att kunna möta dessa elever mer 
  förutsättningslöst. 
  De så kallade ”sjukdomsproblemen” var mer eller mindre bortblåsta. Det var så uppenbart! När de hamnade  
  i en annan miljö så var sådant som tidigare varit ett problem inte det längre (s.4).  
 
 

3 . Syfte 
 
Avsikten med undersökningen har varit att jämföra hur kommunen och en del av kommunens 
skolor och lärare arbetar med elever i behov av särskilt stöd. Undersökningen syfte var att få svar 
på följande frågeställningar: 

 Har skolan någon form av segregerad undervisning och hur ser den i så fall ut? 
 Har skolornas lokaler (läranderum) och undervisningsmaterial anpassats till elever som är 

i behov av särskilt stöd? 
 Hur ser samarbetet ut mellan hemmen, skolan och övriga samhälls- och skolfunktioner? 

 
 

4. Metod 
 
Författaren valde att göra en jämförande undersökning/fallstudie (Patel, Davidson 1991, 1994) 
med enkät och intervjuer som grund för undersökningen. Med de skriftliga ledsagningsfrågorna 
som stöd fick informanterna slutligen avlämna sina svar skriftligt. I klargörande syfte gjordes 
även uppföljande frågor med lärare, speciallärare och rektorer. Informanterna fick information 
om rätten att avbryta och att alla namn på skolor och personer avidentifieras efter uppsatsens 
färdigställande. 
  De referenser som använts i undersökningen är i huvudsak skolornas styrdokument, Skolverkets 
utbildningsinspektions rapport (2007). 
 
 
 4.1 Tillförlitlighet 
Enligt Stensmo (2002) benämns tillförlitligheten på undersökningen reliabilitet och giltigheten 
benämns validitet. De upprättade och nedskrivna ledsagningsfrågorna besvarades utförligt av 
samtliga informanter och gav svar på studiens tre frågeställningar, vilket ökade studiens 
tillförlitlighet. Trost (2005) benämner detta som ”kongruens” (s.111). Ledsagningsfrågorna 
upprättades och formulerades efter att författaren fått tagit del av frågeställningarna i Skolverkets 
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rapport (2007). Författaren menar att detta förfarande ökade den jämförande studiens 
tillförlitlighet och giltighet.  
  De lärare som deltagit i undersökningen fick en muntlig information om vad undersökningen 
skulle omfatta och handla om, en skriftlig presentation (bilaga C) med ett godkännande formulär 
(bilaga D), en enkätdel (bilaga A) samt en skriftlig intervjumall med ledsagningsfrågor (bilaga 
B). 
   
 4.2 Urval 
Samtliga av kommunens skolor har någon eller några elever med ovan redovisad problematik. 
Varje skola har sina egna metoder för att arbeta med elever i behov av särskilt stöd och dessutom 
pågår ett flertal projekt som bedrivs i eller utanför skolans sfär och har som syfte att ge berörda 
elever och deras familjer bättre förutsättningar. Dessa metoder beskrivs kortfattat under punkt 2. 
 
Två skolor och tre lärare valdes ut för undersökningen. Valet av skolor och lärare gjordes utifrån 
egen erfarenhet samt kännedom om skolorna och informanterna.  
 
Skola nr 1 är en liten skola med årskurserna F-6. På skolan finns två skolbyggnader där varje 
byggnad utgör ett spår/arbetslag. I det arbetslag som ingår i undersökningen går består personalen 
av 3 lärare och 3 assistenter. Av eleverna är 3 i behov av särskilt stöd och 1 av dessa har 
diagnosen ADHD samt Aspergers-syndrom, 1 har ADHD och 1 är under utredning. 
  Undervisningen bedrivs i vad som tidigare kallades B-form (1-2, 3-4, 5-6 går tillsammans)men 
som informanten kallar åldersintegrerade klasser, där alla har möjlighet att arbeta på sin nivå. I 
årskurs 7 går eleverna i någon av skolorna i kommunens tätort.  
 
Skola nr 2 är belägen i kommunens tätort och har elever i årskurserna F – 9 samt en 
förberedelseklass för invandrarbarn. Arbetslagen är uppdelade på fyra arbetslag där ett av de fyra 
arbetslagen är särskola. 
 
Lärare nr 1 arbetar på Skola nr 1 som mentor och lärare i årskurs 5-6. 
Lärare nr 2 arbetar på Skola nr 2 som arbetslagsledare för årskurserna 6 – 9 i arbetslag 2. 
Lärare nr 3 arbetar på Skola nr 2 som arbetslagsledare för årskurserna 6 – 9 i arbetslag 1. 
 
 4.2.1 Studion i skola 2 
Under parametern ”en skola för alla” införde skola 2 ett projekt med namnet ”Studion”. Studion 
är avsedd för de elever som har svårigheter att arbeta i stor grupp i vissa ämnen eller situationer. 
Eleverna kan ha bristande koncentrationsförmåga och uthållighet, behov av mer tid i ett speciellt 
ämne eller behöver en annan metod för sitt lärande eller är i behov av annat särskilt stöd. 
 
Eleverna erbjuds plats i Studion efter arbetslagets gemensamma beslut och efter att andra försök 
med att hjälpa eleven i den ordinarie klassen misslyckats. Studiomedverkan är frivillig och 
elevens vårdnadshavare skall godkänna erbjudandet innan start. Den tid eleven går i Studion är 
inte bunden till termin eller läsår utan utifrån regelbundna uppföljningar och utvärderingar. 
Studiohandledaren arbetar i nära samarbete med undervisande lärare och specialpedagoger. 
  Fler av kommunens skolor har tagit efter konceptet med Studios och verksamheten upplevs som 
mycket positiv av elever, föräldrar och skola. 
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 4.2.2 Den lilla gruppen i skola 2 
Skolorna har ofta en speciallösning för de extremt svårplacerade eleverna och så har även skola 2 
där elever, i undantagsfall, placeras i den lilla gruppen. 
 
Målet med denna lilla grupp är att stärka elevens självkänsla, att få eleven att känna sig sedd och 
lyssnad till, att få eleven känna tilltro och lita på vuxna, att få eleven att fungera bättre både i 
skolan och på sin fritid och att kunna återgå till den ordinarie klassen. Det slutliga målet är att 
eleven skall få betyg som gör dem behöriga att söka de nationella programmen på gymnasiet. 
 
 
 
 4.3 Etiska överväganden 
De första intervjuerna spelades in på band efter det att samtliga informanter blivit informerade 
om att intervjuerna var konfidentiella och att alla namn på personer och skolor skulle fingeras och 
att samtliga bandupptagningar skulle, efter uppsatsens färdigställande, raderas och avidentifieras. 
Informanterna fick även informationen om att det var frivilligt att delta och att de kunde avbryta 
intervjun om de så ville.  
 
Efter bandupptagningen blev bandspelare och kassett stulna och informanterna fick då den 
skriftliga enkäten med information, frågeguide och godkännandeformulär som de kunde sända 
via mail, post eller lämna direkt. 
 
 4.4 Genomförande 
Började med att utarbeta ett missiv (Patel, Davidson 1991, 1994), ett följebrev där syftet med 
undersökningen förklarades. Tillsammans med detta följebrev, en enkät, nedskrivna 
ledsagningsfrågor och ett formulär där informanten skulle skriva under ett godkännande att 
undersökning fick användas på föreskrivet sätt träffades informanterna och detta material 
överlämnades. Tid och datum bestämdes för intervjun. På detta sätt fick informanterna tid på sig 
att sätta sig in i frågeställningarna. 
  Informanterna fick även veta att uppgifterna i undersökningen behandlas konfidentiellt och att 
alla uppgifter om informanten och skolan avidentifieras efter uppsatsens färdigställande.  
 
 4.5 Intervju med bandspelare 
De första minuterna av intervjuerna ägnades åt att fylla i enkätdelen med de allmänna uppgifterna 
och att gå igenom innehållet i ledsagningsfrågorna. Samtalen spelades och svaren på frågorna 
spelades in på en liten bärbar bandspelare för senare utskrift. 
  När att de tre intervjuerna var klara och bearbetningen av materialet skulle ta sin början visade 
det sig att bandspelare med tillhörande kassetter hade stulits och arbetet med insamling av svar 
fick göras om.  
  Denna gång valde författaren att ge informanterna de nedskrivna ledsagningsfrågorna och bad 
dem svara skriftligt via t.ex. dator. 
 
 4.6 Skriftliga svar på ledsagningsfrågorna 
Informanterna hade c:a 3 veckor på sig för att avge sitt skriftliga svar och samtliga svarade inom 
angiven tidsram. Svaren blev betydligt mer omfattande och genomtänkta än vad de inspelade 
intervjuerna blev (Patel, Davidson 1991, 1994). Förmodligen berodde detta på att informanterna 
tvingades till att tänka genom frågorna i samband med de skriftliga svaren. 
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 4.7 Bearbetning av information 
Valde att redovisa och sortera de inkomna svaren i tre huvudpunkter som bäst gav en samlad bild 
av hur kommunens skolor och de lärare som intervjuats arbetade med elever i behov av särskilt 
stöd:  

 Segregerad/integrerad undervisning.  
 Anpassning av klassrumsmiljö och material. 
 Samarbete med hemmen och övriga samhälls- och skolfunktioner. 

 
 

5. Resultat och analys 
 
Under denna punkt redovisas en sammanställning av de svar som erhölls från de tre lärarna på de 
två skolor som undersöktes. Skolverkets rapport (2007) ligger till grund för flertalet av 
frågeställningarna avseende segregerad/integrerad undervisning. Hur skolorna/lärarna anpassar 
lärandemiljön belyses utifrån de aspekter som tas upp av Strandberg (2006). 
 
Då dessa barns problembild inte bara kan relateras till skoltiden redovisas även de åtgärder som 
skola, hem och övriga samhällsfunktioner arbetar med för att hjälpa barn/elever i behov av 
särskilt stöd och deras familjer. 
 
 5.1 Segregerad/inkluderande undervisning 
Båda skolorna har ambitionen att tillämpa inkluderande undervisning för samtliga elever men 
undersökningen visar på stora skillnader i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Om 
skillnaden mellan arbetssätt beror på att Skola 1 endast har elever i de lägre årskurserna (F-6) och 
i Skola 2 intervjuades bara lärare med elever i de högre årskurserna (6-9) ger undersökningen inte 
svar på. 
 
 5.1.1 Skola 1 
Lärare 1, Skola 1, anser att de inte har någon segregerad undervisning för någon elev. En elev är 
dock befriad från ämnet bild och under klassens gymnastiktimme får eleven gå till skolans gym. 
Denna åtgärd har vidtagits eftersom eleven, som har ADHD (Wirkberg 2000), blir våldsam när 
han stötte på motstånd från någon annan elev. Elevens befrielse från ämnet bild beror på att han 
har prestationsångest och svårigheter med motoriken varvid han blir oerhört förtvivlad och 
känner sig misslyckad när han inte är nöjd med vad han presterat. 
   Till skolans tre elever som är i behov av särskilt stöd finns det en personlig assistent till var och 
en av dem. 
 
I anslutning till det ordinarie klassrummet finns två avskilda rum dit assistenterna kan följa ”sin” 
elev och dessa användes dels efter ett uppgjort schema och dels som en bakväg om det skulle ”gå 
åt skogen” i klassrummet. 
Lärare 1 skriver: 
  ”Alla elever som är i behov av särskilt stöd är integrerade i klasserna. Arbetslaget har tre personliga 

assistenter till tre av dessa pojkar. Två av pojkarna har dessutom tillgång till varsitt arbetsrum, dit de går med 
sina assistenter efter ett tidigare upplagt arbetsschema. Dessa rum är också en bakväg om det skulle ”gå åt 
skogen” i klassrummet. 
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    Om man har fördelen av att ha samma assistent till eleven under längre tid minskar behovet av en bakväg, 
eftersom assistenten då haft möjlighet att lära känna elevens signaler; att nu är jag på väg att tappa humöret 
eller att nu håller orken på att ta slut. För att vad som är viktigt är att dessa elever ska ”misslyckas” så lite som 
möjligt i klassrummet. 

    Detta var om elever som är utåtagerande. De elever som har särskilda behov för att de har inlärningsproblem 
har vi en lärare anställd som speciallärare på 50%” 

 
Skolan är mycket noga med vem som kan sättas in som vikarie om en assistent är frånvarande. 
Om man inte hittar lämplig person som ersättare kan eleven få vara hemma efter samråd med 
förälder. Det finns alltså rutiner för en assistents frånvaro men ingen speciell rutin för lärares 
frånvaro. 
 
En av eleverna kan, då behovet uppstår p.g.a. hur eleven mår och agerar, få avsluta vissa dagar 
tidigare och ibland få ta en dags ”time out”8. 
 
För att en elev skall få en personlig assistent gäller, i princip, att eleven har en ställd diagnos men 
Lärare 1 påtalar att de har assistent till en elev som ännu inte fått diagnos; 
 
  ”…/ men det är bara för att den eleven är så otroligt utåtagerande och störande att det helt enkelt inte fungerar 

för honom/klassen eller läraren annars.” 
 
Samtliga förändringar av vardagen sker i och efter samråd med förälder. 
 
 5.1.2 Skola 2 
Båda lärarna på Skola 2 verifierar att de har viss form av segregerad undervisning men menar att 
de strävar efter att alla elever skall gå i sin ”vanliga” klass och få undervisning i samtliga 
skolämnen tillsammans med sina klasskamrater. 
  Verkligheten visar på att skolan har; elever med anpassad skolgång, elever som går i Studion 
under delar av skoltiden, elever som är satta i en liten undervisningsgrupp, elever som har fått 
”avstå” vissa ämnen av olika orsaker, elever som har assistenter vilka kan följa med eleven när 
denne behöver avvika från den ordinarie lektionen. 
 
Skola 2 har ambitionen att assistenterna skall ha ett långvarit samarbete med eleven. 
Undersökningen visar inte om det finns rutiner för en assistents frånvaro. 
  Om Studiopersonalen är frånvarande sätts inte någon vikarie in utan eleven/eleverna får gå i sin 
ordinarie klass. Inte heller sätts någon vikarie in i den lilla gruppen vid lärarens frånvaro. 
Lärare 2 uppger att för de elever som går i Studio ingår samtliga ämnen. 
 
I den lilla gruppen arbetar eleverna i lokaler avskilda från den ordinarie skolan. För att undvika 
”turbulens” i de ordinarie klasserna och, i förekommande fall, för att övervaka medicinering  
  Tyngdpunkten i undervisningen i den lilla gruppen ligger på kärnämnena matematik, engelska 
och svenska (Skolverket 2007) men målet är att eleven följer den ordinarie klassens schema. 
  Vissa ämnen, företrädesvis de praktiska, bedrivs ibland tillsammans med den ordinarie klassen 
(gymnastik, slöjd, hemkunskap, bild, kemi och fysik) och då är elevens ordinarie lärare med. 
 

                                                 
8 Med ”time out” menas här att eleven får vara hemma från skolan efter samtycke från förälder. 
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Till Studion ”kvalificerar” sig eleverna om de p.g.a. koncentrationssvårigheter eller annan 
diagnos inte kan arbeta i stor grupp. Beslutet att en elev skall gå i Studion eller hos 
specialpedagog är inte statiskt utan kan förändras om det är så att eleven klarar att återgå till klass 
i ämnet. Oftast har eleven endast ett fåtal ämnen i Studion och resten av undervisningen i klass.  
 
Eleverna erbjuds Studion eller den lilla gruppen då det inte fungerar i den ordinarie klassen. 
Beslutet att en elev skall gå i Studion eller den lilla gruppen tas efter godkännande från elevens 
vårdnadshavare och i samråd med eleven och efter flertalet andra försök till lösningar. Inte heller 
är elevens vistelse i den lilla gruppen statisk utan en elev kan sakta slussas in i ordinarie klass. 
 
Av arbetslagets elever är 13 % föremål för någon form av segregerad undervisning och 
åtgärdsprogram. 
 
Samtliga förändringar av vardagen sker även här, i skola 2, i och efter samråd med förälder. 
 
 5.2 Anpassning av klassrumsmiljö och material 
Båda de undersökta skolornas arbetssätt för de yngre eleverna (F-6) är likartade med klasslärare 
och ett och samma klassrum för, i princip, samtliga ämnen. 
  För eleverna i de äldre årskurserna i skola 2 ser lärsituationen och lärmiljön helt annorlunda ut 
med ämneslärare och ämnesklassrum. 
 
 5.2.1 Skola 1 
På skolan finns ingen Studio, som den i skola 2, utan ett iordningställt rum där elevens planering 
och skolmaterial finns tillgängligt. Detta rum är möblerat med en vilsoffa för eventuella behov. 
Datorer med Internetuppkoppling och pedagogiska skolprogram finns i ett speciellt datarum. 
 
Skolan tillämpar löpande 3-veckors planeringar anpassade efter varje elevs behov och nivå. Varje 
planeringsperiod avslutas med en diagnos och om den visar på en försvagning i något speciellt 
område kan eleven få gästspela hos specialläraren för att få extra tillfälligt stöd. 
 
 5.2.2 Skola 2 
På Skola 2 är samtliga Studios belägna i samma del av skolan där de övriga eleverna i respektive 
spår finns. Studion är möblerad med en soffgrupp, arbetsbord och mysbelysning. 
  I Studion läser eleverna endast de ämnen som inte fungerar så bra i den ordinarie klassen vilket 
oftast är beroende på att eleven har koncentrationssvårigheter och/eller att eleven behöver en 
lugnare miljö. I Studion finns dator med Internetuppkoppling och en mängd specialpedagogiskt 
material. 
 
Den lilla gruppens lokal är belägen 1 km från den ordinarie skolan och läraren ombesörjer 
hämtning och lämning av eleverna vid deras hem. Här har eleverna varit med att välja möbler, 
göra inköp och möblera lokalen tillsammans med läraren. 
  Den lilla gruppen försöker hålla den ordinarie klassens planering men tyngdpunkten blir ändå 
lagd på matematik, engelska och svenska. Samtal och diskussioner om socialt beteende, empati 
och vett och etikett är annat som dagligen förekommer. 
  Datorer med Internetuppkoppling och pedagogiska skolprogram finns till varje elev. Övrigt 
studiematerial anpassas till varje elevs behov. 
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Klassrummen i Skola 2 har anpassats för elever med syn- och/eller hörselnedsättning. I övrigt 
finns ingen anpassning av lärandemiljön/klassrummen för de elever som ev. behöver någon form 
av avskildhet i klassrummet vid sitt skolarbete. 
 
Anpassningen av lärandet under de vanliga lektionerna skiljer sig beroende på lärare och/eller 
ämne. Elever med läs- och skrivsvårigheter har t.ex. möjlighet till att, i vissa ämnen, lyssna på 
texter och att skriva på data, få förstorade texter och göra muntliga prov. 
 
 
 
 5.3 Samarbetet mellan skolan, hemmen och övriga samhällsfunktioner 
I Lpo 94 (Skolverket 2006) står: 

…/Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling. Arbetet 
måste därför ske i samarbete med hemmen (s.5). 

 
Imsen (1997) skriver: 
   Samarbetet mellan skola och hem ska vara sådant, att det bidrar till att reducera sociala skillnader mellan 

grupper av elever (s.162). 
 
En tredjedel av föräldrarna har ingen kontakt med skolan under läsåret (Imsen 1997). Tveiten & 
Bergem (1989) hävdar att de föräldrar som har regelbunden kontakt med skolan, som ett led i ett 
engagemang för deras barns lärande, oftast är de som har en högre utbildning. 
 
  Utifrån ovanstående kan man säga att de elever som är i störst behov av hjälp med skolarbetet, 
att lära sig socialt beteende, att visa empati etc. får det minsta stödet hemifrån. 
 
 5.3.1 Skola 1 
Skolans kontakt med hemmen sker vanligen minst en gång per termin i samband med 
utvecklingssamtal. För de elever som avses i undersökning är dock kontakterna mer frekventa 
och omfattande. Den vanliga kontakten/informationen till föräldrarna sker genom regelbundna 
veckobrev. 
 
Aktuella elevärenden tas upp i elevvårdsteamet dit skolan har en speciell mailadress för löpande 
rapportering. 
 
Skolan har personliga kontakter med elevernas egna utredare på resurscentrum men menar att 
kontakterna inte är vanligt förekommande. Informanten tycker att det samarbete med 
resurscentrum som varit har varit gott. De flesta problemen tas om hand av skolans kurator, 
psykolog eller specialpedagog som ger handledning vid behov. 
  Ingen information har erhållits om skolan har kontakt med kommunens resursteam eller det 
existerande nätverket som finns mellan skola, polis och resurscentrum. 
 
 5.3.2 Skola 2 
Skola 2 har, i normalfallet, samma förfarande med utvecklingssamtal och veckobrev som Skola1 
men informanterna uppger att telefonkontakt med hemmen är vanlig. 
  Vid problem med någon elev kallar man till elevvårdskonferens, där kurator, skolledning, 
mentor och lärare är med. 
  Varje förändring för en elev meddelas till förälder och ett åtgärdsprogram upprättas. 
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På skolan finns ett nätverk mellan polis, resurscentrum och skolpersonal där elever som befinner 
sig i riskzonen för missbruk och/eller kriminalitet diskuteras och kartläggs. 
 
Ett fåtal elever går utbildning i ART och KBT9 c:a en gång i veckan. 
 
 
 

6. Reflektion – Diskussion 
 
Anledningen till att vissa barn har behov av särskilt stöd kan variera väldigt. Den vanligaste 
orsaken bland eleverna i den lilla gruppen är deras sociala bakgrund den mest påtagliga faktorn - 
splittrade familjer, social omognad/social misär, missbruk, någon form av autism (ADHD, 
Asperger, Tourettes syndrom etc.), motivationsproblem och depression kan vara vanliga orsaker 
till elevens problem. Dessa elever blir då oftast föremål för en mer långvarig segregation. 
  Innan skolsituationen blivit så svår att eleven måste skiljas från sina kamrater och sin ordinarie 
klass har skolan och därtill kopplade samhällsfunktioner oftast försökt med många olika 
lösningar för att få eleven att fungera i sin vanliga klass. 
  De lärare som intervjuats i denna undersökning har alltså elever med ovan nämnda problematik 
men som skolan ännu inte gett upp. Lösningarna tycks ändå bli någon form av segregering eller 
speciallösningar speciellt i de högre årsklasserna (6-9). 
 
 
 6.1 Segregerad eller inkluderad 
Båda de undersökta skolorna har, som tidigare nämnts, ambitionen att tillämpa integrerad 
undervisning för samtliga elever. Skillnaden är dock stor mellan skolorna beträffande de äldre 
årskurserna. Skola 2 har inte total integrering för de elever som går i grundskolans senare del (6-
9). Här finns både Studios, anpassad skolgång och lilla gruppen.  
 
Skola 1, den lilla skolan, med elever i årskurserna F-6 menar att de har total integrering av alla 
elever trots att vissa elever får göra annat på vissa lektioner. De har ett speciellt rum dit de kan gå 
när det inte fungerar i klassen. De kan även få ”time out” dagar när det fungerar dåligt. 
 
Den övervägande delen av de elever som är föremål för någon form av segregerad undervisning i 
de undersökta skolorna är pojkar i klasserna 6 – 9. Om detta också återspeglar sig i skolresultaten 
kan denna undersökning inte ge svar på men Skolverket (2007) skriver: 
 
  Flickors/kvinnors och pojkars/mäns resultat är inte likvärdiga. Analyser av orsaker till varför flickor och pojkar 

når så olika resultat, oftast till pojkarnas nackdel, saknas (s16). 
 
Den lilla gruppen, tillhörande Skola 2, har under 8 år haft 16 elever i segregerad undervisning. I 
den här gruppen har det funnits minst en minsta gemensamma nämnare; familjen har varit 
splittrad och eleven har saknat en manlig förebild. Diagnosen ADHD har också varit mycket 
vanlig bland dessa elever. 
 

                                                 
9 KBT= Kognitiv Beteende Terapi. 
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 6.2 Klassrumsmiljö/Lärmiljö 
Skolornas arbetssätt med de yngre eleverna (F-6) var likartat. De hade klasslärare och alltid 
samma klassrum. Lärarmiljön (mysfaktorn) var ombonad och anpassad efter varje elevs behov. 
  Både klassläraren och, i förkommande fall, assistenter lärde känna sina elever väl. Under 
undersökningen upplevdes att båda skolornas arbete med de yngre eleverna präglades av ordning 
och reda, struktur och värme vilket upplevdes som viktigt speciellt i arbetet med barn i behov av 
särskilt stöd. 

 
De äldre eleverna (6-9) i skola 2 hade en helt annan situation. Eleverna hade inget fast klassrum 
och endast ämneslärare vilket betyder att både elever och lärare fick vandra mellan de olika 
lektionerna. Klassrumsmiljön var inte lika ombonad som för de lägre åldrarna och inte heller 
anpassade för elever som kunde vara i behov av lite avskildhet eller en annan lärstil. 
  Detta innebar en något stökigare skola där både lärare och elever vandrade till de olika 
lektionssalarna och ingen känsla fanns för att – detta är mitt/vårt klassrum, våra saker. 
  För elever i behov av särskilt stöd och med någon form av beteendestörning kan detta innebära 
stora svårigheter. Sen ankomst och glömda skolböcker och ”verktyg” tillhörde vanligheterna. 
  Strandberg (2006) påtalar det viktiga i rummens betydelse och påverkan på barns lärande. Han 
menar också att det är av stor betydelse om eleverna får vara med i utformningen av sin lärmiljö. 
 
   Wirkberg (2000); 
   Studier visar att träning av olika sociala färdigheter måste ske i den miljö där barnet har svårigheterna, och att 

träningen sker i små steg. Annars blir de inte verkningsfulla (s.13)! 
 
Förutsätter att Wirkberg menar att träningen blir verkningsfull för elever med ADHD och kan 
inte låta bli att fundera på om det blir lika verkningsfullt för de övriga i klassen (läraren och 
eleverna) där problemen visat sig störst. 
 
 
 6.3 Samarbetet mellan skolan, hemmen och övriga samhället 
Kontakterna med hemmen i samband med utvecklingssamtal sköts, i skola 2, via mentor som inte 
nödvändigtvis behöver vara elevens lärare i något ämne. Genom insamlande av skriftliga 
omdömen från varje ämneslärare genomför sedan mentorn utvecklingssamtal med föräldrarna. 
Detta förfarande kan ha sina brister eftersom varken ämneslärarna eller mentorn har samma unika 
elevkännedom som klasslärarna eller assistenterna för eleverna i de lägre åldrarna. Skriftliga 
omdömen har heller inte de nyanser som kan komma fram vid personliga samtal. Vid speciella 
fall, när något hänt, ringer även övriga lärare direkt till vårdnadshavaren för att ge information. 
 
  Skola 1:s kontakter med hemmen sköts av klassläraren och i de fall eleven har en assistent 
medverkar denne alltid under utvecklingssamtalen. Båda dessa har mycket god elevkännedom. 
 
För båda skolorna gäller att alla förändringar för en elev behandlas av skola, skolledning och 
elevens vårdnadshavare. I förekommande fall kopplas även skolpsykolog och/eller barnpsykiatrin 
in. Inga förändringar vidtas utan elevens och dennes föräldrar/vårdnadshavares godkännande. 
 
Under varje termin hålls minst ett utvecklingssamtal mellan skolan, elevens förälder och eleven. I 
de fall situationen kräver hålls föräldrasamtal så ofta det anses nödvändigt. Detta innebär att 
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föräldrar till barn i behov av särskilt stöd har en ständig kontakt med skolan/läraren för att hitta 
former för att få det att fungera bra för eleven i skolan. 
 
Vid tidpunkten för undersökningen var det bara Skola 2 som hade regelbundna och planerade 
kontakter med nätverket mellan skolan, resurscentrum och polis. 
 
 6.4 Konflikthantering 
Båda skolorna har rutiner för konflikthantering avseende det långa perspektivet. Här finns 
mobbingplaner, kamratstödjare etc.. Skola 1 har även en dokumenterad plan för hur 
konflikthanteringen skall hanteras i det akuta skeendet. Vid tidpunkten för denna undersökning 
fanns ingen dokumenterad handlingsplan för hur akuta konflikter skulle lösas i Skola 2.  
 
För att förebygga konflikter mellan elever använder båda skolorna någon form av system med 
rastvakter för eleverna i årskurs F-6. För årskurserna 6-9 har skola 2 ingen rastvakt vilket beror 
på, enligt informanten, tidsbrist. Malte’n (1998) kallar detta för ”tystnadens onda cirkel” och 
menar att gruppen (lärarna) har svårt att mobilisera tillräcklig energi för en konstruktiv 
konflikthantering. 
 
Dagens nya tekniker med mobiltelefoner (sms, mms, etc.) och IT gör att konflikter uppstår när 
som helst under dygnet och följer med till skolan. Dessa tekniker gör att läraren inte alltid 
uppmärksammar konflikterna i tid och ofta har de heller inte de nödvändiga kunskaperna för att 
förebygga och förstå orsakerna till uppkomna konflikter. 
 
Elever i behov av särskilt stöd har ofta ett bristande socialt och emotionellt beteende och därför 
satsas förhållandevis stora resurser just på dessa elever och denna problematik. Myndigheten för 
skolutveckling (2003), menar att när det gäller skolans undervisning om konflikthantering, social 
och emotionell träning så skall denna möjlighet ges till samtliga elever i skolan i lika hög grad, 
och inte bara de mest sårbara eller stökiga. 
  Detta, menar författaren, vara djupt orättvist då dessa barn i behov av särskilt stöd oftast inte har 
samma förutsättningar och bakgrund som de vanliga eleverna. Det måste satsas mer av resurserna 
på de elever som är i behov av särskilt stöd både för eleven själv och för den övriga klassen. 
 
 
 6.5 Fokus på att uppnå skolans mål  
Som en reflektion på arbetet med extremt svårplacerade och utåtagerande elever är den lilla 
gruppens avsikt att förbättra elevens självkänsla och att bli hel och trygg innan fokus sätts på 
lärprocessen. 
 
Den lilla gruppens arbete kräver fingertoppskänsla och stor kännedom om elevernas olika 
funktionshinder och hur dessa barn fungerar och reagerar i olika situationer. Wirkberg (2000) 
beskriver utförligt hur man når positiva resultat i arbetet med de elever som har diagnosen ADHD 
- DAMP. 
 
Steindal (1997) Aspergers syndrom – att förstå och hjälpa personer med Aspergers syndrom och 
högfungerande Autism ger en utmärkt vägledning i arbetet med dessa elever. 
 
 

 22



 6.6 Metoddiskussion 
Informanterna intervjuades var och en för sig vid helt skilda tillfällen med frågor enligt 
intervjumall och ledsagningsfrågor (bilaga B). Frågorna blev därmed lika för samtliga 
informanter i undersökningen (Trost 2006). Intervjuerna bandades för senare transkribering 
(Stensmo 2002). Banden med intervjuerna förkom senare varvid allt måste göras om. Författaren 
valde då att ge informanterna nedskrivna ledsagningsfrågor för att de skulle kunna skriva ner sina 
svar. 
  Hanteringen av de inspelade intervjuerna anser författaren vara klandervärt men resultatet av ett 
andra försök med informanternas skrivna svar gjorde att kvaliteten på svaren blev bättre eftersom 
informanterna redan var förtrogna med frågeställningarna och svaren blev därigenom mer 
utförliga och genomtänkta än vad författaren kan erinra sig att de inspelade intervjuerna var. 
Denna metod gjorde också att den latenta faran med att intervjuaren påverkat resultatet undveks 
(Johansson & Svedner 2006). Enligt Trost (2005) är det viktigt att forskaren inte har försökt tolka 
eller förstå informanternas svar eller utsagor. Valet av ämne, informanter och skolor för 
undersökningen gjordes med anledning av författarens förkunskaper i ämnet och hur de 
undersökta skolorna arbetade med elever i behov av särskilt stöd. Författarens kännedom om 
informanterna (kollegor) och de undersökta skolorna gjorde att tolkningen av svaren kan ha 
påverkats i någon mån.  
 
Före upprättandet av intervjumall och ledsagningsfrågor kontaktades Skolverket för att ta del av 
de frågeställningar de använt sig av vid sin undersökning. Detta gjorde att undersöknings resultat 
lättare kunde jämföras med Skolverkets. 
 
I samband med intervjuerna förelades även informanterna en enkät (bilaga A) med allmän 
bakgrundinformation om informanten. I denna undersökning bedömer författaren att enkäten var 
utan intresse för undersökningens resultat och kunde ha utelämnats. 
 
 6.7 Vidare forskning 
Syftet med undersökningen var att undersöka om de utvalda skolorna och informanterna bedrev 
någon form av segregerad undervisning, hur lärmiljön och material anpassats till elever i behov 
av särskilt stöd samt hur samarbetet mellan skolan, hemmen och övriga samhälls- och 
skolfunktioner fungerade för dessa elever. Med hänvisning till dessa frågor anser författaren att 
studiens syfte är uppnått. 
 
Författaren anser att det vore intressant med vidare forskning kring elever som har eller har haft 
segregerad skolgång. Att få svar på frågeställningar; hur har det gått för dessa elever efter 
grundskolan? Vilken roll spelar den sociala tillvaron kontra skolresultaten? Vilka metoder 
fungerar bäst i arbetet med de elever som är föremål för en mer långsiktig segregation inom 
grundskolan? Hur fungerar det för dessa elever i de frivilliga skolformerna? 
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Bakgrundsinformation 
 

 Examensarbete, pedagogik B. 
 

Lärares erfarenheter av arbete med ”elever i behov av särskilt stöd” 
 

Av  
Håkan Nordqvist 

 
 
 

1. Deltagare – personal. Allmän information 
 
1.1. Ålder? - 25 år 26 år - 49 år 50 år – 
 
1.2. Vilken är din funktion i skolan? ______________________________________________ 
 
1.3. Har du utbildning utöver lärarexamen? _________________________________________ 
 
 
2. Styrdokumenten.  Kryssa för de styrdokument som du skulle vilja ha mer 

information/utbildning om. 
 

2.1. Skollagen.       (Ri)* 
2.2. Förordningen.       (Re)* 
2.3. Läroplanen. (Lpo94, Lpf94)      (Re)* 
2.4. Programmål.      (Re)* 
2.5. Kursplaner.      (Sv)* 
2.6. Betygskriterier.      (Sv)* 
2.7. Föreskrifter (skolfs).      (Sv)* 
2.8. Allmänna råd (skolfs).      (Sv)* 
2.9. Skolplan.      (Ko)* 
2.10 Lokal arbetsplan.      (Sk)* 
2.11 Individuell studieplan.      (Sk)* 
2.12 Likabehandlingslagen.      (Ri)* 
2.13 Sekretesslagen.      (Ri)* 
 
*) beslutande organ; Ri= Riksdag, Re= Regeringen, Sv= Skolverket, Ko= Kommun, Sk= Skolan 
 
 
 
 
 
 
 

 A



Intervjumall och ledsagningsfrågor 
 
Övergripande frågeguide. OBS att frågorna avser barn i behov av särskilt stöd. Rutinerna 
för den ordinarie verksamheten behandlas inte i denna undersökning. 
 
3. Verksamheten. . Frågorna är delvis hämtade från Skolverket – utbildningsinspektion och har 
använts vid deras ”sammanfattning av resultat och erfarenheter under tre år” (maj 2007) 
 
3.1. Finns det elever i särskilda undervisningsgrupper under någon del av skoldagen/året?  
3.2. Vilka är urvalskriterierna för att en elev skall få delta i verksamheten? 
3.3.  Hur tillgodoses elevernas olika behov, skilda ”lärstilar” och andra förutsättningar? 
3.4. Hur tillgodoses elevers rätt till stödundervisning och till särskilt stöd? Är arbetssätt och 

arbetsformer inkluderande eller exkluderande? 
3.5. Vad är målsättningen med verksamheten? Finns den dokumenterad/nedskriven? 
3.6. Görs uppföljning och resultatanalys av verksamheten? Finns detta dokumenterat? 
3.7. Finns en budget speciellt för verksamheten? 
3.8. Vilka åtgärder kan skolan tillgripa då en elev är i behov av särskilt stöd? Hur involveras elev 

och föräldrar i dessa beslut? 
3.9. I vilken omfattning finns det bland skolans elever de som har anpassad skolgång? 
3.10 Finns rutiner för lärares frånvaro? 
3.11 Genomför utvecklingssamtal? Hur ofta? 
3.12 Upprättas individuella utvecklingsplaner? Hur? 
3.13 Hur är gruppernas sammansättning? Antal elever och lärare? Könsfördelning? 
3.14 Vilka rutiner finns för samarbetet mellan skola, elev, hemmet, myndigheter (sos, polis etc.), 
         kurator, skolpsykolog etc.    
3.15 Hur sker elevtransporterna mellan skolan och hemmet? 
3.16 Var är skollokalen belägen i förhållande till den ordinarie skolan? Vilken typ av utrustning 
         och hjälpmedel finns det tillgång till? 
3.17 Vilka ämnen ingår i verksamheten? Är schemat anpassat till verksamheten? 
3.18 Finns rutiner för konflikthantering? 
          
 
 
1. Övrigt 
 
4.1. Undersökningen faller under sekretesslagen. Ev. namn på skolor och personer kommer att 
fingeras. Bandupptagningar kommer, efter uppsatsens färdigställande, att avidentifieras. 
 
4.2. Här kan du skriva ner övrig information som du tror kan vara viktig för undersökningen. 
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Examensarbete, pedagogik B. 
 

Lärares erfarenheter av arbete med ”elever i behov av särskilt stöd” 
 
 

 
Av 

Håkan Nordqvist 
 
 

Examensarbetet är tänkt att belysa en kommuns arbetssätt med elever i behov av särskilt 
stöd. Till kategorin räknar jag elever som, av någon anledning, har sin undervisning förlagd 
på annan plats än i sin ordinarie klass under hela eller delar av sin skoldag i längre eller 
kortare perioder. Särskoleelevernas situation kommer inte att undersökas. 
 
Den 24 maj 2007 presenterades Skolverkets rapport – Skolverkets utbildningsinspektion, en 
sammanfattning av resultat och erfarenheter (2007) via ett pressmeddelande, en rapport som 
undersökt skolornas arbete under tre år. Vissa kommuner får kritik, när det gäller att ge stöd 
och hjälp till de elever som har störst behov av insatser (vår kommun är inte med i den 
redovisade rapporten). I Lärarnas tidning nr 10 (25 maj 2007) tas detta upp och även exempel 
på skolor som har total inkludering av samtliga elever, oavsett störning, diagnos eller 
handikapp. Här redovisas även skolministerns tankar, önskemål och inriktning i ämnet. 
 
Syftet med undersökningen är att visa hur de olika skolorna har strukturerat sin verksamhet i 
arbetet med dessa elever. 
 
Detta är avsett att bli en jämförande kvalitativ undersökning/ fallstudie med enkätfrågor, 
intervjuer samt, i klargörande avsikt, uppföljande frågor med lärare och speciallärare och i en 
del fall även rektorer. 
De referenser som kommer att användas för utvärdering av rapporten är förutom samtliga 
styrdokument som beskrivs i enkätmallen, även Skolverkets Rapporter och relevant forskning 
i ämnet. 
 
Jag har avgränsat undersökningen till att gälla tre av kommunens elva grundskolor. De lärare 
som intervjuats är företrädesvis arbetslagsledare som har en överblick på hela verksamheten. 
Särskoleverksamheten är undantagen i undersökningen. 
 
Undersökning och utvärdering kommer att ske under 2008. 
 
Som handledare för examensarbetet har utsetts Gunnar Cardell gcl@hig.e Gävle Högskola. 
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Godkännande 
 

 
Undertecknad har delgivits underlaget för nedanstående undersökning och godkänner att den 
genomförs på det sätt som delgivits mig. 
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