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Sammanfattning 

Den här studien fokuserar på elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi 

ville undersöka vad det är som påverkar om elever får stöd och hur några utvalda lärare arbetar 

för att anpassa sin undervisning för elever med stödbehov. Studien grundas på fyra intervjuer 

med verksamma lärare i årskurs 1-3 och fyra intervjuer med rektorer inom samma kommun. De 

intervjuade fick svara på 14 respektive 8 stycken frågor som utgick ifrån studiens frågeställningar. 

Vi använde det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. I resultatet av vår studie 

så kom vi fram till att det finns många olika faktorer som påverkar om elever får det som de 

behöver. Det visade sig också av svaren från lärarna att det viktigaste i arbetet med elever i behov 

av stöd är att ha en god relation till dessa elever och deras familjer.  

  

Nyckelord: särskilt stöd, extra anpassningar, påverkande faktorer, arbetsformer, inkludering 
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Inledning 

Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i 
sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 
förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. 
/…/Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara 
att uppväga skillnader i deras förutsättningar. (Skolverket, 2014, sid.10) 

Vi har valt ämnet elever i behov av stöd för att vi tycker det är ett viktigt och intressant ämne. 

Men vi har också valt detta ämne för att vi under våra verksamhetsförlagda utbildning har sett 

elever som har fått det stöd som de behöver, men också elever som har behov av att få stöd men 

som av olika anledningar inte fått det. Detta har gjort oss nyfikna att undersöka vilka faktorer det 

är som påverkar om en elev får det stöd den behöver. För faktum är att det stöd som elever kan 

få kan vara avgörande för deras framtid, om de ska klara kunskapskraven i skolan och kunna ta 

sig vidare för att så småningom få jobb. Det är också avgörande för elevernas självkänsla och att 

de ska känna att de också kan. Ordförande för Lärarnas riksförbund har skrivit en artikel som 

handlar om att elever inte får det stöd de har rätt till och vad konsekvenserna blir av detta.  

Strax har ännu en termin gått då alla elever inte har fått det stöd de behöver – och 
har rätt till – för att klara grundskolan. I våras gick nästan 19 000 elever ut nian 
utan att vara behöriga till gymnasieskolan. Det motsvarar 17,5 procent, eller nästan 
en av fem (Lärarnas riksförbund, 2017) 

Ämnet elever i behov av stöd är relevant eftersom det 2014 skedde en förändring av definitionen 

av stöd, regeringen ändrade då definitionen från ”barn i behov av stöd” till att dela upp stödet till 

”barn i behov av extra anpassningar” och ”barn i behov av särskilt stöd”. 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är 
möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den 
ordinarie undervisningen. Det måste inte fattas något formellt beslut om denna 
stödinsats./…/ Särskilt stöd handlar, till skillnad från stöd i form av extra 
anpassningar, om insatser av mer ingripande karaktär som normalt inte är möjliga 
att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie 
undervisningen. Det är insatsernas omfattning eller varaktighet, eller både 
omfattningen och varaktigheten, som skiljer särskilt stöd från det stöd som ges i 
form av extra anpassningar.(Skolverket, 2014, sid.11) 

  

 

Syftet med arbetet är därför att undersöka vilka faktorer som avgör om en elev får det stöd som 

behövs samt hur undervisningen anpassas för elever i behov av stöd utifrån några lärares utsagor. 
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Arbetsfördelning 

Vår tanke med hur vi delade upp arbetet var att vi ville få det någorlunda jämnfördelat utifrån 

mängden text som skulle skrivas i varje avsnitt. T.ex. så skrev Elin inledning och teoretiska 

utgångspunkter medans Luna skrev litteraturöversikten. Men vissa avsnitt har vi skrivit 

tillsammans då vi kände att de krävde att vi satt tillsammans och arbetade, exempel på dessa är 

intervjufrågor, analys, diskussion, konklusion och vidare forskning. När vi skulle göra 

intervjuerna så ansåg vi att det skulle vara enklast om en av oss var kontaktperson för skolorna så 

då fick Luna ansvaret för det. Någon dag innan intervjuerna insåg Elin att det skulle bli svårt för 

henne att ta sig ut till skolorna på grund av otillgänglighet i kollektivtrafiken, så därför delade vi 

upp arbetet med intervjuerna på så sätt att Luna genomförde dem och Elin transkriberade dem så 

att arbetsmängden ändå skulle vara någorlunda jämnt fördelat, och så att båda skulle ha koll på 

vad som sagts på intervjuerna.     
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Bakgrund 

Grunden till varför detta ämne har väckt vårt intresse är för att det har skett förändringar i skolan 

samt genom våra erfarenheter av hur det fungerar i verkligheten för barn i behov av stöd. 

Tidigare använde Skolverket begreppet barn i behov av särskilt stöd vilket de sedan ändrade till 

barn i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2015). Idag möter lärarna elever 

som har olika typer av diagnoser eller behov och därför har vi förståelsen att utifrån det skapas 

lagar och regler för att ge eleverna det stöd de behöver. Men vad är skillnaden mellan särskilt stöd 

och extra anpassningar? Syftet med detta arbete är att lyfta fram viktiga aspekter som kan vara ett 

stöd för lärarna, att arbeta med barn i behov av stöd men också att beskriva vad lagar och andra 

forskningar säger när det gäller att anpassa undervisningen. 

Vad är extra anpassningar? 

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att se till att utforma lektioner på ett sådant sätt så att 

eleverna uppnår kunskapskraven. Eleverna behöver inte alltid ha särskilt stöd utan kan klara sig 

med extra anpassningar, detta var en av orsakerna till varför riksdagen ändrade i skollagen. I 

skollagen (SFS, Kap 3, 5a§ 2010:800) står det att,  
 
Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt 
prov, uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare 
eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå 
de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av 
extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat 
följer av 8 §. Lag (2014:456). 
 

Extra anpassningar innebär att en elev får särskilt stöd, enskild undervisning vissa gånger eller att 

anpassningar görs inom klassens ram vilket är något som klassläraren ansvarar för. Till dessa 

anpassningar behövs det inte fattas några särskilda beslut. Om den extra anpassningen inte 

fungerar måste rektor ta beslut om att en pedagogisk utredning ska utarbetas. Utifrån den 

pedagogiska utredningen ska rektorn ta beslut om ett åtgärdsprogram ska utarbetas eller inte 

(Skolverket, 2015, sid.1). 

Vad är särskilt stöd? 

När det gäller särskilt stöd står det i skollagen att om inte extra anpassningar fungerar för en elev, 

för att eleven ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas till rektorn. 

Beslutet ska fattas skyndsamt. Om det i utredningen framkommer att eleven är i behov av särskilt 

stöd, så ska det ordnas på en gång (SFS, Kap 3, 8§, 2010:800). Vid särskilt stöd får lärare eller 
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annan personal inte fatta något beslut, utan lärarna och t.ex. speciallärare skriver en pedagogisk 

utredning och ett återgärdsprogram som undervisningen ska utformas ifrån så att eleven uppnår 

kunskapskraven, sedan beslutar rektorn om eleven ska får det särskilda stödet. Beslutstiden för 

särskilt stöd ser olika ut men vid akuta fall måste rektorn ordna det särskilda stödet på en gång 

utan att först prova på extra anpassningar (Skolverket, 2015, sid.1). 

Skolans ansvar och undervisning  

I Skolinspektionens (2016) granskningsrapport framkom det att svenska skolor inte har förstått 

innebörden av extra anpassningar. Efter Skolinspektionens (2016) besök hos olika lärare och 

elevhälsopersonal betonar personalen att ”det är viktigt att rutiner och arbetsprocesser 

kommuniceras och förankras. Specialpedagogen eller specialläraren beskrivs ofta som en central 

person för att utveckla ett fungerande arbete.” (Skolinspektion, 2016, sid.10). 

Orsaken till att skolorna har brustit kring extra anpassning kan vara rektorsbyte, att andra 

arbetsuppgifter har fått mer fokus, att samarbete saknas bland all personal i skolorna eftersom 

skolorna är uppdelade i låg- mellan- och högstadie. Detta orsakar att lärarna har bristande 

kunskaper, motstånd bland personalen eller att elevhälsans företrädare inte fått tillräckligt mycket 

inflytande, hävdar Skolinspektionen (2016). Andra aspekter som gör att skolorna inte lyckats är 

att beslutande anpassningar inte genomförs, mer anpassningar behövs, anpassningarna är 

kortsiktiga, anpassningarna utgår inte utifrån elevernas behov, skolan satsar inte på extra 

anpassningar eller på särskilt stöd (Skolinspektion, 2016, sid.14-15). 

Dock finns det goda exempel då vissa skolor har åstadkommit god kvalitet i arbetet med extra 

anpassningar. Detta blev möjligt då de hade ett bra planeringsarbete, rutiner med analysmöte där 

speciallärare och specialpedagoger tillsammans med skolledning vägledde lärarna i vilka behov 

som kan finnas hos en elev. Andra arbetsformer som ägde rum till det positiva resultatet var 

flexibilitet i själva genomförandet av anpassningar, den gemensamma rättningen av nationella 

prov, auskultation och upplägg av andra rutiner (Skolinspektion, 2016, sid.11). 
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Forskningsöversikt 

Vi har valt att börja litteraturgenomgången med att lyfta upp några begrepp som används i 

skolans värld idag och därefter ska vi beskriva tidigare forskning kring barn i behov av stöd. 

Syftet till varför vi lyfte just dessa aspekter är för att dessa begrepp har framkommit i våra 

intervjuer och det är anledningen till att de lyfts i detta avsnitt.  

Från en skola för alla till inkludering 

I en utredning (SOU 1980:34) visar det sig att begreppet integration och integrerande ligger nära 

varandra men har olika betydelser och därför förtydligade forskarna i utredningen dessa två 

begrepp . Med integration menas ”gemenskap, ömsesidighet, delaktighet och kommunikation” 

och medan integrering ”är ett löfte av alla parter som ska leda till förändring för alla inom den 

gemenskap där integrering äger rum” (SOU 2003:35 sid.29). 

När specialpedagogiken trädde fram under 1960-talet fick barn i behov av stöd gå på samordnad 

specialundervisning, senare fick det kritik av samhället och därmed blev ordet integrering en 

viktig aspekt (Nilholm & Göransson, 2014, sid.23-24). Begreppet integration är relaterat till 

skolans värld och ses därför som ett ideologiskt mål. Dock kan detta begrepp också ses som en 

ofullkomlig process, då man kan uppfatta olika nivåer och grader av integration (SOU, 2003:35, 

sid.29-30). Otydligheten med detta begrepp ledde till att professor Rosenqvist (2003) senare 

ersatte integrering med ”inkludering”. Detta begrepp ändrade synsättet på barn som är i behov av 

stöd eftersom inkludering förskjuter fokus till "hur skolan skulle kunna utformas för att passa alla 

elever" (Nilholm och Göransson, 2014, sid.29). Begreppet inkludering innebär att ”ett skolsystem 

är ansvarigt för alla elever oavsett deras individuella egenskaper och att inga segregerande 

lösningar skapas för olika kategorier av elever” (Nilholm och Göransson, 2014, sid.29). 

Till detta finns det olika typer av särlösningar i svenska skolor som till exempel i särskolan, 

specialskolan och särskilda undervisningsgrupper samt stöd i olika former som är knuten till den 

ordinarie klassrumsundervisningen. Nilholm (2014) betonar att olikheten i undervisningen bör 

ses som en resurs inte som ett hinder och därmed ska undervisningen vara anpassad till elevernas 

olika förutsättningar och behov (Nilholm & Göransson, 2014, sid 30). Nilholm (2014) betonade i 

sin forskning att när det gäller inkluderingsfrågor anses den demokratiska processen vara en 

viktig aspekt både på skolnivå och klassnivå.  
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Skälet till varför dessa begrepp anses vara viktiga är på grund av förändringen 2014 av skolverkets 

definition av stöd, samt att en "skola för alla" är ett centralt begrepp i Sverige.  En skola för alla 

trädde fram under 40-talet med en politisk debatt. Anledningen var ett ”politiskt missnöje med 

den sociala snedtryckningen till olika former av högre utbildning växte  fram” (Hjörne & Säljö, 

2008, sid.42). Vidare skrev forskarna att en skola för alla ”sågs alltså som förenlig med olika 

former av differentiering/ nivågruppering/ segregering som kunde legitimeras av pedagogiskt 

skäl”. (Hjörne & Säljö, 2008, sid.42) 

Målet med denna differentiering var att ge en chans till skolan att engagera sig i en 

kompensatorisk riktning (Hjörne & Säljö, 2008, sid.43). Detta innebar då att alla barn skulle gå i 

samma skola oavsett social bakgrund, vilket var ett infriande av drömmen för många betonade 

Nilholm (Nilholm & Göransson, 2014, sid.23).  

Lärare i ett inkluderat klassrum 

I ett tidigare stycke skrev vi om Nilholm (2014), där han betonade en viktig aspekt att ”olikheter 

ska ses som en tillgång och inte som ett problem och att undervisningen ska vara anpassad till 

elevers olika förutsättningar och behov” (sid 30). Men samtidigt menar han att det inte är lätt att 

realisera på grund av olika elevkategorier (Nilholm & Göransson, sid.70). Genom att se elevernas 

olikheter som en tillgång gjorde Nilholm en intervjustudie med lärare tillsammans med en annan 

forskare Alm (Nilhom och Göransson, 2014, s.30). En annan studie gjord av Nilholm och Alm 

visar på olika faktorer som är viktiga för att ha ett inkluderat klassrum, för att anpassa lektioner 

efter individuella behov och för att ha tydliga ramar för eleverna. Gruppaktiviteter såsom 

diskussioner och gemensamma problemlösningar där även goda relationer mellan lärare och 

föräldrarna är viktigt samt att respektera elevernas åsikter är exempel på viktiga faktorer för ett 

inkluderat klassrum (Nilholm & Alm, 2010, sid.239-252). En annan studie som baserats på 

intervjuer med rektorer (Mattsson & Hansen, 2009, sid.469) visar att om lärarna ska lyckas med 

ett inkluderat klassrum beror det också på deras samarbete med andra kollegor och ledningen på 

skolan. I en annan undersökning av samma forskare, skriver de att det visade sig att goda resultat 

inom elevernas lärandemål blev möjligt tack vare lärarnas tidiga upptäckt av elevernas individuella 

behov och att lärarna då kunde erbjuda dem rätt stöd i att läsa, skriva och räkna utifrån deras 

nivåer (Mattsson och Hansen, 2009, sid 471). 
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Specialpedagogikens utveckling i skolan 

Under 1990-talet kritiserades specialpedagogisk forskning både internationellt och i de nordiska 

länderna för deras begränsade synsätt på specialpedagogiken. Konsekvensen av detta var att det 

blev en utveckling av specialpedagogisk forskning som fick större breddning av såväl perspektiv 

som paradigmatisk förståelse inom området (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001, sid.13 ).  

Vidare skrev forskarna att 

Specialskolor och särskolan är skolformer som kanske oftast förknippas med 

specialpedagogik, vilket kan vara naturligt om man tänker på verksamheternas 

speciella organisation och utformning, ett ofta bortglömt faktum är dock att dessa 

skolors verksamheter kvantitativ sett utgör enbart en mycket liten del av den totala 

omfattningen av specialpedagogiska insatser i skolväsendet 

(Emanuelsson, m.fl. 2001, sid.14). 

Forskarna (Emanuelsson. m.fl., 2001) påpekar att mindre än två procent av barn och ungdomar 

går i särskolor eller specialskolor under hela sin skolgång. Vidare skriver Emanuelsson m.fl att det 

är minst en tredjedel av samtliga elever i svenska skolor som får ta del av specialpedagogiska 

insatser i form av specialundervisning inom ramen för de övriga skolformerna  

(Emanuelsson. m.fl., 2001, sid.14). 

Sedan tre decennier tillbaka har skolans ansvar ökat i större utsträckning med att dokumentera 

individuella anpassningar och särskilt stöd. Skolorna behöver utforma nya rutiner kring 

utarbetande, beslutsgång och arkivering av den ökande mängden dokumentation som tar mer tid 

både för lärare och skolledare (Tanner & Pretio, 2016). Förändringarna som påbörjade reformen 

om särskilt stöd och extra anpassningar är inte de enda förändringar som specialpedagogerna 

innefattades av utan även andra pågående förändringar som till exempel kan det handla om 

pågående organisationsförändringar. I samband de tolknings- och översättningsarbete som sker i 

samband med reformen blev förhandlingar och ansvarsfördelningar en central aspekt bland 

yrkesgrupperna. Tanner & Pretio (2016) beskrev i sin forskning i en intervju att en 

specialpedagog som heter Anna berättade att ”det egentligen handlar om ett ansvar som duktiga 

lärare alltid har tagit genom att kontinuerligt pröva sig fram för att hitta det bästa sättet att möta 

varje elev”.  

Forskarna hävdar också att i den nya reformen krävs det att förändra mötesrutiner och 

utredningsprocesser på ett sätt som uppdaterar nya förhandlingar om olika yrkesgruppers ansvar 

och status i relation till skolans stödinsatser (Tanner & Pretio, 2016). Vidare hävdar forskarna i 
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sin analys att ”Inriktningen mot det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är en sådan aspekt 

som framhålls och som ibland kan hamna i motsättning till de i hög grad, individanpassade 

åtgärderna” (Tanner & Prieto, 2016). Forskarna beskriver vidare (2016) att även andra 

yrkesgrupper inom skolans elevhälsoarbete exempelvis specialpedagoger, speciallärare, kuratorer 

och skolpsykologer blir mer involverade i utrednings- och dokumentationsarbete. Tanner och 

Prieto skriver vidare att förhandlingar mellan olika yrkesgrupper i skolan fungerar bäst för att 

fördela ansvar, dokumentation och uppföljning. Specialpedagogerna får i och med detta större 

utrymme av rektorerna och blir en mellanhand mellan rektorer och arbetslagen (Taner & Pretio, 

2016). Detta pågående förändringsarbete som sker i skolan idag påverkar varandra i olika 

medverkande tolknings- och översättningsarbete av olika politiska reformer. Detta är något som 

traditionella granskningar och utvärderingar från högre nivåer sällan lyfter upp. Konsekvenserna 

av detta är att många viktiga aspekter osynliggörs och leder till att det blir svårt att förstå samt 

kunna värdera de resultat av olika styrningsinitiativ (Tanner & Pretio 2016).  

Vidare betonar forskarna (Tanner & Pretio 2016) att villkoren för yrkesgrupperna i skolan har 

förändrats i och med att arbetet med dokumentationspraktiker har medfört att dokumentation 

har fått mer fokus än hur undervisningen bedrivs. Dessutom har utformningen av digitalisering i 

skolan inneburit att skolans personal har behövt lära sig att hantera nya digitala plattformar som i 

sig ställde krav på olika typer av överväganden och nya strukturer i organisationen. 

I en enkätundersökning av forskaren Nilholm (2008) visade det sig att eleverna som i behov av 

särskilt stöd kan möta svårigheter i skolan eftersom skolorna är odugliga på att anpassa sig till 

elevernas olikheter (sid.114). I en studie påvisas det att ”specialpedagogerna intar en övergripande 

position i relation till arbetslagen, med uppdrag både att stödja dem i deras arbete och att vara 

dem som bedömer och värderar arbetslagens insatser” (Tanner och Prieto, 2016).   

De olika policyförändringarna försköts på olika sätt i förhållande till olika arbetsgrupper där 

ämnesdiscipliner eller skolstadier inkluderades. Dessutom kan olika samtidiga reformer ofta 

samverka eller motverka varandra det betonar Tanner och Prieto i sina studier (Tanner och 

Prieto, 2016).  

I Tanner & Pretio (2016) studien visar de sig att arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd i 

klassrummet inte ses som en problematisk fråga hos specialpedagogerna. Specialpedagogerna 

menar att extra anpassningar görs på olika sätt i klassrummet, till exempel i form av 

färdighetsträning i läsning eller matematik, läxhjälp, placering i klassrummet, arbetsscheman eller 

anpassat material. Vidare skrev forskarna (Tanner & Pretio, 2016) att  

de anpassningar som beskrivs är konkreta och relaterade till behov på individnivå 

mer sällan tycks anpassningar beröra undervisningen på grupp- eller skolnivå. Vad 
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som däremot tycks vara i fokus för förhandling och tolkning i högre grad är 

gränsdragningen mellan de olika stödnivåerna extra anpassningar och särskilt stöd 

Lärarens ledarskap med elever i behov särskilt stöd 

Mattssons avhandling (2017) visar att lärarna i olika skolor har en målsättning med att alla elever 

ska gå i reguljära skolor och i särskilda fall får vissa elever undervisning i en liten grupp. Detta 

visar på att lärarna är medvetna om kommunens intention och att lärarna vet vad som står i 

läroplanen. Att lärarna väljer att arbeta vid dessa skolor innebär att viljan finns hos dessa lärare att 

arbeta enligt kommunen intention (Mattsson, 2017, sid.126). Att undervisningen ska lyckas beror 

en del på elevernas intresse och erfarenheter men läraren är en viktig aspekt för att skapa 

lärandemiljöer individanpassade behov inom existerande regler och resurser som finns (Linikko, 

2009, sid.41). Vidare skrev Linikko (2009) att det har visat under en längre tid att ”lärarens 

undervisning som något fast planerat och starkt relaterat till lärarens personlighet”. (Linikko, 

2009 sid.37) 

Konsekvenser av detta blir att det blir svårt att ge lärare konstruktiv feedback. 

Läromedelsproducenter är en annan påverkandefaktor till lärarens uppläggning av undervisning, 

de elever som inte klarar av deras produkter var en ”elev med särskilda behov” (Likkino, 2009, 

sid. 37). Samtidigt visar det sig att i historiska perioder har det funnits en tanke om att lärarna ska 

lära sig specialpedagogik för att kunna motverka segregerande åtgärder. (Mattsson, 2017, sid.124). 

Synen på inkludering hos lärarna varierar. Forskaren Likkino (2009) kom fram till att, ”lärare med 

specialpedagogiska kunskaper är mer positiva till inkludering än övriga. […] Kvinnliga lärare är 

också mer positiva till inkludering än manliga” (Likkino, 2009, sid.42). Vidare skriver Likkino 

(2009) att det skiljer sig mellan verklighet och ideologi,  med detta menas att de flesta lärare är 

positiva till inkludering om de själva inte är berörda.  En annan aspekt som starkt påverkar 

lärarnas syn är rektorernas positiva attityd och stöd kring inkludering (Likkino, 2009 sid.42). 

Olsson (2016) lyfter i sin doktorsavhandling från specialpedagogiska institutionen fram viktiga 

aspekter kring att arbeta med elever i behov särskilt stöd. En av dessa aspekter är att lärares 

ledarskap ska bedrivas i en relation (Olsson, 2016, sid .28). Den emotionella relationen ses som 

en viktig faktor för elevernas och skolans prestation (Hamre & Pianta, 2001, sid. 626). Enligt 

Hamres forskning om barns utveckling (Hamre & Pianta, 2001) är det lärarnas starka relation och 

samband med eleverna, som kan skaffa motivation hos lärarna för att spendera extra tid och 

energi att främja eleverna så att de blir framgångsrika (Hamre & Pianta, 2001, sid. 626). Vidare 

skrev Olsson (2016) att ”det ges olika bilder av huruvida det skapas legitimitet för lärares 

ledarskap i mötet med barn och unga i behov av särskilt stöd” (Olsson, 2016, sid.28).  
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Lärarens ledarskap i bemötande av elever i behov av särskilt stöd kan utformas på olika sätt. 

Dessutom påverkas det av att utformning av ledarskapet kan få olika konsekvenser för dessa 

elever i behov av stöd. Lärare som leder barn på ett tydligt sätt möjliggör att barn mer frivilligt 

deltar i aktiviteter, men ledningen kan också begränsa barns inlärning och upplevelser (Olsson, 

2016, sid. 28). Forskaren (Olsson, 2016) påpekar sin delorienterande studie att  

lärarens ledarskap i mötet med barn i behov av särskilt stöd, skapas ett behov av att 
bättre förstå och bidra till kunskapsutvecklingen om ledarskapet utifrån lärares 
erfarenheter. Synnerligen betydelsefullt blir det då att bidra till 
kunskapsutvecklingen om lärares ledarskap som inbegriper barn som är i behov av 
särskilt stöd (Olsson, 2016, sid. 28). 

 

En annan studie visade att lärarnas betoning om utbildning, fortbildning och 
kompetensutveckling också är viktiga faktorer för att främja inkludering i skolan (Mattsson, 2017, 
sid. 125). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är det sociokulturella perspektivet som har sitt 

ursprung i Lev Semenovich Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och språk (Lundgren, Säljö 

& Liberg, 2014, s.297). Vi har valt detta perspektiv eftersom det innehåller många begrepp med 

fokus på betydelsen av miljön för elever, något som stöds av de lärare vi intervjuat i denna studie 

och där det har kommit upp att miljön är en faktor som spelar in för elever i behov av stöd. 

Detta perspektiv passar också bra in på vår studie eftersom vi tar upp begrepp som inkludering 

och en skola för alla och eftersom det är något som har utvecklats från det sociokulturella 

perspektivet.  

 

Sociokulturella perspektivet: 

Det här perspektivet på lärande och utveckling handlar om hur vi människor utvecklar förmågor 

som är kulturella till sin karaktär t.ex. läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem osv. 

Enkelt sagt handlar det om hur människor tar till sig medierade redskap (Lundgren m.fl. 2014,  

s.298). ”Med mediering avses att människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår 

omvärld och agerar i den.” (Lundgren m.fl., 2014 s.298). Redskapen kan vara språkliga och 

materiella, Vygotskij framhåller det språkliga redskapet som mer av vikt eftersom genom det kan 

människor uttrycka sig, fördjupa kunskaper och förstå sin omgivning.  

Ett språkligt eller mentalt redskap är en symbol, ett tecken eller ett teckensystem vi 
använder för att tänka och kommunicera med.  Språkliga redskap är exempelvis 
bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. (Lundgren m.fl., 2014, s.299) 

Ett annat viktigt begrepp som Vygotskij använder sig av är idén om ”den närmaste proximala 

utvecklingszonen”. Det här begreppet hänger samman med att Vygotskij ser på lärande och 

utveckling som ständigt pågående processer. Detta innebär att när vi människor har lärt oss och 

behärskar något nytt t.ex. ett begrepp eller en färdighet så är chansen att erövra nya kunskaper 

och färdigheter stor för vi har dessa nya erövringar av kunskaper och färdigheter inom räckhåll 

(Lundgren m.fl., 2014 s.305). Om man tittar på hur det sociokulturella perspektivet har påverkat 

skolan så kan man se att de utredningar man gjorde inför läroplansreformerna 1994 är påverkad 

av perspektivet men också utredningar som man gjort senare. Perspektivet har också lett fram till 

en inkluderande undervisning för elever i behov av stöd, detta genom att det inte är förenat med 

en speciell pedagogik eller skola utan att stödet ska kunna ske inom ramen för den vanliga skolan 

och dess normala förutsättningar. Detta är något som Nilholm skriver om i sin forsknings- och 
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utvecklingsrapport om inkluderande undervisning, att ett inkluderat klassrum endast kan lyckas 

om olikheterna i klassrummet ses som en tillgång. (Lundgren m.fl., 2014, s.306-307). ”De 

pedagogiska konsekvenserna ligger i hur man organiserar samspelet mellan elever och mellan 

elever och lärare, och hur elever ges möjlighet att appropriera och delta i olika slags kunskaper.” 

(Lundgren m.fl., 2014, s.307). ”Appropriering är det uttryck som en sociokulturell tradition 

använder för att beskriva och förstå lärande.” (Lundgren m.fl., 2014, s.303). Hamre och Pianta 

(2001, sid.626) skriver att lärare är mer benägna att lägga mer energi vid eleverna om de har en 

god relation med. Elever som litar och gillar sina lärare är mer motiverade att lyckas. Alltså är de 

emotionella relationen mellan elever och lärare är en viktig faktor för att eleverna ska lyckas i 

skolan, det anser både lärare och elever påpekar Hamre och Pianta (2001, sid.626). Detta skriver 

också Olsson (2016, sid.18) om i sin delorienterande studie, att goda relationer mellan lärare och 

elever har främjat anpassningar för eleverna och deras lärande.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka faktorer som avgör om en elev får det stöd som 

behövs samt hur undervisningen anpassas för elever i behov av stöd utifrån några lärares utsagor. 

Frågeställningar: 

1. Vilka faktorer avgör om en elev får stöd? 

2. Hur arbetar några lärare i sin undervisning för att elever i behov av stöd ska nå 

kunskapskraven? 
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Metod 

Vårt syfte är att undersöka vilka faktorer som är avgörande om en elev får stöd samt hur några 

utvalda lärare arbetar med elever i behov av stöd. Därför har vi valt att intervjua fyra lärare och 

fyra rektorer i samma kommun. Vi vill få vetskap om hur lärarna gör för att stödja elever i behov 

av stöd utifrån de erfarenheter som de har och därför anser vi att en kvalitativ forskningsintervju 

passar. Det här arbetssättet innebär att få fram information enligt berättarens egen uppfattning 

utifrån deras kunskap (Kvale & Brickmann, 2009, sid.43-44).  Detta inspirerade oss eftersom 

avsikten med vår intervju var att lyfta fram de intervjuade personernas upplevelse samt erfarenhet 

av ämnet, i det här fallet elever i behov av stöd. Vår mål var att få så mycket information som 

möjlig inom ämnet samt att få tydliga svar utifrån våra frågeställningar. Vi utformade frågorna 

utifrån vår avsikt med denna studie, vilket är att ta reda på faktorer som avgör om en elev får stöd 

samt få tips på hur man kan arbeta med barn i behov av stöd. Våra rubiker har vi valt utifrån våra 

frågeställningar samt syfte. Under analys och diskussion valde vi att ha rubriker som var så lika 

våra frågeställningar som möjligt utan att de skulle bli för långa och utan att de skulle vara helt 

lika. Innan vi beskriver hur undersökningen gick till, kommer vi att beskriva en kvalitativ 

forskningsintervju nedan. Kvale och Brickmann (2009) har delat den kvalitativa 

forskningsintervjun i tolv aspekter. Innebörden av dessa har vi fetmarkerat och beskrivit exakt 

som Kvale & Brickmann (sid 43-44). 

 

Kvalitativ forskningsintervju 

Livsvärld. Ämnet för den kvalitativa intervjun är intervjupersonens livsvärld och hennes 

relation till den. Vi ville veta vad lärarna och rektorerna hade för erfarenheter och upplevelser 

att arbeta med elever i behov stöd. 

 

Mening. Intervjun försöker tolka meningen hos centrala teman i intervjupersonens 

livsvärld. Intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs. 

Att lyssna under intervjun och i transkribering av intervjun, efter osäkerhet i de intervjuades svar. 

 

Det kvalitativa. Intervjun söker kvalitativ kunskap uttryckt på normal prosa, den har inte 

kvantifiering som mål. Att intervjua lärarna och rektorerna som har erfarenhet av barn i behov 

av stöd ger oss kvalitativ kunskap och det ger intervjun dess kvalitativa form. 
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Det deskriptiva. Intervjun söker erhålla nyanserade beskrivningar av olika aspekter av 

intervjupersonens livsvärld. De intervjuade lärarnas tips om hur de bäst stödjer elever i behov 

av stöd och hur de samarbetar med andra kollegor och ledning. 

 

Det specifika. Det är beskrivningar av specifika situationer och handlingssekvenser som 

dras fram, inte allmänna åsikter. Att få exempel från de intervjuade om vilka situationer 

anpassningar fungerar och där anpassningar är svårare.   

  

Medveten naivitet. Intervjuaren visar öppenhet för nya och oväntade fenomen i stället för 

att komma med färdiga kategorier och tolkningsschema. Att de intervjuade väljer själva hur 

de ska svara. 

 

Fokusering. Intervjuaren fokuserar på bestämda teman, den är varken strängt 

strukturerad med standardiserade frågor eller helt ”nondirektiv”. Man kan inte alltid gå 

efter frågorna som man har skrivit i förväg utan ibland kräver situationen att man anpassar 

och/eller utvecklar frågorna och även lägger till följdfrågor. 

 

Mellanmänsklig situation. Den kunskap som erhålls frambringas genom det 

mellanmänskliga samspelet i intervjun. Det är viktigt att höra av sig i god tid, ge information 

om studien, intervjuns syfte. Dessutom bör intervjuaren bygga en positiv relation så att den 

intervjuade känner sig bekväm med intervjun både innan, under och efter. 

 

Positiv upplevelse. En väl genomförd forskningsintervju kan vara en ovanlig och 

berikande upplevelse för intervjupersonen, som kan vinna en ny insikt om sin 

livssituation. Intervjupersonerna känner sig nöjda med intervjun och intervjuarens arbete, och 

kan få en insikt om hur det ser ut på deras skola. 

Undersökningsgrupp 

Vi har kontaktat fyra olika skolor i samma kommun. Kommunen är en medelstor kommun och 

alla lärare är verksamma inom årskurs F-3, en av lärarna var dessutom specialpedagog. Luna var 

den som var kontaktperson för skolorna så hon började med att ta kontakt för att presentera vår 

studie och sedan fråga om det var av intresse att delta i vår studie och att då intervjua två lärare. 

Rektorn på den ena skolan sa att om lärarna tackar ja och så kunde även hon ställa upp. På de 
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andra skolorna blev rektorerna nyfikna och ville gärna ställa upp. Men på grund av rektorernas 

fulla schema så fick vi träffa biträdande rektorer istället. 

Den 21 april 2018 skickade vi informationsbrev och medgivarblanketter till alla lärare och 

rektorer och veckan därpå hade vi bokat våra möten för intervjuerna. Två av de fyra rektorerna 

fick vi mejla frågorna på grund av deras begäran och fulla scheman. 

Tillvägagångssätt - genomförande  

Som vi tidigare nämnde så bokade vi tid med samtliga lärare och två av rektorerna. Vi har använt 

mobilen som verktyg för att spela in intervjuerna. Lärarna på skola 1 intervjuades under rasten. 

Men på skola 2 bokades det samma tid till alla tre (två lärare och en rektor). Först intervjuade 

Luna den biträdande rektorn och lärare 1. Sen när Luna skulle intervjua lärare 2 som är 

klasslärare gick lärare 1 som Luna började intervjua in till lärare 2 klass och hjälpte till.  Av en 

slump träffade Luna biträdande rektor som arbetar på skola 3 samma dag och fick då tillfälle att 

intervjua honom direkt. Luna mailade två rektorer på två andra skolor i kommunen (sjunde och 

åttonde intervjuerna) för att få till intervjuer med de också och för att få mer underlag till vår 

studie. Båda rektorerna begärde att få svara på våra intervjufrågor via mail. Varje intervju tog 12-

15 minuter. 

Metoddiskussion   

Den kvalitativa intervjun som nämndes ovan ger enligt Kvale och Brickmann (2009, sid.43-44) 

tillträde till människors upplevelse av verkligheten. Intervjuerna grundar sig på frågorna som vi 

har framställt och som svarar mot vårt syfte och våra frågeställningar. Två av rektorerna valde att 

svara på våra frågor via mail. Detta skulle ha kunnat påverka resultatet av studien, eftersom vi inte 

hade möjlighet att se personernas kroppsspråk eller höra deras röster för att märka av eventuella 

tvivel i svaren. Dock så tror vi att det inte blev någon påverkande faktor till vårt resultat eftersom 

vi kunde se skillnaden mellan deras svar. En annan nackdel med att två av rektorerna svarade via 

mail var att det gjorde det svårare att ställa följdfrågor för att få mer uttömmande svar och en 

större förståelse för hur de intervjuade tänker.  

Reliabilitet och Validitet 

Realiabilitet och validitet är två begrepp som ofta används inom forskning för att få fram hurvuda 

en studie eller forskning är tillförlitlig och gilitg. Det är inte säkert att resultatet i vår 

undersökning är tillförlitlig och att vi skulle få fram samma resultat om vi gjorde undersökningen 
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igen med liknande omständigheter (Bell 2016, sid.133). Alltså har resultatet en låg reliabilitet 

eftersom urvalet till våra intervjuer är grundat på åtta individer inom skolversamheten som alla 

har olika upplevelser och erfarenheter. Vi kan inte säga hur stor sannolikheten är att det som våra 

intervjupersoner berättar är representativt för alla eller merparten av lärare och rektorer som 

arbetar med årskurs F-3. Även om våra åtta intervjupersoner har vissa gemensama nämnare i sina 

svar till exempel att en viktig del i undervisningen och kontakten med elever som har stödbehov 

är att ha en bra relation till eleven och dess familj, så är det inte representativt för alla som arbetar 

med elever som har stödbehov. Vi kan inte säga att alla lärare som jobbar i årskurs F-3 anser att 

en bra relation till eleven och dess familj är en viktig del av arbetet. Eftersom vår studie inte är 

representativ så har vår studie allså låg reliabilitet. Definitionen av validitet är följande 

”utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga slutsattser och att de resultat 

och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt stöd för de tolkningar som görs” 

(Bell, 2016, sid.134). Detta innebär då att utifrån den definitionen och våra slutsatser att 

reliabiliteten är låg så är också validiteten låg baserat på samma grunder som reliabilitet, eftersom 

det inte är möjligt att säga att det som intervjupersonerna har berättat är representativt eller giltigt 

för alla lärare och rektorer som arbetar med årskurs F-3. 

Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) så underättades alla lärare och 

rektorer vid första kontakt om studien och våra intentioner med studien. Detta gjordes via ett 

informationsbrev som skickats på mail. I samband med de skickade vi även ut en 

medgivarblankett för deltagarna att skriva på och lämna till oss vid intervjun. Vi anser därmed att 

vi och vår studie har uppfyllt de forskningsetiska principer som berör samtycke, inofrmation och 

nyttjande.     

 

 



 

 22 

Analys 

Studien och svaren från intervjuerna stämmer överens med varandra och visade det resultatet 

som vi förväntade oss. Vi kunde se av intervjuerna att arbetet med elever i behov av stöd ser 

olika ut i olika skolor även om de ligger i samma kommun. Några anledningar till detta som vi 

kan läsa av är hur samarbetet mellan kollegor och ledning ser ut. Även om vissa skolor var bättre 

på att anpassa efter elever saknades det fortfarande fortbildning för lärarna. Det framgick av 

intervjuerna att ingen av dessa skolor hade satsat på fortbildning trots att det behövs kunskap om 

hur lärare ska utforma lektioner på individuell nivå. Fortbildning sker på lärarnas initiativ eller om 

det har elever med funktionsvariationer. Tre av fyra lärare nämnde att det finns ett samarbete 

mellan lärarna och specialpedagogerna för att underlätta deras arbete att hitta material. En annan 

aspekt som framkom var att tre av lärarna och tre av rektorerna inte nämnde den ekonomiska 

faktorn, det vill säga om den ekonomiska faktorn påverkar vilken stöd en elev ska få. Med 

ekonomiska faktorn menar vi t.ex. inte råd till material, råd till assistent etc.   

Det vi också kunde se var att alla skolor har samma rutin kring arbetet från det att lärarna 

upptäcker att en elev behöver stöd. En av rektorerna talade om en “återgärdstrappa” (se bilaga 3) 

vilket speglar väldigt bra på hur de andra intervjuade har svarat, gällande frågan om hur arbetet 

går till då lärare upptäcker att en elev behöver stöd.  

Faktorer som påverkar om en elev får stöd 

Samtliga fyra lärare var eniga om att en elev ska få stöd om de inte uppnår kunskapskraven. Tre 

av de fyra lärarna nämnde också den sociala faktorn och en lärare nämnde den ekonomiska 

faktorn som kan påverka om en elev får stöd. En lärare nämde den ekonomiska faktorn och 

berättade att det är ju en ekonomisk fråga om det går att köpa in material som behövs till en 

anpassning för en elev, till exempel att köpa in en sittkudde för det hjälper eleven att koncentrera 

sig. Enligt en av lärarna så kan en faktor som påverkar om en elev får stöd vara att man inte kan 

möblera klassrummet på det sätt som är gynnsamt för eleven. Ett exempel på detta kan vara att 

eleven behöver sitta mot en vägg för att kunna koncentrera sig men om klassrummet då är 

svårmöblerat så kan det påverka så att denna elev inte får just det stödet. En annan lärare påpekar 

att samarbetet med hemmet kan vara avgörande om en elev får ett stödbehov t.ex. så kan 

föräldrarna till eleven tacka nej till stödet för att de inte ser behovet av stöd eller utifrån ett socialt 

perspektiv att de vill att deras barn ska passa in i klassen. Alla rektorerna är överens om att 

eleverna ska få det stöd som de är i behov av. En av dem svarade att skolan är skyldiga att ge 

eleverna det stöd som de behöver eftersom det står i skollagen. En annan svarade att en faktor är 
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om läraren har kompetens att upptäcka om en elev har svårigheter och att en utåtagerande elev 

tas snabbare hand om än den elev som är stilla. Den tredje rektor svarade att om en elev inte 

uppnår kunskapskrav trots anpassningar. Och den fjärde rektorn svarade att det ligger på läraren 

att upptäcka elevens behov av anpassning. Samtliga fyra lärarna vi intervjuade säger att de har ett 

bra samarbete med speciallärare och specialpedagoger, men ändå svarar de flesta av lärarna att de 

måste hitta på eller göra eget material, jobba över för att få till planering osv. vilket då påverkar 

det stöd som elever kan få. På en av skolorna har det ett starkt samarbete mellan olika 

yrkesgrupper och ledningen, dessutom finns det en uppföljning och analys kring deras arbete för 

deras elever som är i behov av stöd. Den andra skolan betonade också att de tyckte att 

samarbetet bland de olika yrkesgrupperna på deras skola var bra. Detta är något som kan påverka 

de stöd en elev kan få, då ett nära sammarbete mellan klasslärare och speciallärare eller 

specialpedagoger gör det lättare att få hjälp och besluta om rätt stödinsats när klassläraren 

upptäcker ett stödbehov.  

Fungerande arbetssätt för elever i behov av stöd   

En fråga som vi ställde till lärarna som vi intervjuade och som ger svar vår andra forskningsfråga 

var “ge oss dina tre bästa tips på hur du arbetar med elever i behov av stöd?”. Tre av lärarna svarade att ett 

nära samarbete mellan hem och skola är viktigt, alltså att skapa en relation till familjen. Genom 

detta så visar man för eleven att skolan och föräldrarna står eniga och att man säger samma sak 

hemma som i skolan. Men det är också viktigt att det inte blir en konflikt om läraren ska ringa 

hem och berätta om någon anpassning som man har gjort.  

Ett annat tips som vi fick från tre av fyra lärare var att det är viktigt att ha en god relation till 

eleven. Att lära känna eleven och skapa en tillit gör att det blir lättare att se vad som fungerar för 

eleven. Det underlättar också för att se vilken dagsform som eleven är i och för att veta vilka krav 

man kan ställa på just den eleven. 

Ett annat tips som vi fick av en av lärarna var att som klasslärare ha ett bra samarbete mellan 

speciallärare eller specialpedagog. Vi fick också tips om att samla elever som har liknande 

svårigheter på samma plats t.ex. vid ett bord och att jobba extra med dessa elever. En lärare 

betonade vikten av att vara tydlig med hjälp av olika verktyg t.ex. bildstöd, rita på tavlan, upprepa. 

Det hjälper eleverna att få klart för sig vad det är de ska göra. En lärare gav som tips att vara 

drivande, att följa upp och se till att det blir något t.ex. vid kontakt med BUP eller om man som 

lärare har egna ideér på lösningar. Vi fick också tips om att ta en sak i taget och hårdträna det tills 

det känns bra för både elev och lärare. Detta eftersom elever ofta behöver stöd i allt och då 

underlättar det att ta en sak i taget. Det sista tipset är att ha rörelseaktivitet i klassrummet. Alltså 

att i 5 min ställa sig upp, sträcka på sig och göra någon snabb rörelse, detta väcker elevernas 

arbetsro och koncentration genom att man får igång dem.      



 

 24 

Diskussion 

Vi kommer nedan att koppla våra resultat till tidigare forskning och diskutera detta utifrån våra 

frågeställningar.  

Faktorer som påverkar stöd 

En av rektorerna från våra intervjuer påtalade att en faktor som påverkar om en elev får stöd är 

om läraren har kompetens att upptäcka stödbehovet hos eleven. Det är något som även Mattsson 

(2017, s.125) påpekar, han skriver att utbildning, fortbildning och kompetensutveckling är viktiga 

faktorer för lärares arbete. Vidare skriver han att fokus på barns olikheter borde få större plats i 

lärarutbildningen eftersom lärare ska arbeta med att individualisera utifrån elevernas behov. 

Andra faktorer som påverkar elevernas stöd kan vara klassrumsmöblering, ekonomiska och 

sociala faktorer. En av lärarna berättade i intervjun att hennes klassrum är svårmöblerat på grund 

av att det är så många dörrar in till klassrummet. Detta kan då påverka det stöd en elev har behov 

av, om stödet är att eleven behöver sitta på en viss plats i klassrummet, t.ex. mot en vägg. 

Ekonomiska faktorer kan vara att det inte finns pengar till att anställa en assistent, 

specialpedagog, speciallärare men det kan också vara att det inte finns pengar till att köpa in 

material, t.ex. sittkudde, arbetsmaterial som är anpassat. Sociala faktorer kan vara att föräldrarna 

inte ser ett stödbehov och därför inte går med på extra anpassningar eller särskilt stöd. Det kan 

också vara att föräldrarna vill att eleven ska passa in i klassen och därför inte vill gå med på 

stödinsatser. När vi frågade en av rektorerna om vilka faktorer som påverkar stödinsatser för 

elever sa han att  “Alltså vi är ju skyldiga att ge alla elever det stöd som behövs”. Det är bra att rektorn är 

medveten om att skolan är skyldig att ge alla elever det stöd som de behöver men eftersom det 

inte var det vi frågade om, fast vi ställde följdfrågor så upplevde vi att rektorn undvek frågan. I 

våra intevjuer framkom det av lärarna att det är svårt att tillmötesgå detta. De svarar att de på alla 

möjliga olika sätt jobbar och går på knäna för att anpassa klassrummet och undervisningen så att 

alla elever ska uppnå kunskapskraven och få de stöd som de behöver t.ex. jobba övertid eller göra 

eget material. När vi frågar en av lärarna vad hon gör om det inte finns tillräckligt med resurser så 

som material, personal, tid så svarar hon följande ”Så att ja vad gör jag? Går på knäna, jobbar extra 

hårt, det finns inte så mycket att göra liksom, vi får ju jobba med det vi har”   
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Att arbeta  med elever i behov av stöd  

Olikheter som är en tillgång (Nilholm & Göransson, 2014, sid.30) i klassen möjliggör att lärare 

får ett positivt synsätt för att arbeta för ett inkluderat klassrum. Vid vår intervju påpekade flera 

lärare att ett samarbete med andra yrkesgrupper i skolan så som EHT, specialpedagoger, 

speciallärare och ledningen är en central aspekt för att kunna lyckas med ett inkluderat klassrum. 

Men i en studie visade det sig att rektorer ofta inte har något direkt samarbete med lärarna utan 

att specialpedagogerna funkar som en mellanhand (Taner & Priteo, 2016.) Detta visade sig även i 

vår studie när vi ställde en fråga kring vilket samarbete som fanns på just deras skola. Vi tycker att 

en direkt kommunikation bland lärarna och rektorerna skulle kunna ge en bättre lösning på hur 

läraren skulle kunna stödja en elev i behov stöd. Detta tycker vi eftersom rektorerna har bättre 

koll på vilka resurser som finns men också för att det även handlar om en ekonomisk aspekt. Den 

ekonomiska faktorn undvek de flesta lärarna och rektorerna vid vår intervju, vilket förvånade oss.  

 

Forskaren Olsson (2016) påpekar i sin forskningsgenomgång att,  
 
Utifrån den mångfacetterade bild som träder fram i denna forskningsgenomgång av 
lärares ledarskap i mötet med barn i behov av särskilt stöd, skapas ett behov av att 
bättre förstå och bidra till kunskapsutvecklingen om ledarskapet utifrån lärares 
erfarenheter. Synnerligen betydelsefullt blir det då att bidra till 
kunskapsutvecklingen om lärares ledarskap som inbegriper barn som är i behov av 
särskilt stöd” (Olsson, 2016, sid. 28). 
 

När det gäller vår fråga om lärarnas kompetens för att kunna arbeta med elever i behov av stöd, 

så kom vi fram till att ingen av lärarna hade blivit erbjudna fortbildning utan de fick ofta hjälp av 

specialpedagoger. Vidare fortbildning skulle möjliggöra för lärare att vara drivande och att kunna 

hjälpas åt att hitta material eller andra lösningar. En annan aspekt som framkom i vår studie var 

att ha en god relation mellan lärare och elever. Forskarna (Hamre & Pianta, 2001, sid.626) menar 

att goda relationer med elever motiverar lärarna att driva eleverna till framgång. Att ha en god 

relation med elever är en viktig aspekt även om man inte har elever i behov av stöd. För att ha en 

fungerande klass behöver lärarna veta hur eleverna fungerar som personer, anser vi. En gott 

samarbete med vårdnadshavare ses som en viktig faktor för att  stödja elever i behov av stöd. 

Inkludering i klassrummet – en skola för alla 

Att ha ett inkluderande klassrum gynnar inte bara den berörda eleven utan andra elever också, 

dessutom gynnas även lärarna av att ha ett inkluderande klassrum. Det visade sig tydlig på 

intervjuerna att i ett inkluderande klassrum är läraren mer drivande eftersom dessa lärare ser 

olikheter som en tillgång och inte som ett problem. Därmed läggs det idag stor vikt på 

grupparbete i skolan, eftersom det innebär att eleverna utbyter kunskap med varandra och att de 

elever som har lättare för arbetsområdet kan lyfta de elever som har det svårare. “En skola för 
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alla” har gjort det möjligt för barn som bor i samma område, att gå i samma skola oavsett social 

bakgrund. Detta är något som Nilholm (2016) skriver om:  

vi vill också argumentera för att en gemenskap förutsätter arbetsformer där elever 
involveras med varandra. Det kan då handla om lektioner och samtal i helklass där 
alla elever involveras eller arbete i mindre grupper där det gemensamma resultatet 
är beroende av alla gruppmedlemmars bidrag. (Nilholm, 2016, s.31) 

Sociokulturella perspektivet   

Vi anser att det sociokulturella perspektivet har genomsyrat vår studie i och med att det 

perspektivet handlar om hur människor utvecklar förmågor som vi behöver för att förstå vår 

omvärld och för att kunna agera i den t.ex. läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt, lösa problem 

osv. Men det innefattar också de språk som människor använder för att kommunicera med i 

omgivningen t.ex. bokstäver, siffror, begrepp osv. En tidig upptäckt av elevers individuella behov 

gjorde så att lärare kunde ge eleverna rätt stöd i att läsa, skriva och räkna utifrån deras nivåer, 

vilket ledde fram till goda lärande mål (Mattsson & Hansen 2009, sid.471). Detta kan kopplas 

ihop med det sociokulturella begreppet ”närmaste proximala utvecklingszon” som handlar om att 

när människor har lärt sig något nytt så är de beägna att ta kunskapen till nästa steg och lära sig 

ytterligare nya saker.   

Vi anser också att perspektivet varit en del av vår studie i och med att perspektivet har lett fram 

till en inkluderande undervisning för elever i behov av stöd. Den inkluderande undervisningen är 

en påverkande faktor för att elever ska få stöd inom ramen för den vanliga skolan och dess 

normala förutsättningar. Begreppet inkludering kommer från det sociokulturella perspektivet och 

innebär att undervisningen inte är förenad med en särskild pedagogik eller skola, utan stödet ska 

ske inom ramarna för den vanliga skolan och dess normala förutsättningar. Den inkluderande 

undervisningen har i sin tur lett fram till begreppet “en skola för alla” som inkluderar alla elever 

och innebär att alla elever går i samma skola oavsett deras sociala bakgrund och stödbehov. 

(Nilholm & Göransson, 2014, sid.23).  

Nilholm och Alm påpekar i sin studie att ha en god relation till elever och dess föräldrar är något 

som är bra för alla elever men särskilt bra för elever med behov av stöd eftersom du som lärare 

har mycket kontakt med föräldrarna (Nilholm & Alm, 2010, sid.239-252). Detta är något som vi 

fick fram i intervjuerna och som vi har lyft fram under analysen, tre av fyra lärare nämnde detta 

som en viktigt del i arbetet med elever i behov av stöd.  
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Konklusion 

Utifrån de frågeställningar som vi har utformat för studien så har vi kommit fram till att den 

ekonomiska faktorn är en bidragande orsak till varför elever i behov av stöd inte får de 

stödinsatser som de behöver. Men det som vi kom fram till i intervjuerna var att det lika gärna 

kan vara sociala faktorer, lärarens kompetensbrist eller en klassrumsmöblering som i slutändan 

påverkar eller till och med avgör om en elev får de stödinsatser som behövs.  

Det framkom också att om läraren skapar och har en god relation till elever och familjer så 

gynnar det arbetet med elever i behov av stöd.  
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Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta undersöka vidare i detta ämne. Vi tänker att man skulle 

kunna undersöka om bakomliggande orsakerna varför barnen faktiskt behöver stöd om man 

bortser från att de har diagnoser, vi tänker oss att de skulle kunna vara genetiska orsaker eller 

miljöaspekter som gör eller påverkar att ett barn blir i behov av stöd. Det skulle också vara 

intressant att fortsätta undersöka elever i behov av stöd relaterat till diagnos. Blir det lättare för en 

elev att få stöd om eleven har en diagnos eller blir det en begränsning istället. Om föräldrarna inte 

samarbetar med skolan t.ex. genom att de inte ser att deras barn är i behov stöd eller nekar 

stödinsatser för att barnet ska passa in i klassen, vi skulle då undersöka hur kan man ändå lyfta 

barn som är i behov av stöd. Förhoppningsvis kan vidare forskning ge nya kunskaper, insikter 

och en djupare förståelse kring elever i behov av stöd.   
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http://www.regeringen.se/49b71e/contentassets/401d867f15724f369b15cce2c5a5b6ed/sou-200335-for-den-jag-ar---om-utbildning-och-utvecklingsstorning-till-och-med-kapitel-8
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor till lärarna 

1. Namn, Skola och hur länge har du jobbat som lärare 

 

2. Vilken erfarenhet har du av att arbeta med elever i behov av stöd? Då pratar vi om all typ 

av stöd extra anpassningar, särskilt stöd. 

 

3. Hur många elever har du i klassen och hur många av dessa elever behöver någon form av 

stöd? 

 

4. Hur många resurser finns det? (i klassen eller skolan??) 

 

5. Har du fått någon fortbildning kring att arbeta med elever i behov av stöd. 

(JA – vad för fortbildning? NEJ – har du fått någon annan hjälp?) 

 

6. Hur går arbetet till, från det att du upptäcker att en elev är i behov av stöd? 

 

7. Hur gör du om det inte finns tillräckligt med resurser? T.ex. personer, tid eller material 

 

8. Finns det några faktorer som avgör om en elev får stöd? T.ex. extra anpassningar 

 

9. Beskriv situationer där anpassning fungerar och finns det situationer då anpassning är 

svårare att genomföra och vad är det som gör att det fungerar alt inte fungerar. 

 

10. Vilka stöd finns i din skola som underlättar för dig att arbeta med elever som är i behov 

av stöd? 

 

11. Vad kan du göra om det inte finns tillräckligt med resurser i skolan? T.ex. personer, tid 

eller material 
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12. Hur ser samarbetet ut med dina kollegor för att utveckla eleverna som är i behov av stöd 

och för att de ska nå kunskapskraven? 

 

13. Ge oss dina 3 bästa tips på hur du arbetar med elever i behov av stöd? 

 

Bilaga 2. Intervjufrågor till rektorerna  

1. Namn, skola och hur länge har du jobbat inom skolan? 

 

2. Hur uppfattar du att lärarna arbetar för elever i behov av stöd? 

 

3. Hur går arbetet till från det att en lärare upptäcker ett stödbehov 

 

4. Vilka faktorer kan avgöra om en elev får det stöd som behövs? 

 

5. Vilka resurser finns att tillgå på denna skola? 

 

6. Hur brukar ni samarbeta med lärare om det inte finns tillräckligt med resurser? T.ex. 

fortbildning, råd till assisten eller speciallärare, material mm.  

 

7. Hur brukar ni samarbeta med dessa barns föräldrar? 

  

8. Vilken hjälp erbjuder ni lärare för att underlätta arbetet med elever i behov av stöd 
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Bilaga 3 – återgärdstrappa  

1.När oro uppstår gör undervisande lärare egna extra anpassningar som dokumenteras i en 

handlingsplan. Vårdnadshavare informeras. Denna utvärderas efter två veckor. 

Handlingsplansdokumentet (Nytt) ligger under Team Drive/EHT 

 

a.Vid mer än 20% frånvaro så informerar skolsköterska mentor. Mentor undersöker orsak till 

frånvaro och återkopplar till skolsköterska som rapporter till EHT. 

 

2.Om anpassningar inte räckt till tar man hjälp av arbetslaget för att höra med kollegor när det 

fungerar och när det inte fungerar samt att man tar reda på varför. Genom att göra kortare besök 

hos kollega där det fungerar får man förslag om hur ytterligare anpassningar kan göras i det egna 

klassrummet. Behövs vikarie hör man av sig till skolledningen. De nya tänkbara anpassningarna 

kan läggas till i handlingsplanen. Utvärdera efter två veckor. 

 

3.Om dessa anpassningar inte är tillräckliga gör man en pedagogisk kartläggning tillsammans med 

arbetslaget. Detta dokument ligger under Team Drive/EHT, 

 

4.Kartläggningen lämnas till EHT, Lena Storthors.  EHT gör en pedagogisk utredning. 

 

5.Beslut tas av EHT om ÅP eller inte ÅP. 

 

6.Åtgärder sätts in om beslut om ÅP tas. Vårdnadshavare och mentor kallas till EVK. 

 

Dokument 

• Handlingsplan (fylls i av ämneslärare/mentor) 

• Pedagogisk kartläggning (fylls i av mentor) 
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• Utredningsdokument (fylls i av EHT) 

• Beslut om Åtgärdsprogram (fylls i av EHT) 

• Åtgärdsprogrammet ska godkännas av EHT, mentor, ämneslärare och vårdnadshavare. 

Upprättas av mentor. 

• Utvärdering av Åtgärdsprogram (fylls i av mentor och EHT) 

 


