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“Det handlar om bemanning i skolan, vuxna som spelar roll, knappast fler datorer utan fler engagerade 

vuxna som vill jobba med elever som har det krångligt och som lägger ner själ och hjärta i att hjälpa”- Johan 
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Förord 

Ett tack vill utmärkas till de informanter som gett oss en bra bild av hur arbetet med elever i behov 

av särskilt stöd hanteras i grundskolans tidigare år. Ett tack till våra familjer och respektive som 

under julledighet läst, kommenterat och granskat vår studie och gett oss värdefulla synpunkter. 
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Sammanfattning 

I dagens skoldebatt talar man om de svenska elevernas resultat då internationella kunskapsmätningar 

visar att det skett en nedgång. Många debattörer menar att den svenska skolan allt mer rör sig från 

visionen om “en skola för alla”. Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers väg till stöd i 

undervisningen hanteras i grundskolans tidigare år utifrån uppfattningar hos chefer och lärare inom 

skola och kommun. Vi vill också reda ut hur begreppet “i behov av särskilt stöd” definieras samt hur 

man utvecklar arbetet för att uppnå visionen om en skola för alla.  

För att behandla våra frågor har kvalitativa intervjuer genomförts. Den rationalistiska modellen 

som utgår från organisationsperspektivet, samt den fenomenologiska ansatsen ligger till grund för 

vår studie. Ett relationellt perspektiv har också använts som ett analysverktyg.  

Studien har visat att processen är relativt komplex och att det finns många områden som har 

brister. Av resultatet framgår att den huvudsakliga bristen är lärarens utbildning. Vi har också 

förstått att begreppet inte är en enkel uppgift att definiera och att man fokuserar på individens 

problematik framför organisationens påverkan på eleven.  

 

Nyckelord: elever i behov av särskilt stöd, kvalitativ intervju, organisationsperspektivet, 

grundskola.  
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1. Inledning 

Denna uppsats har gett oss en större förståelse och kunskap vad gäller elever i behov av särskilt stöd 

som vi tidigare ansåg fattades från vår lärarutbildning. Att känna sig som “färdiga” lärare men ändå 

inte, gjorde att vi blev utmanade att söka mer omfattande kunskap på eget håll. Eftersom vi av 

erfarenhet förstått att arbetet med elever i behov av särskilt stöd är en stor del av verksamheten som 

tillhör lärarens vardagliga arbete har vi valt att studera detta närmare.  

Hur ser arbetsgången ut från att en elevs särskilda behov upptäcks till att det särskilda stödet sätts 

in? Vilka åtgärder behöver vidtas i arbetet med att alla elever ska gå ut skolan med fullständiga betyg? 

Vad krävs av klasslärarens kunskaper för att hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd? Vem 

har det övergripande ansvaret?  
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2. Bakgrund 

Det är av vikt att få en övergripande förståelse för hur skolan sett ut i ett historiskt perspektiv för att 

kunna förstå varför den ser ut som den gör idag. Detta kapitel kommer därför börja med en kort 

tillbakablick i skolans organisation för att sedan få en inblick i hur debatten ser ut idag samt vad våra 

styrdokument och lagar ger för direktiv angående studiens frågeställningar. 

2.1 Historisk tillbakablick  

Idag har vi en styrning som är decentraliserad, det innebär kort att fördelningen av ansvaret ser ut på 

ett annat sätt än tidigare, mer ansvar läggs på lokal nivå. Innan vi gick mot en decentraliserad skola 

hade vi en centralt styrd skola vilket innebar att styrningen av skolans innehåll, organisation och 

utformning var mycket detaljerad och beskrev tydligt hur skolan skulle bedriva sin verksamhet. Att 

man hade denna styrda organisation berodde på att man såg lärare och rektorer som tjänstemän, inte 

som professionella. Den lokala nivån, som skolan främst styrs av idag, hade under den centralt 

styrda skolan inte mycket inflytande över resursfördelningen i skolorna.1 

I början på 1990-talet hände något som innebar en omfattande förändring av skolans 

organisation, både på lokal- och kommunal nivå. Skolan övergår till att bli en mål- och resultatstyrd 

skola. Uppsatta mål som skolan ska uppnå upprättas och det är upp till kommunerna och de 

professionellt arbetande i skolan att själva tolka, förstå och omsätta nya intentioner i konkreta 

handlingar. Stora delar av ansvaret övergår till den lokala nivån under den decentraliserade skolan.2 

I linje med den förändrade styrningen av grundskolan under 1990-talet infördes nya statliga 

styrdokument, Lpo94. De nya styrdokumenten bygger på principen om målstyrning och till skillnad 

från tidigare styrdokument innehåller de inga direkta anvisningar om innehåll och metod. I 

lärarutbildningskommittén kallades detta för didaktik vilket innebar kunskaper om lärande i och om 

ett specifikt ämne. Didaktiken och den nya mål- och resultatstyrda skolan gav läraren utrymme att 

utifrån sin professionalitet inom ramen för villkor och förutsättningar kunna välja innehåll, 

utformning och struktur för arbetet med eleverna.3Genom att låta dem som jobbar närmast eleverna 

                                                           
1Jarl, Kjellgren, Quennerstedt (2007), s.25-50. 
2Ibid, SOU 1999:63 (1999), s.59-60. 
3SOU 1999:63 (1999), s.87-88. 
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själva få utforma undervisningen var grundtanken att det skulle höja kvaliteten och på sikt förbättra 

måluppfyllelsen, vilket då även bidrog till ett ökat ansvar för elevernas kunskapsutveckling.4 

Stora förändringar sker i den ekonomiska styrningen i och med omorganiseringen av skolan. 

Kommunernas ekonomiska ansvar blir större då rektorn och den enskilda skolan själva ansvarar för 

fördelningen av resurser.5En konsekvens av detta är att det finns stora variationer mellan kommuner 

gällande resurser vilket också var en önskad konsekvens i den nya styrningen. Man vill att 

variationerna mellan kommuner och den enskilda skolan, ska utgå från lokala villkor, det vill säga 

utifrån elevers olika förutsättningar att nå målen.6I och med detta upprättar kommunen en skolplan 

tillsammans med rektorn, som i sin tur gemensamt med lärarna på skolan upprättar en lokal 

arbetsplan med formulerade mål för sin verksamhet.7 

De nationella målen definierar, i den numera mål- och resultatstyrda skolan, på ett övergripande 

plan vad god kvalité är för något. Skolans kvalitet avgörs då av i vilken utsträckning eleverna uppnår 

de nationella målen som uttrycks i form av “mål att uppnå” och “mål att sträva mot”. De aktörer 

som jobbar på fältet har enligt politikerna mest kunskap och möjlighet att förverkliga målen som 

ställts för skolan. Högre krav ställs på lärarnas utveckling och kompetens.8  

Den nya mål- och resultatstyrda skolan ställer högre krav på dokumentation och uppföljning. 

1994 infördes krav på att åtgärdsprogram skulle upprättas för varje elev som var i behov av särskilt 

stöd. Begreppet åtgärdsprogram myntades dock redan på 70-talet och man menade att skolans och 

organisationens insatser var avgörande för att stödja elever i behov av särskilt stöd. Tidigare hade 

man fokuserat på elevens brister och man skulle istället för att anpassa skolan till eleven, som man 

jobbar för idag, anpassa eleven till skolan.9 

Samma trend kan man se när man ser tillbaka på begreppet “i behov av särkilt stöd”. Tidigare har 

man använt sig av uttrycket “med behov av särskilt stöd”, detta uttryck började användas i 

barnstugeutredningen 1968. 1991 ansåg Socialstyrelsens allmänna råd att man skulle ersätta med mot i 

och istället talade man om barn i behov av särskilt stöd. Man ville då flytta fokus på problematiken 

från eleven till organisationen och omständigheter runt eleven. Genom att byta perspektiv vill man 

                                                           
4Skolverket (2009), s.39, SOU 1999:63 (1999), s.11. 
5Jarl, Kjellgren, Quennerstedt (2007), s.25-50. 
6Skolverket (2009), s.25. 
7Ahlberg (1999), s.25. 
8SOU 1999:63 (1999), s.41, Ahlberg (1999), s.42-43. 
9Onsjö (2006), s.25-26. 
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nu poängtera att problemen ofta inte beror på egenskaper hos barnet utan kan bero på förhållanden 

i omgivningen.10   

2.2 Dagens debatt 

Skolan är ett ständigt aktuellt ämne i samhällsdebatten. Det är något som rör de flesta i vårt samhälle 

vilket gör att många är engagerad i frågor rörande skolan. De senaste tio åren har det blivit starkare 

fokus på skolans resultat i den allmänna skoldebatten då internationella kunskapsmätningar blivit allt 

vanligare. De svenska elevernas resultat var under början av 90-talet mycket goda i en internationell 

jämförelse, därefter har det skett en nedgång.11I och med dessa resultat pågår ständiga diskussioner 

om vad de försämrade resultaten beror på, inte minst resurser, ständiga besparingar, lärarkompetens 

och utformning av undervisning tas upp som viktiga faktorer som påverkar skolans resultat.  

Skolverket12menar att den enskilt viktigaste faktorn för elevers studieresultat är lärarens 

kompetens. I den allmänna debatten om skolan är uttrycket “en skola för alla”13också en ständig 

utgångspunkt. Många menar att vi snarare går emot det uttrycket och att skolan istället blir allt mer 

segregerad. Per Kornhall, undervisningsråd vid Skolverket, skriver i en debattartikel i dagens nyheter, 

att skolans likvärdighetsuppdrag blivit allt svagare och den svenska skolan blir allt mindre en skola 

för alla och istället en skola för de “duktiga barnen”.14Skolminister Jan Björklund publicerar i mars 

2011 en debattartikel som handlar om att vi måste återgå till en mer traditionell undervisning för att 

fånga de barn som inte når målen. Detta berör de barn som inte kan hantera den friare formen av 

undervisning. Han menar att eleverna ska få ett kontinuerligt och aktivt lärarstöd och förespråkar 

därmed en strukturerad och allt mer lärarledd undervisning.15 

Alla olika sammanställningar och redovisningar av den svenska skolans resultat visar att vi 

uppenbart misslyckats med visionen om en skola för alla och frågan kvarstår då, var brister det och 

hur tar vi oss an de elever som inte når målen? 

                                                           
10Skolverket (2008), s.23. 
11Skolverket (2009), s.8. 
12Skolverket (2008). 
13Begreppet ”En skola för alla” myntades då 1980 års läroplan Lgr 80 infördes i den svenska skolan. Begreppet innebär att 

den obligatoriska skolan i Sverige ska vara en skola dit alla barn och ungdomar är välkomna och där utbildningen vara 

anpassad efter varje barn och ungdomars individuella förutsättningar (Emanuelsson, 2004, s.101-102). 
14Kornhall (2012), www.dn.se (2012-11-22). 
15Björklund (2011), www.dn.se (2012-11-21). 

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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2.3 Styrdokument och lagar  

Enligt skolans styrdokument16har skolan ett uppdrag som bland annat innebär att främja lärande och 

anpassa utbildningen efter varje elevs förutsättningar och behov. På detta sätt ska skolan skapa 

möjligheter för alla elever att uppnå de nationella målen i varje ämne.  

I de övergripande mål och riktlinjer som finns i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet17ska samtliga som arbetar i skolan stödja och uppmärksamma elever som är i behov 

av stöd.18Rektorn har det övergripande ansvaret för skolans organisation vilket innebär att rektorn 

också har ett ansvar att förhålla sig till de kunskapskrav och nationella mål som finns och uppvisa 

resultat därefter. Rektorn har även ett särskilt ansvar för att elever ska få det särskilda stöd och den 

hjälp de behöver i verksamheten både i och utanför klassrummet. Rektorn fördelar resurser och 

stödåtgärder till elever utifrån klasslärarens värdering och rapportering samt upprättar kontakten 

mellan skola och hem, om det visar sig finnas svårigheter för eleven i skolan.19Det är rektorns 

särskilda ansvar att kompetensutveckla lärare och annan personal inom organisationen, så att 

personalen har kunskap och utbildning för att kunna hjälpa elever med specifika behov.20 

Enligt skollagen ska en elev som befaras att inte nå de lägsta kunskapskraven utredas för om 

behov för särskilt stöd är nödvändig. Så här lyder 8§ i skollagen: 

“Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, genom 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 detta anmälas till 

rektorn. Rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds. Behovet av särskilt stöd ska 

även utredas om eleven uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det 

inte är uppenbart obehövligt. Om en utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon 

ges sådant stöd.”21 

Man är också skyldig att upprätta åtgärdsprogram till de elever där utredning visar att eleven 

ska ges särskilt stöd, det kan man läsa i skollagen 9§  

                                                           
16Lgr 11 (2011), s.8,11. 
17Ibid., s.12-19. 
18Ibid., s.14. 
19Ibid., s.18-19. 
20SOU 1999:63 (1999), s.250. 
21SFS 2010:800 (2010). 
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“Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som ska ges särskilt stöd. Av programmet ska det framgå 

vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Eleven och elevens 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta när ett åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet beslutas av 

rektorn. Om beslutet innebär att särskilt stöd ska ges i en annan elevgrupp eller enskilt enligt 11 §22 eller i 

form av anpassad studiegång enligt 12 §23 får rektorn inte överlåta sin beslutanderätt till någon annan. Om 

en utredning enligt 8§ visar att eleven inte behöver särskilt stöd, ska rektorn eller den som rektorn har 

överlåtit beslutanderätten till i stället besluta att ett åtgärdsprogram inte ska utarbetas.”24 

I denna bakgrund kan vi se att organisationen har ett stort ansvar över hur de övergripande målen 

ska uppnås. Stora krav ställs på skolledare och personal, inte minst i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd.  

                                                           
2211§ ”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan 

innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör 

till.”SFS 2012:800 (2010). 
2312§ ”Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas 

efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller 

för utbildningen (anpassad studiegång). Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är 

möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.” SFS 2012:800 (2010). 
24

SFS 2010:800 (2010). 
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3. Litteraturöversikt 

Följande kapitel är uppdelat i två delar, tidigare forskning och begreppsbeskrivning samt teoretiska 

utgångspunkter och perspektiv. Litterturöversiktens innehåll används dels för att precisera och 

begränsa vår studie men även som verktyg till analysen. 

3.1 Utvärderingar och begreppsbeskrivningar 

Elever i behov av särskilt stöd är ett aktuellt ämne som berör alla skolor vilket gör att det finns ett 

stort utbud av tidigare studier. I följande avsnitt kommer vi att redogöra för ett urval av dessa studier 

som tidigare gjorts kring ämnet samt förklara centrala begrepp som studien berör. 

3.1.1 Utvärderingar kring brister i arbetet med särskilt stöd 

Enligt skolverkets25egna utvärderingar och uppföljningsstatistik ökar andelen elever som inte når 

målen i skolan och lärare anser att elever i behov av särskilt stöd ökar. Flera skäl finns till en kritisk 

granskning av innehåll och utformning av det särskilda stödet. Utvärderingar visar att 

åtgärdsprogram tenderar att skrivas så att förståelsen av elevens problematik begränsas istället för att 

göra en allsidig utredning som vidgar perspektiven på elevens problematik. Åtgärdsprogramen tycks 

också fokusera på individens problematik istället för att se omgivningens påverkan på eleven.26  

Alla elever har en individuell utvecklingsplan. Dokumentet ska vara framåtsyftande, den ska inte 

fungera som ett bedömningsinstrument av elevens lärande utan syftar istället till att främja och 

stödja elevens fortsatta utveckling. Skolan har ett ansvar för att elever ska få en individuellt anpassad 

undervisning och den individuella utvecklingsplanen ska vara ett verktyg för att förverkliga det. Det 

är när den individuella utvecklingsplanen inte räcker till för att kunna hjälpa eleven, som man 

behöver gå ett steg längre och upprätta ett åtgärdsprogram.27 

Enligt skollagen28har personalen skyldighet att anmäla till rektorn när en elev riskerar att inte 

uppnå de lägsta kunskapskraven och rektorn ansvarar då över att elevens svårigheter utreds. En 

pedagogisk utredning påbörjas men kräver i vissa fall en mer omfattande basutredning där man tar 

till insatser utanför skolan. Om denna utredning visar att en elev behöver särskilt stöd, är det 

                                                           
25Skolverket (2008). 
26Skolverket (2008), s.85. 
27Olsson & Olsson (2007), s.134.  
28SFS 2010:800 (2010). 
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rektorns ansvar att ett åtgärdsprogram upprättas.29I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka 

problemen är, hur de ska tillgodoses, samt hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas. 

Dokumentation är viktig del i verksamheten för att man ska kunna följa upp eleven. Det blir ett 

dokument där man enkelt kan få en överblick över en elevs situation, utveckling och åtgärdsplaner.30 

När man gör denna typ av kartläggning är det viktigt att man tar hänsyn till alla de nivåer som 

ingår i skolans organisation för att få en övergripande förståelse för en elevs utveckling, dessa nivåer 

är individ, grupp och organisation.  

Individnivån avser elevens individuella problem, vad kan eleven själv göra för att nå målen? 

Gruppnivå avser grupper av olika slag som eleven ingår i, klassammansättningen, placering i 

klassrummet eller hur gruppen integrerar. Organisationsnivån avser vad skolan som organisation kan 

göra för att hjälpa och stödja eleven.31 

Åtgärdsprogrammets syfte är att ge en elev de absolut bästa förutsättningarna för sitt enskilda 

lärande. Genom övergången till ett decentraliserat och målstyrt skolsystem har dokumentationer av 

dessa slag blivit allt mer viktiga för arbetet med elever i behov av särskilt stöd.32Från höstterminen 

2006 och enligt gällande skollag33har man skärpt styrdokumentets innehåll vad gäller åtgärdsprogram. 

Förutom att rektor ansvarar för att åtgärdsprogram ska upprättas ansvarar rektor också för innehållet 

i åtgärdsprogrammet. 

Gunilla Lindqvist34har utfört en studie som behandlar olika yrkesgruppers syn på arbetet kring 

barn i behov av särskilt stöd. Studiens resultat visar att man ofta ser elevens problem som 

individuella. Enkätundersökningen35visar att hela 90 procent av alla grundskolerektorer anser att 

individuella brister är orsaken till att elever är i behov av särskilt stöd. Av ämneslärarna svarar 95 

procent samma sak. Det minst förekommande svaret på orsak till elevers behov av särskilt stöd var 

gruppsammansättning och personalens brister.36Skolverkets uppfattning är att elevens svårigheter 

oftast handlar om både den enskilde elevens förutsättningar men också den generella skolmiljöns 

inverkan på eleven.    

                                                           
29SFS 2010:800 (2010). 
30Öhlmér (2011), s.11-12. 
31Olsson & Olsson (2007), s.131. 
32Ibid., s.142. 
33SFS 2010:800 (2010).  
34Lindqvist (2011). 
35Ibid. 
36Ibid. 
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Skolverkets rapport37visar att särskiljande lösningar med nivågrupperingar och liknande är den 

vanligaste lösningen för elever i behov av särskilt stöd. Trots att styrdokument förespråkar 

inkluderingens38betydelse. Skolorna anser ofta att deras arbete blir lättare med en exluderande 

specialundervisning då man kan anpassa undervisningen till rätt nivå för var och en av eleverna. Det 

ses också som ett sätt att ge eleverna mer tid, uppmärksamhet, fokus och stöd.39Undersökningar 

visar också att skolan sällan har tid eller möjlighet att gå på djupet med att analysera en elevs 

beteende eller svårigheter. Det leder ofta till att de får fel sorts hjälp och att det är beteendet i sig 

som skolan ska åtgärda, exempelvis genom att ta en stökig elev ur gruppen för att arbeta enskilt med 

färre störningsmoment.40 

I myndigheten för skolutvecklings41rapport diskuteras också att det ofta anses handla om att sätta 

in fler resurser för elever som behöver stöd, fler vuxna i skolan. Men det framkommer också att det 

kanske inte alltid är lösningen. Snarare handlar det om att de vuxna som finns på skolan måste 

utveckla sin kompetens för att bemöta eleven på ett fungerande sätt. Elever som har svårigheter i 

skolan söker alternativa strategier för att deras skolgång ska bli meningsfull och om eleven inte får 

uppskattning från skolans sida kan eleven välja att använda skolan som en arena för att synas på 

andra sätt, exempelvis bryta mot normer och regler.42 

Lindqvist43menar att det är av vikt att undersöka vilken syn de arbetande inom skolans 

organisation har på elever i behov av särskilt stöd för att kunna utvidga kunskapen om vilken 

inverkan, individ, grupp och organisation har för att kunna hjälpa dessa elever.  

3.1.2 Diagnosens betydelse för elevers rätt till stöd 

Ibland är svårigheterna frekventa och förekommer i ett särskilt mönster, eleven kan då vid noggrann 

utredning visa sig uppfylla kriterier för en viss diagnos. En sådan utredning kan vara betydelsefull för 

arbetet med att hitta bra åtgärder för eleven men inte nödvändig för att få den hjälp han/hon 

behöver.44Kadesjö45menar ändå att det finns ett syfte med att utreda en elev för diagnos. Man skapar 

                                                           
37Skolverket (2008).  
38“Inkludering är ett begrepp som kommit att användas i väsentligt ökad omfattning under de senaste åren, speciellt kanske i samband med 

utbildning för elever ”i behov av särskilt stöd”. Med begreppet inkludering brukar, något förenklat, menas idén att dessa barn ska vara 

delaktiga i skolans vanliga miljöer.” (Myndigheten för skolutveckling 2006, s.6). 
39Skolverket (2008), s.86. 
40Myndigheten för skolutveckling (2005), s.7. 
41Ibid., s.44. 
42Ibid. 
43Lindqvist (2011). 
44Öhlmér (2011), s.17,35. 



16 

 

på så vis en förståelse för eleven och elevens svårigheter och de vuxna som finns nära barnet kan 

skaffa sig kunskap om problemområdet. Kommunikationen mellan föräldrar och lärare kan på så 

sätt underlätta då de har bättre förutsättningar att förstå varandra om de har en gemensam 

utgångspunkt.  

För elevens och föräldrarnas självförtroende kan en diagnos också vara fördelaktig då man får en 

förklaring på svårigheterna. Kadesjö46jämför det med samma rätt att en patient inom sjukvården får 

en förklaring på sina symptom, det skapar ett lugn och en förståelse.47Tyvärr har det också en 

baksida. Risken med diagnoser är att de människor som finns nära barnet och ska stödja barnet i sin 

utveckling bortser från de individuella skillnader som alltid finns hos barn med samma diagnos. Man 

tar inte heller alltid hänsyn till att beteendet hos ett barn med diagnos är föränderligt, påverkas av 

förhållanden i omgivningen och hela tiden utvecklas. En diagnos kan därför inte stå till grund för 

vilket stöd eleven ska få i skolan, det finns inget givet tillvägagångssätt för varje diagnos.48 

Det är viktigt att man inte förväxlar diagnosen och den medicinska utredningen med den 

pedagogiska utredning som rektor ansvarar för. En diagnos får inte göras till ett villkor för att eleven 

ska få stöd och hjälp.49 

3.1.3 Resursernas betydelse för elever i behov av särskilt stöd 

När det kommer till fördelningen av resurser är det i dagens decentraliserade skola kommunerna 

som själva ansvarar för att budgetera skolorna. Kommunfullmäktige50fastställer kommunens budget 

och det är sedan upp till varje enskild rektor att utifrån de pengar de blivit tilldelade lägga en budget 

för den enskilda skolan. Målsättningen med att tilldela ansvaret över skolans pengar till kommunerna 

själva var att kunna ta hänsyn till varje elevs enskilda behov, alla kommuner ser olika ut, alla skolor 

ser olika ut och det finns därmed ingen given modell för hur varje skola ska använda sina pengar.51 

Senare års forskning har visat samband mellan förbättrade resultat och ökade resursinsatser, 

framför allt för de yngre åldrarna och för elever från mindre gynnsamma socioekonomiska 

bakgrunder. Det är dock inga tydliga resultat som framkommer utan svåranalyserade och komplexa 

resultat som inte har någon stadig grund. Den största betydelsen är hur resurserna används, hur 

                                                                                                                                                                                           
45Kadesjö (2007), s.153. 
46Kadesjö (2007). 
47Ibid., s.153. 
48Kadesjö (2007), s.154.  
49Öhlmér (2011), s.17,35. 
50Löfgren (2009), www.skl.se (2012-11-26). 
51Skolverket (2009), s.9. 

http://www.skl.se/
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pengarna omsätts till verksamhet och här är lärarkompetensen och rektorn kompetens viktigast. 

Flera moderna studier tar inte upp bristande resurser som det avgörande problemet.52   

3.1.4 Rektorns roll i arbetet med särskilt stöd 

Enligt en studie som gjorts av myndigheten för skolutveckling53, betonar man att rektorns roll är 

central när det gäller att finna former för hur man ska använda skolans resurser och kunna hjälpa 

och stödja så många elever som möjligt. Man kan se ett mönster att skolor där speciallärare kan 

arbeta konsultativt ger positiva resultat i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Att arbeta 

konsultativt betyder att speciallärare ska få stöd och expertråd genom konsultation, rådgivning och 

fortbildning men också kunna ge stöd och expertråd till klassläraren om hur man ska hjälpa sina 

elever. Studier visar att detta arbetssätt ger ett mindre behov av en traditionell specialundervisning i 

små undervisningsgrupper.54 

Lindqvist55 menar att rektor har ett stort ansvar som pedagogisk ledare då vi numera är en mål- 

och resultatstyrd skola och det åligger då kommun och enskilda skolor att definiera och tolka 

begrepp som “en skola för alla” och “ i behov av särskilt stöd” och med vilka pedagogiska medel 

man ska uppnå detta. 

3.1.5 Definitionen “i behov av särskilt stöd” 

Begreppet ”i behov av särskilt stöd” är ett svårdefinierbart begrepp eftersom det kan handla om 

många olika behov. Vissa elever behöver stöd under en kort period medan andra behöver mer 

kontinuerligt stöd.56 

Onsjö57menar att begreppet är svårt att definiera eftersom det är ett starkt kontextbundet 

begrepp. En elev kan fungera bra i vissa situationer men behöva stöd i andra. Vad som är klart i 

denna definition är att det särskilda stödet ska ges till elever som riskerar att inte nå de lägsta 

kunskapskraven.58 

                                                           
52Ibid., s.20-23, 91, Gustafsson & Myrber (2002), s.160. 
53Myndigheten för skolutveckling (2005). 
54Myndigheten för skolutveckling (2005), s.41. 
55Lindqvist (2011). 
56Onsjö (2006), s.16.  
57Onsjö (2006). 
58Onsjö (2006), s.16. 
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Öhlmér59beskriver att man generellt kan dela upp begreppet i två grupper av elever i behov av 

särskilt stöd: 

– Elever som behöver stöd då och då, ofta under kortare perioder. 

– Elever som behöver kontinuerligt stöd, ibland hela vägen från förskolan, genom grundskolan 

och upp till gymnasieskolan. 

Till den första gruppen kan elever med allergier tillhöra eller elever med andra sjukdomar som 

kräver fysiskt och psykiskt påfrestande behandlingar. Det kan också handla om elever med svåra 

sociala situationer som gör att eleven har svårt att fokusera på skolan. Till den andra gruppen hör 

elever vars bristande motorik påverkar deltagandet i skolans aktiviteter och elever som är beroende 

av anpassningar så att funktionsnedsättningen inte ska leda till hinder eller utanförskap.60  

På senare tid har en tredje aspekt av begreppet växt fram som avser elever som behöver särskilt 

stöd i form av utmaning. Detta är en aspekt av begreppet som växte fram i USA på 1970-talet som 

en definition av särskilt begåvade elever men som på 1990-talet utvidgades till en bredare betydelse. 

Definitionen avser elever som presterar över den “normala” nivån för elever i samma ålder, detta 

kan handla om såväl konstnärliga, kreativa talanger som intellektuella talanger. Man menar att skolor 

glömmer bort att ta vara på dessa elevers talanger och att man bör se det som en lika viktig uppgift 

att stödja denna typ av elever, som att stödja de elever som har svårt att nå målen.61  

Lillvist62, kommer i sin studie fram till att när förskollärare ska definiera begreppet i behov av 

särskilt stöd, fokuserar definitionen på två olika perspektiv, ett individbaserat samt ett 

organisationsbaserat perspektiv. Det vill säga, ett perspektiv som fokuserar på individens 

problematik samt ett perspektiv som fokuserar på organisationens utformning. Studien visar att det 

var vanligare att ha en individfokuserad syn på begreppet samt att majoriteten av förskollärarna 

relaterar särskilda behov till avvikande egenskaper hos barnen som inte passar in i de egenskaper 

barn i förskolan vanligtvis brukar ha.63Det organisationsbaserade perspektivet utgår från samma 

princip som det relationella perspektivet64 som vi kommer att beskriva närmare i teoriavsnittet. 

                                                           
59Öhlmér (2011).  
60Öhlmér (2011), s.12,16,17. 
61Jess, Skott & Hansen(2011), s.29 
62Lillvist, Sandberg, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010). 
63Lillvist, Sandberg, Eriksson, Björck-Åkesson och Granlund (2010), s. 19. 

 
64Olsson & Olsson(2007), s.125-126. 



19 

 

3.2 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 

I följande avsnitt kommer vi att presentera den teori som ligger till grund för denna studie. Samt de 

valda perspektiv som vi kommer att använda som analysverktyg.  

3.2.1 Ett fenomenologiskt perspektiv 

Människors relation till sin dagliga omvärld är av intresse inom metoden kvalitativa intervjuer och 

något som filosofen Edward Hussler ägnade sig åt. Edward Hussler myntade teorin fenomenologi 

som innebär att man utgår från individernas uppfattningar eller upplevelser för att förklara en 

organisations innehåll, funktion och struktur.65 

Genom ett fenomenologiskt perspektiv ser man personerna som aktörer i en värld och inte som 

insamling av data för beräkning och sammanställning. Man måste genom nya undersökningar och 

med ett omfattande begreppsinnehåll klargöra och bena ut individens erfarenheter inom det 

specifika ämnet.66  

För att få en övergripande bild utifrån samtliga individers erfarenheter och för att få ett så bra 

underlag som möjligt måste individens erfarenheter varieras för att tillräckligt med information skall 

tillgodoses från olika håll.67Man försöker utgå från att ge erfarenheterna rättvisa och där av, har vi i 

vår studie samlat information utifrån personer som har olika inriktningar inom skolans 

organisation(kommunansvarig, rektor, klasslärare, speciallärare). Personernas erfarenheter, kunskap 

och upplevelser står i fokus för studien datainsamling.68   

3.2.2 Organisationsperspektiv, relationellt perspektiv och rationalistiska modellen 

För att fokusera och avgränsa men också för att i sin helhet ge en klarare uppfattning om studiens 

struktur intar vi ett organisationsperspektiv. Begreppet organisation betyder här verktyg eller redskap 

för att kunna studera en organisation utifrån såväl ett innehålls- som formperspektiv.69  

Inom innehållsperspektivet fokuserar man på organisationens uppgifter och mål i relation till den 

faktiska verksamheten och inom formperspektivet studeras arbetsorganisationen i relation till de 

uppsatta mål som finns.70 

                                                           
65Egidius, Henry (1986). Positivism- fenomenologi - hermenutik. Konsekvenser för didaktik och vårdvetenskap. Lund: 

Studentlitteratur s.62,64-65. 
66Ibid., s.69.  
67Ibid., s.62,64-65. 
68Bengtsson (1988), s.27. 
69Nytell (1994), s.17-18.  
70Ibid. 
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Inom innehållsperspektivet utgår vi från chefer såsom rektor och kommunalansvarig då det är 

dem som styr verksamheten utifrån de uppsatta mål som finns för skolan. Inom formperspektiv 

utgår vi från klasslärare och speciallärare för att lättare tydliggöra verksamhetens verkliga arbete 

gentemot de uppsatta mål som finns för skolans verksamhet.  

 

För att begränsa oss ytterligare och i och med att det svenska allmänna skolväsendet i grunden är en 

regelstyrd organisation kommer vi att introducera en organisationsmodell. Organisationsmodellen 

kallas den rationalistiska modellen och är en modell där man ser en organisation som en 

sammansättning av människor och har syftet att nå vissa mål. De personer eller de grupper som tagit 

huvudansvaret i denna konstellation kallas huvudman. Denna/dessa personer ser till att 

organisationen följer vissa bestämda mål och regler.71I den rationalistiska modellen finns tre viktiga 

villkor som begränsar de subjektiva handlingarna, alltså hur individerna inom organisationen handlar 

utifrån dessa villkor. De begränsande villkoren är ekonomiska, teknologiska och politiska.  

För att använda denna modell har vi tolkat och anpassat modellen till skolans organisation. 

Huvudmannen i vår modell blir då rektor och kommunalansvarig. De ekonomiska villkoren avser 

organisationens tillgänglighet till mark, kapital och arbetskraft. Utifrån vår tolkning avser detta 

skolans ekonomiska resurser och personal. De teknologiska villkoren avser de hjälpmedel och 

faktorer som är nödvändiga för organisationens dagliga arbete samt effektiviteten och utvecklingen 

av dessa. Utifrån vår tolkning avser detta materiella resurser som finns att tillgå på skolan samt 

skolan fysiska och psykiska miljö. Med det politiska villkoret menar man organisationens relationer 

till statsmakten och andra dominerande maktgrupperingar.  

Dessa tre villkor utgör specifika ramfaktorer som kan begränsa organisationens möjligheter att 

utforma verksamheten i enighet med verksamhetens mål.72  

Vi kommer också att använda oss av det relationella perspektivet som ett analysverktyg för att 

kunna förstå de intervjuades definitioner av elever i behov av särskilt stöd. Det relationella 

perspektivet innebär att man beskriver förhållanden och samspel mellan olika aktörer i en 

organisation. När man ska förstå ett “problem” fokuserar man inte på problemet och dess 

egenskaper utan man bortgår från individperspektivet, alltså den enskilda individens uppträdande för 

att istället söka svar i individens omgivning. Utifrån ett sådant perspektiv ser man samband mellan 

elevens svårigheter, den pedagogiska metodik man använder och den skolmiljö där man arbetar, 

                                                           
71Nytell (1994), s.20. 
72Abrahamsson (2000), s.119-120. 
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man tar alltså hänsyn till individ- grupp- och organisationsnivå. När man har ett relationellt 

perspektiv är det därför svårt att tro att man kan använda samma lösningar på alla elever som tycks 

ha samma problem, det är högst individuellt.73 

                                                           
73Olsson & Olsson (2007), s.125-126. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur elevers väg till stöd i undervisningen hanteras i 

grundskolans tidigare år (F-3) i en mellansvensk kommun. Genom att inta ett 

organisationsperspektiv med inriktningarna  innehåll och form, där vi utgår från kommun och rektor 

samt klasslärare och speciallärare vill vi få en bred bild av hur denna arbetsprocess ser ut.  

Frågeställningar: 

1. Hur beskriver kommunalansvarig, rektor, speciallärare och klasslärare processen i sitt arbete med 

att möta elever i behov av särskilt stöd från att elevens behov upptäcks till att stödet sätt in?  

2. Vad i denna process anser chefer respektive lärare generellt behöver utvecklas för att fler elever 

ska nå kunskapsmålen?  

3. Hur definierar chefer och lärare begreppet “i behov av särskilt stöd”?  
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5. Metod 

I detta kapitel redogörs inledningsvis för vilken metod för datainsamling som valdes ut till studien 

samt vilken urvalsprocess som genomfördes. I urvalsavsnittet beskrivs även den kommun som 

studien utgår ifrån. Därefter behandlar vi frågan om validitet och reliabilitet för att sedan 

kommentera de etiska överväganden som gjordes i metodutförandet. Slutligen återfinns en reflektion 

över metodval och dess utförande.  

Benämning av de intervjuade kommer inom detta kapitel namnges som informanter. 

5.1 Metod för datainsamling 

Syftet med den föreliggande studien är att få en bild av hur elever i behov av särskilt stöd hanteras 

utifrån ett organisationsperspektiv. Likt fenomenologin syftar en kvalitativ intervju till att få en 

djupare insikt och förståelse om hur människor förhåller sig till verkligheten. Metoden används för 

att kunna få en inblick i informanternas egna erfarenheter, tankar och känslor utifrån studien,74 

denna sorts undersökning kallas informantundersökning.75I en informantundersökning används 

informanterna som sanningsbärare och ska därmed ge den bästa möjliga skildringen av hur det 

fungerar i en organisation.76Inom forskningen är metoden den beskrivande, den förklarande, den 

förstående och den handlingsorienterade typen och valdes följaktligen ut som en lämplig metod för 

datainsamling i vår studie.77 

Intervjuerna genomfördes i form av en delvis strukturerad intervjuform. Med detta menas att 

samtalet var inriktat på bestämda teman som valts ut i förväg. Samtliga frågor har möjliggjort öppna 

svarsmöjligheter för informanterna och möjlighet för följfrågor.78Frågorna i intervjuguiden79är 

formulerade till olika teman för att informanterna skall känna sig fria i sitt berättande och för att vi 

ska får mer material i utbyte och möjligheten att utforma frågor efter informanternas svar.80Det 

första huvudtemat syftade till att täcka in så kallade uppvärmningsfrågor81för att få en bakgrund av 

                                                           
74Dalen (2007), s.9. 
75Esaiasson (2012), s. 227 
76Ibid. 
77Jensen (1995), s.18. 
78Dalen (2007), s.31-32. 
79Se bilaga 1.  
80Dalen (2007), s.32. 
81Esaiasson (2003), s.298. 
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informanterna. Följande teman var av tematisk- och uppföljningskaraktär. Dessa frågor utgick från 

studiens frågeställningar och behandlade områden som beskrev arbetsprocess, brister i processen 

samt definitionen av begreppet “i behov av särskilt stöd”.82  

Intervjustudien startade med att ett personligt e-postmeddelande83skickades till de informanter vi 

ansåg var av värde att intervjua, för att efter ett par dagar följa upp e-postmeddelandet genom ett 

telefonsamtal. Detta tillvägagångssätt använde vi för att ge personen en chans att samla tankar kring 

vårt ämne och vårt syfte med studien innan telefonsamtalet. 

Vid intervjuerna som utfördes individuellt, använde vi oss av en mobiltelefon för att kunna spela 

in samtalet och tillhandhöll anteckningsblock för att föra specifika anteckningar under intervjun. 

Samtliga intervjuer genomfördes på informanternas arbetsplatser, i ett rum där det fanns möjlighet 

att sitta enskilt och ostört.  Varje intervju hade ett omfång om ca 30-60minuter.  

5.1.1 Urval 

Vår studie är genomförd i en mellansvensk kommun och vi vill därmed redogöra för hur kommunen 

är organiserad. I kommunen finns, liksom i alla Sveriges kommuner, kommunfullmäktige, som 

framröstas av medborgarna vart fjärde år. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens 

budget och bestämmer bland annat hur mycket skatt medborgarna ska betala. Under dem sitter 

kommunstyrelsen som väljs av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen ansvarar över kommunens 

ekonomi samt leder och samordnar arbetet inom kommunen.84 

Kommunen är organiserad i uppdragsnämnder och produktionsstyrelser. Uppdragsnämnderna är 

uppdelade efter olika områden som de ansvarar för. I uppdragsnämnderna sitter förtroendevalda 

som bland annat har i uppgift att bevaka medborgarnas intressen för att kunna föra dessa vidare. I 

produktionsstyrelsen ansvarar man för att kommunens egen produktion utförs på effektivast möjliga 

sätt, att den håller hög kvalitet och att brukarna är nöjda. De förtroendevalda i kommunens nämnder 

och styrelser har det huvudsakliga ansvaret och fattar beslut om kommunens verksamhet. För att 

förverkliga dessa beslut och utföra arbetet i praktiken finns det anställda tjänstemän. Kortfattat är 

det tjänstemännen som kommer med förslag om förbättringar och förändringar inom den 

verksamhet man jobbar. De förtroendevalda i kommunen, uppdragsnämnd och produktionsstyrelse, 

fattar sedan besluten.85 

                                                           
82Dalen (2007), s.32, Esaiasson (2003), s.298-299. 
83Se bilaga 2.  
84Löfgren (2009), www.skl.se (2012-11-26). 
85För att säkerställa kommunens-och de intervjuades anonymitet kan vi inte hänvisa till den aktuella källan.  

http://www.skl.se/
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För att samla in värdefullt material i relation till studiens syfte och frågeställningar har vi också 

genomgått en urvalsprocess där vi diskuterat vilka metoder och vilka informanter som är av värde 

för studien. Vi har därmed valt att kvalitativt intervjua personerna som befinner sig inom skolans 

organisation, nämligen kommunalansvarig, rektor, klasslärare och speciallärare. Vi studerar två 

skolor inom olika områden i en kommun. 

Dessa skolor skiljer sig i sina socioekonomiska förutsättningar. Vi använder oss av skolor där 

elevers bakgrund ser olika ut, framför allt socioekonomiskt, för att få en bredare bild av 

organisationens hantering av elever som är i behov av särskilt stöd. Syftet med valet av dessa skolor 

är således inte att jämföra skolorna emellan utan snarare att få en bredare bild av hur man kan jobba 

med detta och hur man hanterar dessa frågor utifrån olika förutsättningar.    

 

Inom organisationsperspektivets riktning innehåll har vi en kommunalansvarig med specifikt arbete 

kring barn i behov av särskilt stöd samt två rektorer från olika områden i kommunen. Inom 

organisationsperspektivets riktning form har vi två klasslärare samt två speciallärare. En klasslärare 

och en speciallärare från varje utvald skola, alltså samma skolor som de intervjuade rektorerna. 

Totalt har sju intervjuer genomförts, varav fyra personer aktiva i verksamheten och tre inom 

styrningen av skolan. Antalet intervjuer som valts grundar sig i att vi ville ges möjligheten att studera, 

analysera och diskutera vårt material på djupet inom varje enskild yrkesroll. För många intervjuer 

skulle inte ge samma möjlighet till fördjupning.86 

5.2 Databearbetning och analysmetod 

Vid intervjutillfällena har vi närvarat och utfört arbetet tillsammans, för att få en bredare uppfattning 

och en djupare insikt i informanternas åsikter, eftersom det är vad vår kvalitativa metod strävar 

efter.87Intervjuerna har sedan bearbetas genom transkribering som ger oss en unik chans att bearbeta 

och lära känna materialet. Materialet har sedan analyserats utifrån olika utgångspunkter som vi har 

delat emellan oss.88 

Utifrån ett organisationsperspektiv intog Erika den del som inriktade sig på innehåll(rektor, 

kommun) och Madeleine intog den del som inriktade sig på form(lärare, speciallärare). Efter att vi 

                                                           
86Jensen (1995), s.37. 
87Trost (2010), s.67. 
88Dalen (2007), s.65. 
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transkriberat materialet sammanställde vi det genom att börja koda och identifiera materialet utifrån 

de föreliggande frågeställningar som studien grundar sig på. Genom enskilda transkriberingar av 

intervjuerna upptäckte vi mönster och motsägningar från de olika perspektiven och tillsammans med 

våra frågeställningar kunde vi se vart tonvikten i analysen skulle ligga.89     

I resultatdelen har informanterna fått figurerade namn och vi har valt att presentera intervjuerna 

inom olika teman utifrån studiens frågeställningar med de två perspektiven innehåll och form som 

uppdelning. 

I analysen har vi utgått från studiens frågeställningar för att på ett tydligt sätt redogöra vår 

behandling av dem. För att kunna analyser vårt resultat har de teoretiska utgångspunkter som ligger 

till grund för studien använts som analysverktyg. Vi har även ställt våra resultat gentemot tidigare 

forskning för att se huruvida de kan relateras till varandra.  

                                                           
89Ibid., s.84.85. 
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5.3 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som används för att beskriva studiens värde vid valet att 

använda kvalitativ intervju som metod.90 

Validitet avser huruvida den insamlade datan överensstämmer med de ämnade 

frågeställningarna.91I och med att undersökningens fokus ligger i personernas åsikter, erfarenheter 

och föreställningar anses validiteten vara hög då den riktiga verkligheten speglas. Vi vill med studien 

fånga upp informanternas uppfattningar och erfarenheter för att kunna relatera dessa till de mål och 

riktlinjer som organisationen ställs emot. 

Reliabilitet innefattar metodens tillförlitlighet och i och med att sju informanter är studiens 

underlag är reliabiliteten låg. Låg i den bemärkelsen att resultatet bygger på sju personers åsikter, 

erfarenheter och föreställningar. Sju personer är ett lågt antal för att kartlägga kommunens 

organisation gentemot studiens syfte och det finns många individer inom detta organisatoriska 

perspektiv som inte undersökts.  

Giltigheten sägs då utifrån Lantz92, i detta fall vara på ett mer allmängiltigt plan vilket ökar 

förståelsen för det som undersökts men inte i det stora hela avspeglar alla individers medverkan till 

resultatet.93Däremot har chefer och lärare valts ut för att öka värdet hos reliabiliteten. I och med att 

vi inte anser det tillräckligt att grunda studien på endast lärarens eller skolchefens uppfattning av 

processen utan istället väljer att utgå från kommunalansvarig, rektor, lärare och speciallärare anser vi 

att reliabilitetsaspekten ändå har beaktats.   

5.4 Etiska överväganden 

I en vetenskaplig undersökning måste individskyddskraven och forskningskraven balanseras mot 

varandra för att skydda individer mot skadande eller kränkande behandling i och med deltagande i 

forskningen till samhället. För att ge forskaren och informanten korrekta rättigheter finns 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentalitetskravet och nyttjandekravet att tillgå. De har till uppgift att främja en bra balans 

mellan individskyddskravet och forskningskravet.94  

                                                           
90Lantz (1993), s.13. 
91Trost (2010), s. 133. 
92Lantz (1993). 
93Ibid., s.16-17. 
94Vetenskapsrådet (2002). 
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Samtliga krav berör till stor del inte informanterna i studien, då undersökningen syftade till att få 

en klarare bild över området snarare än vikten av jämförelser av olika arbetssätt skolor emellan. 

Informanternas deltagande i denna studie sker anonymt enligt forskningsetiska principer. 

Informanterna har fått rätten att granska rapportens innehåll för att de skall känna att rätt 

information framkommit i studien.  

Samtliga forskningsetiska principer, studiens syfte och struktur har även redogjorts för 

informanterna i tre omgångar. I ett e-postmeddelade, vid ett efterföljande telefonsamtal samt vid 

intervjun. Utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer övervägs forskningsvärdet i 

förhållandet till informanternas deltagande. Vår forskning får ett högre värde om informanterna 

garanteras en anonymitet, det ger informanterna en bra ingångpunkt då de kan känna sig trygga att 

framföra sina personliga åsikter.95 

5.5 Reflektioner över metoden 

En svårighet med användningen av den kvalitativa intervjun som metod är att den tar mycket tid för 

informanten, vilket resulterade i att många som blev kontaktade avstod att medverka. Att använda 

intervju som metod innebär tidskrävande förberedelser och efterarbete, vilket kan ses som en 

begränsning.   

Ett alternativ till vår valda metod hade kunnat vara enkäter, då det hade givit oss en större 

möjlighet till att vidga studien och nå ut till fler informanter. Att använda enkät som metod gör att 

informanterna inte påverkas av situationens interaktion och utfallet kan på så vis se annorlunda ut. 

Nackdelen med enkäter, är att varken vi eller informanterna kan förtydliga eller ställa följdfrågor, 

vilket innebär en risk för att frågeställningarna inte besvaras.  

Om vi hade haft ett större utrymme i studien att kunna använda oss av intervjuer med enkäter 

som komplettering hade det varit det bästa för både validiteten och reliabiliteten. Däremot valdes 

intervjuerna för att få en mer kvalitativ studie och större chans att kunna besvara våra 

frågeställningar.  

                                                           
95Vetenskapsrådet (2002). 
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6. Resultat 

I detta kapitel presenteras det resultat som framkommit av våra intervjuer. Resultatet kommer att 

presenteras i två delar där Erika presenterar rektorer och kommunalansvarig och Madeleine 

presenterar klasslärare och speciallärare. Vi kommer sedan att analysera dem utifrån två olika 

inriktningar inom organisationsperspektivet: innehållsperspektiv samt formperspektiv. De två 

redogörelserna av resultaten inleds med en presentation av de intervjuade för att sedan presentera 

det kvalitativa material vi fått fram. Innehållsperspektivet kommer även att innehålla en beskrivning 

av resursteamen inom kommunen för att ge en inblick i kommunalansvariges arbete och 

arbetsuppgifter. 

Resultatet kommer att presenteras i teman som grundar sig i studiens frågeställningar. Samtliga 

namn är figurerade för att säkerställa informanternas anonymitet.  

6.1 Innehållsperspektivet utifrån kommunalansvarig och rektorer 

6.1.1 Presentation av kommunalansvarig och rektorer 

Per har en psykologutbildning i grunden och började sin karriär som vuxenpsykolog för att sedan 

arbeta som skolpsykolog i ca 15 år. Han jobbar numera som samordnande chef för resursteamen i 

kommunen. Gruppen skapades år 2003 tillsammans med Per.  

Johan har i grunden en utbildning som högstadielärare i ämnena SO och svenska men har sedan 

tio år tillbaka arbetat som rektor. Skolan ligger inom ett område som har en låg socioekonomisk 

bakgrund.  

Maria har från början en utbildning som lågstadielärare och jobbade som det i 30 år. Hon har 

efter sin grundutbildning läst in kompletterande kurser inom bland annat specialpedagogik, svenska 

som andraspråk samt barn- och ungdomspsykologi. Hon arbetar sedan elva år tillbaka som rektor på 

en kommunal skola inom ett område med hög socioekonomisk bakgrund.  

6.1.2 Presentation av resursteam 

I kommunen finns en grupp som kallas resursteam.  Teamet består av en samordnande chef och tre 

resursteamsledare. Resursteamet skapades år 2003 då alla kommundelar gick ihop till en och samma 

skolförvaltning. Man ville i och med denna grupp skapa en likvärdighet inom alla skolor i kommunen 

genom att arbeta för att alla skolor ska tänka och handla på samma sätt. Alla elever ska kunna få stöd 
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på samma nivå oberoende vilken del av kommunen de bor i. Resursteamets uppgifter är i huvudsak 

att förvalta pengar till skolorna som specifikt används till elever i behov av särskilt stöd. Utöver detta 

ska de även kvalitetssäkra åtgärdsprogram och besöka verksamheterna för uppföljning. Man jobbar 

mot en vision om likvärdighet inom skolan. Varje resursteamsledare ansvarar över ett specifikt 

område inom kommunen som motsvarar ca 10-15 skolor.   

För varje elev har man inom skolans budget en baspeng, utöver baspengen har man ett 

strukturbidrag som är individbaserat på bestämda faktorer, exempelvis socioekonomiska faktorer. 

Med detta strukturbidrag bör skolan kunna bygga upp en budget för att arbeta med särskilt stöd. Vid 

svårare fall där det handlar om små undervisningsgrupper, assistenter och resursskolplaceringar som 

kostar mycket pengar kan skolan vända sig till resursteamet för att få ekonomiskt stöd. Det handlar 

om ca 3-4% av alla elever i kommunen.  

6.1.3 Processen 

Den process som uppstår när man påträffar att en elev är i behov av särskilt stöd beskrivs av 

intervjupersonerna förhållandevis samstämmigt. Enligt Pers beskrivning börjar processen med att 

läraren uppmärksammar en elevs situation och tar i första hand kontakt med specialläraren. 

Tillsamman kommer de överens om vad som behöver göras och i vilken utsträckning. Genom tester 

eller diagnoser av olika slag gör man en första utredning av eleven för att identifiera problem och 

komma fram till lämpliga åtgärder. Om det arbetet inte går framåt och man anser att inga framsteg 

görs kontaktar man rektor och elevvårdsteam på skolan för att utreda ärendet ytterligare. En 

utredning för att identifiera elevens svårigheter påbörjas och utifrån den utredningen beslutar rektor 

om åtgärdsprogram ska skrivas och vad den i så fall ska innehålla. När utredningen gjorts och 

lämpliga åtgärder fastställts tar rektor ytterligare ett beslut om skolan klarar detta på egen hand eller 

om resursteamet på kommunen ska kontaktas för extra stöd i form av resurser eller rådgivning. Han 

påpekar också att man som lärare har en plikt att anmäla direkt till rektor om man befarar att en elev 

inte kommer att nå kunskapsmålen.  

Utöver Pers beskrivning menar Johan att processen börjar i de tidiga åren då kontinuerliga 

kunskapstester görs i samtliga klasser på skolan av speciallärare för att se var eleverna ligger i relation 

till kunskapsmålen. Utifrån dessa kunskapstest, lärarens erfarenheter och observationer beslutar man 

om vilka elever som riskerar att inte nå målen och därmed behöver extra stöd. Han menar då att det 

inte enbart ligger på lärarens ansvar att upptäcka eleverna utan att det ofta är en speciallärare 

inblandad i de tidigare skolåren för kontinuerliga tester och undersökningar. Efter man beslutat att 
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ett åtgärdsprogram ska upprättas samråder man med föräldrar om vilka åtgärder som ska vidtas. 

Johan menar att de flesta elever inte genomgår någon basutredning då detta är något mycket 

tidskrävande, utan att man i största möjliga mån löser problemen inom arbetslaget i första hand. I de 

fall där man inte hittar någon annan lösning görs en basutredning. Åtgärdsprogram upprättas i den 

sista fasen och är något som praktiskt sett upprättas av lärare och speciallärare i samspel men att det 

formellt är rektorns ansvar.  

Maria beskriver processen i enighet med Johan och Per men lyfter även resursteamet på 

kommunen som ett steg som ligger långt fram i processen. Man har i det skedet på den enskilda 

skolan utrett eleven, satt in åtgärder, utvärderat, anpassat åtgärderna ytterligare, utvärderat igen. Först 

då inser man att man måste sätta in åtgärder som man inte klarar med skolan budget, då kan man 

ansöka om pengar från resursteamet.  

6.1.4 Brister i processen 

På frågan om vad som behöver förbättras i processen för att fler elever ska få stöd och hjälp i skolan 

och kunna gå ut med fullständiga betyg får vi mer spridda svar. Maria berättar om ett projekt som de 

jobbar med skolan som hon kallar “ledarskap i klassrummet”. Det handlar om hur man organiserar 

och strukturerar i klassrummet så att alla barn ska kunna ingå i samma klassrumsstruktur och 

undervisning. Maria lyfter upp arbetsro som grundstenen i en klassrumsmiljö och menar att det är 

där det ofta briser. 

Maria: “Det finns många barn som inte klarar av att jobba i en surrig miljö där det hela tiden är rörelse. Ett mål 

som jag har med detta projekt är att det ska vara lugn och ro i varje klassrum, ingen elev ska behöva gå till ett 

annat rum för att kunna arbeta” 

Om detta mål skulle uppnås tror Maria att det finns många elever som idag går på 

specialundervisning, som inte skulle behöva det. Hon menar också att det är något som borde 

prioriteras mer i utbildningen, att få lära sig mer om ledarskap och klassrumsmiljö. Att inte få de 

viktiga delarna i utbildningen kan medföra en konsekvens där effekten blir osäkerhet hos läraren 

vilket skapar stökiga grupper och surriga klassrum. Maria tror också att metodikens frånvaro i 

dagens utbildning är en bidragande faktor till sämre ledarskap och stökigare klassrum.      

Johan lägger stor vikt på de vuxna i skolan och menar att om det fanns fler vuxna som 

engagerade sig specifikt på elever som har det jobbigt på olika sätt skulle många elever gynnas. 



32 

 

Johan: “Det handlar om bemanning i skolan, vuxna som spelar roll, knappast fler datorer utan fler engagerade 

vuxna som vill jobba med elever som har det krångligt och som lägger ner själ och hjärta i att hjälpa” 

Han tycker också att det skulle finnas fler speciallärare i de tidiga åldrarna så att eleverna får det 

stöd de behöver i tid. Johan anser att deras skola hanterar dessa frågor bra och han menar att det 

beror på att det är en skola med stora behov och många elever som behöver särskilt stöd. 

Personalen har då värdefulla erfarenheter och är väl medveten om hur man upptäcker elever som 

behöver särskilt stöd och hur man hjälper dem på bästa sätt. Han lyfter också fram sitt eget arbete 

som en viktig del för att alla elever ska få det stöd de behöver. Johan menar att organisationen, hur 

saker och ting organiseras på skolan, spelar en väsentlig roll för hur utfallet blir. Man måste 

organisera på ett sätt som är så effektivt som möjligt samtidigt som det ska vara funktionellt.   

När vi ställer samma fråga till Per menar han att man bör satsa på att stärka elevvårdsteamen på 

skolan. Man bör ge teamen resurser att kartlägga och hitta nya vägar fram i arbetet med att hjälpa de 

elever som på olika sätt behöver stöd. Att utveckla sina arbetssätt, vidga sina kunskaper för att inte 

fastna i samma mönster menar han skulle hjälpa många elever att få rätt hjälp fortare. 

6.1.5 Definition 

När vi ställer frågan hur de skulle definiera “i behov av särskilt stöd” varierar svaren lite men 

grundar sig i att det är de barn som riskerar att inte nå målen. Maria säger i intervjun att i hennes 

yrkesroll är det upp till henne som rektor att definiera begreppet. Det är hon som beslutar om eleven 

ska få stöd eller ej och vilket stöd som ska ges, det gör att hon själv kan bestämma var gränsen för 

definitionen ska gå. 

Maria: “Jag ser ingen skillnad på pedagogik och specialpedagogik, man ska möta barnet där de är, man ska ge den 

hjälp de behöver och de verktyg de behöver, och jag kan inte se att här sätter vi en gräns, kommer du över 

gränsen är du onormal, därför tycker inte jag att det finns någon gräns så jag har ingen definition” 

I praktiken tycker hon inte att man kan definiera barn på det sättet. Hon menar att så fort man 

gör ingrepp genom att definiera ett barn som svagt eller som “i behov av stöd” så har man satt en 

stämpel på eleven och förstärkt att eleven inte är en “vanlig elev”. I praktiken blir det de barn som 

inte genom den vanliga undervisningen uppnår de kunskapskrav som förväntas.  

Johan menar att det är svårt att definiera begreppet då alla barn har specifika och individuella 

behov. 
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Johan: “Mest tänker man inte på eleven som har godkänt i alla ämnen utom kemi för att han inte orkar gå på 

kemilektionerna”  

Han menar att det ofta är när flera faktorer samverkar som det påverkar eleven på ett sätt så att 

eleven inte kan ta ansvar över det själv. När Johan försöker definiera begreppet radar han upp olika 

specifika problem som kan innebära att en elev är i behov av särskilt stöd, exempelvis 

matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter och sociala problem. 

Per som jobbar med dessa frågor på kommunen definierar begreppet som de elever som befaras 

att inte nå målen och behöver specifik hjälp för att utvecklas i riktning mot målen. Det stöd som 

ryms inom den individuella utvecklingsplanen menar Per inte är något “särskilt stöd” utan det vill 

han endast kalla för “stöd”, alltså det stöd som eleven kan få endast genom klasslärarens hjälp eller 

korta perioder hos speciallärare. Han säger att alla elever behöver stöd någon gång i sin skolgång 

men att “särskilt stöd” är något mer, kanske när ett åtgärdsprogram behöver upprättas.  

 

Vi frågar också hur man ser på elever som har diagnos och elever som inte har diagnos, om det 

hanteras annorlunda eller om rätten till stöd kan se annorlunda ut. Alla är eniga på den frågan och 

samtliga svarar att det inte ska ha någon betydelse utan att det är elevens behov man tar hänsyn till i 

första hand. Per säger att diagnosen inte har någon betydelse för de pengar de bidrar med till 

skolorna utan att det är mötet med eleven, lärare och föräldrar där man diskuterar alternativa 

åtgärder och insatser som behöver vidtas som avgör om en elev får extra resurs eller inte.  

Johan menar att det ibland kan vara till en hjälp för eleven och framför allt föräldrarna att få en 

diagnos fastställd för att kunna förstå elevens beteende och behov på ett annat plan, men det har 

ingen betydelse för om en elev ska få stöd eller inte.  

Maria menar att det står i riktlinjerna när man ska söka extra resurser till en elev att en diagnos 

inte är av betydelse. Hon tillägger dock att det är svårt när man ska söka extra pengar eftersom de på 

kommunen i första anblick går efter skrivna papper som beskriver elevernas behov. Det betyder att 

man oftast måste överdriva elevens problem och fokusera på elevens svaga sidor för att ha chans att 

få något stöd då det är många som söker. 

Maria: “Då ska man skriva rätt så får dom pengar, och då man måste framställa eleverna som så dåliga som 

möjligt, det är inget vi tycker om att göra” 

6.1.6 Resursernas betydelse 
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Alla intervjuade är överens om att resurser är ett ständigt återkommande dilemma. Dock anser 

Johan att det ändå är det praktiska arbete som görs av lärare som är mest betydande. Har lärarna ett 

engagemang, metodiska kunskaper och en vilja att se och hjälpa alla elever så har man en bra grund 

trots att han uttrycker att “man såklart skulle vilja ha mer resurser att tillgå”.  

Maria säger i intervjun att hon lagt så mycket pengar till arbetet med särskilt stöd som hon anser 

behövs men att de då också överskrider skolans budget men hänvisar till skollagen som säger att alla 

barn har rätt att få det stöd de behöver.  

“Antingen har vi för lite pengar, eller så använder vi dom fel. Det är klart att jag vill tro att vi har för lite pengar, 

men jag tycker inte att vi satsar för mycket pengar på elever i behov av särskilt stöd, men resultatet blir att 

budgeten inte går ihop” 

Pengarna som används till särskilt stöd har gått till speciallärare som jobbar med eleverna men 

också specialpedagoger som fungerar som ett övergripande konsultativt stöd.  

6.2 Formperspektivet utifrån klasslärare och speciallärare 

6.2.1 Presentation av klasslärare och speciallärare 

Eva är idag speciallärare på 75 procent och har en lågstadieutbildning inom årskurserna 1-3. Eva har 

arbetat som speciallärare 12 år och varit verksam lärare i 36 år. Hon arbetar idag med elever i 

blandade årskurser från förskoleklassen upp till årskurs sex. Eva arbetar på en grundskola som har 

hög socioekonomisk bakgrund.  

Margareta har en lågstadieutbildning för årskurserna 1-3 som grundutbildning och har sedan 

byggt på med kompetens för att kunna arbeta som speciallärare med specifikt inriktning på tal och 

språk störning och läs- skrivsvårigheter. Hon arbetar som speciallärare på 100 procent där hennes 

tjänst är fördelad på två olika skolor inom årskurserna 1-9. Margaretas tjänst ligger på två skolor som 

har en låg socioekonomisk bakgrund.  

Caroline har innan lärarexamen för åtta år sedan arbetat som obehörig klasslärare, men är idag 

behörig inom årskurserna 1-7 inom matematik, naturkunskap och idrott. Caroline arbetar idag som 

klasslärare i en årskurs två på 100 procent. Skolan som Caroline arbetar på är en grundskola som har 

en hög socioekonomisk bakgrund.   

Sara har innan lärarexamen 2010 arbetat som obehörig lärare inom särskolan men arbetar idag 

100 procent som klasslärare i en årskurs två. Sara har en inriktning inom svenska, matematik, 

naturkunskap och samhällsorienterande ämnen. Saras skola har en låg socioekonomisk bakgrund.  
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6.2.2 Processen 

En samstämmig bild ges till svars då vi frågar hur processen går till när en elev är i behov av särskilt 

stöd. Dock olika långt kan klasslärare och speciallärare ge en riklig bild. Lärarens erfarenheter om 

processen slutar när ärendet lämnar klassrummet. Där har specialläraren erfarenheter och kan 

komplettera bilden av processen inom detta formperspektiv.  

I början av läsåret genomför klassläraren eller specialläraren ett test/en utvärdering för att få en 

bild över hur samtliga elever ligger till i ämnet svenska och matematik. Vilka testmetoder som utförs 

beror på vilken årskurs det är samt speciallärarens och klasslärarens olika kunskaper och tidigare 

användningar av olika bedömningsmaterial. När materialet samlats in och redogjorts ser man oftast 

tydligt vilka elever som är i behov av särskilt stöd. Ett samtal mellan klasslärare och speciallärare 

genomförs för att hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Därefter görs en sammanställning 

utifrån klassläraren, vardagliga observationer i klassrummet, diagnoser, elevens föräldrar och eleven 

själv som används som ett underlag för ett fortsatt arbete. Detta underlag bli en del av elevens 

individuella utvecklingsplan.  

En individuell utvecklingsplan är något som alla elever har oavsett om en elev behöver särskilt 

stöd eller inte. Anser man att eleven är i behov av särskilt stöd “just nu” försöker man hitta ett sätt 

att stötta dem, ett sätt att stötta eleven kan vara att eleven får delta i undervisningen hos 

specialläraren. Ett schema görs då av klasslärare och speciallärare tillsammans för att anpassa elevens 

specialundervisning med klassens ordinarie schema. Förhoppningsvis räcker det med ett fåtal besök 

för eleven. Anser klassläraren att eleven trotts hjälp från specialläraren eller på annat sätt fortfarande 

riskerar att inte uppnå målen, fylls en blankett i och lämnas till rektor.  

Anmälan som då är gjord tas av rektor upp i ett elevhälsoteam på skolan. Elevhälsoteamet består 

av rektor, biträdande rektor, skolsköterskor, kurator, skolpsykolog, speciallärare, resursteamsledare 

och personal från kommunen. Fler personer kan utifrån olika utredningar sättas in beroende på 

problemet. Elevvårdshälsoteamet försöker tillsammans lösa de svårigheter man uppmärksammat hos 

eleven för att hitta nya vägar att hjälpa eleven. Kanske kan en utredning av eleven behövas eller en 

kontakt med någon i rehabiliteringen? När en utredning av någon form är utförd beslutar rektorn 

om ett åtgärdsprogram behöver upprättas. Om åtgärdsprogram upprättas för en elev följs detta upp 

genom utvärderingar i en så kallad uppföljning av åtgärdsprogram där samtliga inblandade möts igen 

för att utvärdera åtgärderna.  Åtgärdsprogrammet utförs oftast av specialläraren i dialog med 

klassläraren. Det utformas av specialläraren eftersom klassläraren ofta brister i dess utförande. 
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Åtgärdsprogrammet som upprättas är ett dokument utöver den individuella utvecklingsplanen hos 

eleven.  

6.2.3 Brister i processen 

På frågan om vad som behövs stärkas för att eleverna skall nå kunskapskraven får vi många svar av 

informanterna. Specialläraren Eva meddelar att de brister man kan se är att den enskilda tiden som 

varje elev har hos specialläraren inte räcker till. Även om det är specialläraren själv som upprättar sitt 

schema så känner Eva att för lite resurser finns och ett större antal barn idag är i behov av särskilt 

stöd, vilket minskar den individuella undervisningstiden för varje elev. Eva uttrycker sig angående 

frågan, om resurserna som idag finns inom processen är tillräckliga: 

Eva:” Man vill alltid ha mer, det känner jag ju för egen del, nu jobbar jag ju 75 procent. Förr hade vi ju en tjej här 

som arbetade 25 procent och då blev det ju 100 procent tillsammans... och det var ju jätte bra. Det märktes en stor 

skillnad bara på det, då hon kunde ansvara för en klass, men nu är det som det är och ekonomin är alltid ett problem“ 

Flera brister som speciallärarna Eva och Margareta är överens om, är den kompetens som saknas 

hos klasslärarna som skulle göra att elever lättare skulle bli upptäckta eller inte ens vara i behov av 

särskilt stöd. Eva menar exempelvis att om klassläraren har en självkänsla och medvetet jobbar för 

att ha arbetsro i klassrummet skulle de elever som har svårt att arbeta i en surrig miljö inte behöva gå 

till speciallärare. 

Eva: “... en lärare som kan hantera en grupp, det är liksom förutsättningen. För det är ju faktiskt inte alla som är en 

bra gruppledare och så har det ju alltid varit att vissa elever klarar att jobba även när det är väldigt pratigt och rörigt. 

Men alla gör inte det, och det är ganska många barn som har problem med koncentrationen och då är det jätte viktigt 

det här med arbetsro. Fler skulle klara sig bättre med en fungerande arbetsro”  

Margareta menar även att en “verkstad” skall startas omgående för eleven när man anser att det 

behövs och menar att klasslärare ofta saknar den kompetensen att upptäcka ett problem tidigt och 

det tar därmed lång tid innan verkstaden kommer igång.  

Margareta:”... så fort som möjligt när man upptäcker att eleven behöver stöd så ska man inte behöva utreda så länge 

utan direkt kunna komma igång med en “verkstad”. Och har man inte kunskapen att veta som klasslärare vad man 

ska göra skall den personen kunna fråga om tips och råd, för att kunna ge eleven annat material eller annat 

hjälpmedel. Alternativa hjälpmedel finns och kan tas fram om en klasslärare bara vet om detta ” 

Enligt citatet ovan lyfter Margareta att alternativa hjälpmedel finns för att kunna stödja elever, 

men att det är något som inte används tillräckligt. Alternativa hjälpmedel är något som klassläraren 
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borde kunna få hjälp med, om klassläraren inte tidigare fått tagit del av detta från utbildningen. 

Utbildningen hos klasslärarna anser speciallärarna är viktigt och utbildningen idag anses vara en 

bristande källa och detta meddelas även av klasslärarna själva. 

Klasslärarna anser även att det brister i antalet resurser på skolan. Vilket bidrar till att man som 

lärare inte alltid får hjälp. Man får då försöka lösa det på egen hand, meddelar Caroline. Hon anser 

att man behöver stärka pedagogen för att de själva skall veta hur man hanterar eleverna i 

klassrummet och då skulle antalet elever i behov av särskilt stöd minska eftersom klassläraren får 

mer utbildning. Klassläraren Sara menar också att en klasslärare bör få mer resurser “lärare i klassen” 

och samtidigt få med sig mer metodikkunskap från utbildningen, för att kunna lösa de mindre 

problemen själv.  

Sara:”... läraren har ett jätteansvar och utbildningen har inte nu och säkert inte förr heller, gett så mycket redskap i 

hur man handskas med olika problem och förhållningssätt, vilket är väldigt synd. Eftersom man ofta är ensam i 

klassrummet”    

6.2.4 Definition 

Klasslärarna är eniga om att de elever som behöver “komma igång” och inte kan lösa ett problem 

under ett flertal genomgångar/försök är i behov av särskilt stöd. 

Caroline:”... de barn som är i behov av särskilt stöd är de som flera gånger inte kommer på olika regler för exempelvis 

språket. De som behöver komma igång. Om jag exempelvis ber Kalle att ta bort det första ljudet i hans namn och 

han bara, Ka, Ka, Kalle, inte kan säga alle. Då har man fattat att det här barnet behöver jätte mycket stöd och de 

barnen anser jag är i behov av särskilt stöd”  

Sara: “De kan också vara de som har svårt att koncentrera sig i helklass och som måste få komma till en mindre 

grupp eller enskilt för att jobba ikapp” 

Speciallärarnas definitioner är något mer diffusa och menar att särskilt stöd är något mer än vad 

som ryms inom klassrummets väggar och innefattar de elever med specifika problem som inte går 

att lösa i klassrummet.  

Margareta: “De kan vara jätteolika men om man tänker först och främst elever som har svårigheter att läsa och skriva, 

dyslexi och elever som har stora matematiksvårigheter. Elever med språkproblem, elever med autism men som är 

välfungerande dem behöver jätte mycket stöd. Elever med koncentrationssvårigheter som inte är diagnostiserade men 

som ändå har svårigheter...det är en spridning av alla möjliga sorter som är i behov av särskilt stöd”  
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Klasslärare och speciallärare är utefter deras definition av begreppet eniga om att en diagnos inte 

skall avgöra om en elev skall få stöd eller inte.  

6.2.5 Resursernas betydelse 

Angående frågan om resurserna som idag finns i verksamheten är tillräckliga säger speciallärare 

Margareta att ett bra samarbete med olika yrkeskategorier inom elevvårdsteamet har stor betydelse 

för sin egen kunskapsbas. Som speciallärare skall du vara klasslärarens andra hand och kunna bidra 

med tips och råd till klassläraren så att de i sin tur kan utvidga sin kunskapsbas för att kunna stödja 

eleverna i klassen och upptäcka problem tidigt. Margareta anser att resurserna har en stor betydelse 

på skolan och att det idag fungerar bra. Dock hade hon önskat att de fanns fler resurser i form av 

personal att tillgå då hennes egen tid inte alltid räcker till. 

  

Margareta: “Jag skriver åtgärdsprogram på min förtroendetid. Så det är mycket pappersarbete på min förtroendetid. 

Men vi har ju 45, 5 timmar och jag har själv valt att undervisa väldigt mycket eftersom jag tycker det är viktigt då jag 

är speciallärare. Jag prioriterar då att lägga ut väldigt mycket undervisning, vilket då relaterar till att jag får göra mycket 

pappersarbete på eftermiddagarna, den övriga tiden” 

 

Klassläraren Sara menar att som klasslärare finns det inte alltid resurser att tillgå vilket gör att 

man får klara sig själv. Dock betyder de resurser man stöter på och får tillgång till i klassrummet 

mycket för elevernas utveckling. Sara meddelar att resurserna som hjälper klassläraren har en stor 

betydelse för det fortsatta arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

Sara: ... tips och råd som jag idag har, har jag fått ifrån kollegor och speciallärare, hur jag kunde jobba med föräldrar, i 

klassrummet och angående arbetsmaterial med elever med speciella behov. Mycket bra tips på bland annat alternativt 

hjälpmedel för elever har givits”   
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7. Analys 

I följande kapitel presenteras skilda analyser utifrån resultatdelens tidigare struktur som utgått från 

organisationsperspektivets inriktningar innehåll och form. Analysen kommer dock presenteras mer 

precist utifrån studiens frågeställningar med kopplingar till studiens teorier, begrepp och tidigare 

forskning. Erika kommer i enighet med tidigare struktur presentera innehållsperspektivet och 

Madeleine formperspektivet.  

7.1 Innehållsperspektivet 

7.1.1 Processen enligt kommunalansvarig och rektorer 

Frågeställning 1: Hur beskriver kommunalansvarig, rektor, speciallärare och klasslärare processen i sitt arbete med att möta 

elever i behov av särskilt stöd från att elevens behov upptäcks till att stödet sätt in?  

Processen som beskrivs utifrån de två rektorernas samt kommunalansvariges erfarenheter är relativt 

samstämmig. I och med utformningen av den decentraliserade skolan har dokumentationer av olika 

slag blivit av allt större vikt, inte minst åtgärdsprogram för arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd.96Enligt skollagen97är det rektorns ansvar att ett åtgärdsprogram upprättas för elever där en 

utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd. Rektorn har också ansvaret för innehållet i 

åtgärdsprogrammet och att det följs upp.98Åtgärdsprogrammet lyfts inte upp som en särskild viktig 

del i processen av informanterna inom innehållsperspektivet utan mer i förbifarten. Följdfrågor får 

ställas om åtgärdsprogrammen för att få en djupare bild av åtgärdsprogrammets innebörd och vikt i 

processen. Per är den informant som beskriver åtgärdsprogrammen tydligast. Enligt Per är det rektor 

som ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas och vad det ska innehålla. Johan menar att det 

formellt är hans ansvar att ta beslut om att åtgärdsprogram ska upprättas men att det i praktiken är 

lärare och speciallärare som upprättar och utformar dokumenten.  

7.1.2 Brister i processen enligt kommunalansvarig och rektorer 

Frågeställning 2: Vad i denna process anser chefer respektive lärare generellt behöver utvecklas för att fler elever ska nå 

kunskapsmålen?  

                                                           
96Öhlmér (2011), s.142. 
97 SFS 2010:800 (2010). 
98 Öhlmér (2011), s.11-12. 
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Tankarna mellan rektorer och kommunalansvarig skiljer sig relativt mycket när denna fråga 

behandlas i studien. Johan lyfter det faktum att fler engagerade vuxna skulle göra stor skillnad. 

Myndigheten för skolutveckling99diskuterar att det ofta efterfrågas att sätta in fler resurser för elever 

som behöver stöd, men de menar att det behöver inte alltid vara lösningen. De tycker snarare att det 

handlar om att de vuxna som finns på skolan måste utveckla sin kompetens för att bemöta eleven på 

ett fungerande sätt.100 Det är också något som Johan själv lyfter i ett annat sammanhang i intervjun, 

när vi för fram frågan om resurser, han betonar då igen att det handlar om vikten av engagerade 

vuxna snarare än datorer och andra materiella resurser. Johan lyfter även fram att man ofta inte har 

tid att utreda elever utan att en grundlig utredning endast är aktuellt i specifika och “svårare” fall. 

Myndigheten för skolutveckling101 lyfter också upp det som ett problem då deras underökning visar 

att skolor sällan har tid eller möjlighet att gå på djupet med och analysera en elevs beteende eller 

svårigheter. Det leder ofta till att de får fel sorts hjälp och att det är beteendet i sig som skolan ska 

åtgärda.102  

Per lyfter istället fram elevvårdsteamen på skolan, han tycker att det är där vi bör satsa för att 

stärka teamen så att det kan få mer kunskap och på så sätt hitta nya vägar för att hjälpa elever och 

kunna göra ett bättre och effektivare jobb. Johans kommentar och Myndigheten för 

skolutvecklings103resultat bör då beaktas igen då Johan menar och resultatet visar, att många elever 

på grund av tidsbrist inte genomgår den basundersökningen som är en av resursteamets uppgifter. 

När vi ställer samma fråga till Maria tar hon upp vikten av kompetenta lärare som i sin ledarroll kan 

utforma en klassrumsmiljö där det finns arbetsro, struktur och trygghet. Maria berättar om sitt eget 

projekt med att utbilda sin personal mot detta klassrum. Hennes vision om att alla elever ska passa 

inom ramen i en klassrumsmiljö tror hon kommer resultera i att färre elever behöver det särskilda 

stödet utan att det stödet kan de då få inom klassrummets ramar. Myndigheten för 

skolutveckling104förespråkar som Maria, att det ofta handlar om att utveckla kompetensen hos den 

personal som finns på skolan. Maria menar att den kompetensen är något man bör få med sig från 

utbildningen men i och med den nya riktningen på utbildningen där metodiken går bort, upplever 

hon att det generellt finns en större osäkerhet hos de nyutbildade lärarna och en orolighet i 

                                                           
99Myndigheten för skolutveckling (2005). 
100Ibid., s.44.  
101Myndigheten för skolutveckling (2005). 
102Ibid., s.7. 
103Myndigheten för skolutveckling (2005). 
104Ibid. 
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klassrummet uppstår i och med det. Alla är de överens om att resurser är ett ständigt problem och 

att det ligger i varje rektors intresse att kunna föregå med mer resurser. Den nya styrningen av skolan 

som innebär att skolan själv ansvarar över fördelningen av resurserna gör att de själva bestämmer 

hur pengarna till det särskilda stödet används.105Maria hänvisar till skollagen när hon berättar om sitt 

eget arbete med att fördela resurserna och hon poängterar att följden av att följa skollagen och 

samtidigt täcka upp för övriga utgifter resulterar i att budgeten överskrids. Målsättningen med att 

överföra ansvaret för skolans pengar till kommunerna själva var att kunna ta hänsyn till varje elevs 

enskilda behov, alla kommuner ser olika ut, alla skolor ser olika ut och det finns därmed ingen given 

modell för hur varje skola ska använda sina pengar.106Rektorerna understryker dock att det är den 

svåraste uppgiften man har som rektor, då det är mycket som ska beaktas och många behov som ska 

tas hänsyn till.  

 

De brister som tas upp av informanterna har en varierad karaktär och kan kopplas till flera av de 

olika villkoren inom den organisationsmodell som tidigare togs upp i teoriavsnittet och som jag i 

följande avsnitt kommer att applicera på denna analys. Marias syn fokuserar dels på det politiska 

villkoret, som bland annat avser relationen till stadsmakten, då hon menar att utbildningen är 

bristfällig. Hon pekar även på det ekonomiska villkoret då hon menar att det i största mån handlar 

om att utbilda personalen så att de själva ska kunna möta många av de problem som uppstår i ett 

klassrum. Hon menar att eftersom utbildningen brister blir det istället hennes ansvar att utbilda sina 

anställda så att de ska skapa en klassrumsmiljö för alla elever. Att Maria vill skapa en lugn och trygg 

klassrumsmiljö betyder också att hon berör det teknologiska villkoret som bland annat avser den 

psykiska miljön i skolan.  

Johan lyfter också lärarens kompetens men det han huvudsakligen lyfter som en stor brist är 

antalet vuxna på skolan, fler vuxna skulle betyda mycket i arbetet med att ge elever särskilt stöd. I 

den meningen fokuserar Johan på det ekonomiska villkoret som innebär brist på kapital och 

arbetskraft. Per menar att fler vuxna eller mindre undervisningsgrupper inte är lösningen utan lyfter 

istället elevvårdsteam som en viktig del i processen. Per fokuserar här på det ekonomiska villkoret i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd då han likt Maria vill kompetensutveckla den personal 

som finns på skolan. Alla de intervjuade är överens om att ekonomiska resurser är ett problem även 

om ingen av de intervjuade tar upp det som det huvudsakliga problemet.  

                                                           
105Jarl, Kjellgren, Quennerstedt (2007), s.25-50. 
106Skolverket (2009), s.9. 
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Alla informanters utsagor om brister kan ändå relateras till det ekonomiska villkoret i form av 

resurser. Att utbilda personalen, ta in fler vuxna i skolan, utbilda resursteamen eller utveckla 

lärarutbildningen grundar sig tillslut i viss mån i ekonomin eftersom allt kostar pengar.     
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7.1.3 Kommunalansvarig och rektorernas definition av elever “i behov av särskilt stöd” 

Frågeställning 3: Hur definierar chefer och lärare begreppet “i behov av särskilt stöd”?  

Samtliga intervjuade anser att det är en svår uppgift att definiera begreppet och vissa svar upplevdes 

därför som snurriga, ostrukturerade och svåra att tolka. Onsjö107menar att eftersom det är ett starkt 

kontextbundet begrepp är det också svårt att definiera. En elev kan fungera bra i vissa situationer 

men behöva stöd i andra. Vad Onsjö108menar är klart i denna definition är att det särskilda stödet ska 

ges till elever som riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven. Det är också vad som framkom som 

ett gemensamt drag hos informanterna. 

Lindqvist109menar att rektorn har ett stort ansvar som pedagogisk ledare då vi numera är en mål- 

och resultatstyrd skola. Det åligger då kommuner och enskilda skolor att definiera och tolka begrepp 

som “en skola för alla” och “ i behov av särskilt stöd” och med vilka pedagogiska medel det ska 

uppnås. Maria tar själv upp detta fenomen, att det åligger henne som rektor att definiera om en elev 

är i behov av särskilt stöd eller inte. Hon understryker då att hon inte ser skillnad på elever utan 

jobbar istället medvetet för att så många elever som möjligt ska kunna ingå i den ordinarie 

klassrumsundervisningen med hjälp av ett projekt som fokuserar på klassrumsmiljön. Hon 

understryker att hon inte ser någon skillnad på pedagogik och specialpedagogik, då hon anser att alla 

elever ska kunna ingå i samma undervisning och att varje klasslärare ska kunna skapa ett klassrum 

där alla elever passar in i ramen. Lindqvist110menar att det är av vikt att undersöka vilken syn de 

arbetande inom skolans organisation har på elever i behov av särskilt stöd, för att kunna utvidga 

kunskapen om vilken inverkan, individ, grupp och organisation har. Dessa tre områden tar man även 

hänsyn till i det relationella perspektivet för att kunna förstå en elevs svårigheter.111Det är ingen av de 

intervjuade som tar upp den tredje aspekten av begreppet när de utformar sina definitioner. Den 

tredje aspekten av begreppet fokuserar på de elever som behöver stöd i form av utmaning. Till 

skillnad från de “svaga” eleverna som definitionen normalt relateras till syftar man här istället på de 

elever som presterar över den “normala” nivån.112 

                                                           
107Onsjö (2006), s.16. 
108Ibid. 
109Lindqvist (2011). 
110Ibid. 
111Olsson & Olsson (2007), s.125-126. 
112Jess, Skott & Hansen (2011), s.29. 
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Maria har en syn som enligt det relationella perspektivet fokuserar på organisationen och dess 

inverkan på eleven. Hon ser inte elevens problem som individuella utan söker istället svar i elevens 

omgivning genom att utbilda personalen så att de ska kunna skapa en funktionell miljö för många 

elever. Johan och Per har en mer individuell syn på elevernas problematik då de inte fullt fyller 

kriterierna för att ha ett relationellt perspektiv på elever i behov av särskilt stöd. De “rabblar” upp 

olika specifika problem som kan finnas hos eleverna, som läs- och skrivsvårigheter, 

koncentrationssvårigheter, sociala svårigheter och så vidare. Dock understryker de båda att 

begreppet är svårt att definiera då alla elevers problematik är individuell. Om man däremot ser till 

Johan och Pers tankar om vad de ansåg behövde förbättras kan man se ett mer relationellt perspektiv 

på definitionen. Johan tar upp lärarens kompetens, samt fler vuxna på skolan och Per tar upp 

betydelsen av ett bra elevvårdsteam, vilket visar att de också beaktar organisationens betydelse för 

elevens framgångar. 

I enighet med Kadesjö113som menar att det finns ett syfte att utreda en elev för diagnos då man 

skapar en förståelse för eleven och elevens svårigheter menar också Johan att en diagnos kan vara av 

betydelse i den bemärkelsen. Alla intervjuade är överens om att en diagnos inte ska ha någon 

betydelse för hur mycket eller vilket stöd eleven ska få. 

7.2 Formperspektivet 

7.2.1 Processen enligt klasslärare och speciallärare 

Frågeställning 1: Hur beskriver kommunalansvarig, rektor, speciallärare och klasslärare processen i sitt arbete med att möta 

elever i behov av särskilt stöd från att elevens behov upptäcks till att stödet sätt in?  

Tillsammans gav både speciallärare och klasslärare en samstämmigbild av processen. Utifrån de 

övergripande mål och riktlinjer som finns i den gällande läroplanen för grundskola, förskoleklassen 

och fritidshemmet utför klassläraren eller specialläraren ett test, en utvärdering. Det görs för att 

uppmärksamma och tidigt kunna stödja de elever som är i behov av särskilt stöd.114 Stöd som eleven 

behöver “just nu” ansvarar klassläraren för att eleven ska få tillgång till. Det görs på uppdrag av 

skolans styrdokument där ett av uppdragen innebär man skall anpassa utbildningen efter varje elevs 

förutsättningar och behov.115   

                                                           
113Kadesjö (2007), s.153. 
114Lgr 11 (2011), s.14.   
115Ibid., s.8,11.  
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Ansvaret för att eleven skall få särskilt stöd och klara kunskapsmålen ligger både på rektorn som 

skall ha ett övergripande ansvar samt av klassläraren som är skyldig att rapportera detta till rektorn. 

Om ett åtgärdsprogram behövs upprättas är det rektorns ansvar i och med den nya mål- och 

resultatstyrda skolan.116Det är i praktiskt avseende speciallärarens ansvar att det görs korrekt 

eftersom specialläraren har mer kunskap om hur dokumentationen och skrivandet av 

åtgärdsprogrammen ska gå till. Det är dock inte speciallärarens formella ansvar.  

Klassläraren har sitt ansvar precis som alla andra inom skolan att bidra till att eleverna i sin klass 

får det bästa förutsättningarna till lärande117dock är det inte lärarens ansvar som statens offentliga 

utredningar beskriver, att bidra med all kompetens.118Rektorn har det övergripande ansvaret och ett 

särskilt ansvar för att elever ska få det särskilda stödet de behöver. Det är även rektorns ansvar att 

kompetensutveckla lärare och annan personal för att kunna hjälpa elever som är i behov av särskilt 

stöd, det beskriver såväl skollag som gällande läroplan.119   

7.2.2 Brister i processen enligt klasslärare och speciallärare 

Frågeställning 2: Vad i denna process anser chefer respektive lärare generellt behöver utvecklas för att fler elever ska nå 

kunskapsmålen?  

Speciallärarna i studien anser att tiden, kompetensen hos de verksamma och ekonomin är de brister 

som generellt behövs utvecklas för att fler elever skall få särskilt stöd. Specialläraren Eva anser att 

varje elev behöver mer tillgång till individuell undervisning och har därigenom själv som speciallärare 

en önskan om att kunna hjälpa varje elev genom att få mer enskild tid. Enligt skolverkets120 rapport 

förespråkar Eva då en exkluderande undervisning vilket i rapporten ses som något som motarbetar 

visionen om en skola för alla. Ett exkluderande arbetssätt förespråkas eftersom att man exkluderar 

de barn med särskilda behov från klassrumsundervisningen genom att ge eleverna individuell 

undervisning vid sidan om den “vanliga” undervisningen.121Genom att speciallärarna påpekar att mer 

tid behövs för att varje elev ska klara kunskapsmålen, innebär det att fler resurser med rätt 

kompetens behövs för att kunna ta emot dessa elever eller för att hjälpa speciallärarna så att de kan 

fokusera på sin undervisning.  

                                                           
116SFS 2010:800 (2010).  
117Lgr 11 (2011), s.14.  
118SOU 1999:63 (1999), s.250.  
119SFS 2010:800 (2010), Lgr 11 (2011). 
120Skolverket (2008), s.86.  
121Kornhall (2012), www.dn.se (2012-11-22).   

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
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Den allmänna kompetensen hos klasslärarna menar speciallärarna bör innehålla både praktiska 

och teoretiska färdigheter. Margareta poängterar vikten av att en klasslärare har kunskaper att 

anpassa material och hitta alternativa hjälpmedel till en elev som behöver det. Speciallärarna 

poängterar det som en brist inom dagens verksamhet, trots att statens offentliga utredningar uppger 

att det är något som rektorn tillsammans med sin lärarpersonal ska göra i en lokal arbetsplan för 

verksamheten på skolan.122 

Klasslärarna beskriver att mer resurser, fler lärare i klassrummet och bättre grundutbildning till 

dem själva är det som fattas för att fler elever ska få tillgång till särskilt stöd om så behövs. En 

rapport från myndigheten för skolutveckling123anser att de även är just detta som diskuteras, men att 

en lösning snarare är lärarnas bemötande av elever än tillgången till fler resurser. Klasslärarna anser i 

studien att både fler resurser och lärarkompens är viktigt men kan även förstå att genom en bättre 

utbildning kan klassläraren hjälpa fler barn och på så sätt minskar behovet av särskilt stöd.  

Skolverket124anser att en lärares kompetens är den viktigaste faktorn för en elevs studieresultat 

och enligt klasslärarna själva ligger bristen i utbildning. De anser att de inte fått de verktyg de 

behöver i verksamheten. Klasslärarna syftar då på de metodikkunskaper som avser hur man gör i 

vissa situationer då utbildningen idag är inriktad på didaktik.125Myndighet för skolutveckling126anser 

här samma sak att det är kompetensen som behöver utvecklas för att kunna bemöta elever på rätt 

sätt, så att inte skolans bemötande ger konsekvenser som kan leda till att eleven använder skolan 

som en arena för att exempelvis bryta mot regler och normer.127 

De villkor som gör att eleverna inte kan få det särskilda stödet som de behöver enligt klasslärare och 

speciallärare, ligger inom alla tre villkoren i den rationalistiska modellen. 

Utbildningen ansågs både av klasslärare- och speciallärare som en begränsning inom skolans 

organisation vilket påverkas av bestämmelser av statens regering. I den rationalistiska modellen är 

detta ett politiskt villkor som begränsar skolans arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Speciallärarna ansåg även att användningen av alternativa material saknades och därmed ligger det 

inom det teknologiska villkoret där man bland annat avser tillgången till olika sorters material.  

                                                           
122Ahlberg (1999), s.25.  
123Myndighet för skolutveckling (2005).  
124Skolverket (2008). 
125SOU 1999:63 (1999), 87-88. 
126Myndighet för skolutveckling (2005). 
127Ibid., s.44. 
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I och med omorganiseringen av skolan under början utav 1990-talet ansvarar rektorn på skolan 

dels för det teknologiska villkoret eftersom det är rektorn som ansvarar för skolan budget. I och 

med rektorns utformning av budgeten är det även rektorn som styr över hur mycket material som 

finns tillgängligt. Resurserfördelningen på skolan ansågs vara bristande då klasslärare och 

speciallärare behövde mer resurser för olika ändamål. Det är rektorns ansvar att organisera så att 

fördelningen mellan mark, kapital och arbetskraft blir tillgängligt för samtliga inom organisationen 

och att det fungerar som det ska.128Detta gentemot skolans styrdokument där skolan har som 

uppdrag att främja varje elevs lärande.129  

7.2.3 Klasslärare och speciallärares definition av elever “i behov av särskilt stöd” 

Frågeställning 3: Hur definierar chefer och lärare begreppet “i behov av särskilt stöd”?  

Både klasslärare och speciallärare tyckte att det var en svår uppgift att definiera begreppet “i behov 

av särskilt stöd”. Efter en del funderingar benämner de elever som “behöver komma igång” och 

elever som behöver ett kontinuerligt stöd precis som definitionen utav Öhlmér130. Vad de var tydliga 

med, var att alla skall ha rätt till särskilt stöd oavsett elevens tidigare bakgrund och om eleven har 

diagnos eller inte. Diagnosen får, som även Öhlmér131menar, inte ligga till grund för att eleven skall 

få stöd och hjälp. Ingen av samtliga intervjuade tog upp smarta elever som en del av definitionen “i 

behov av särskilt stöd”.132 

Utifrån det relationella perspektivet intar varken klasslärare eller speciallärare ett rationellt perspektiv 

eftersom de till största del fokuserar på individens enskilda problem och inte tar hänsyn till grupp 

och organisationsnivå i sina definitioner.133Liksom Lillvists134undersökning visar, att många inom 

förskolans organisation har en individbaserad syn på elever i behov av särskilt stöd, visar vårt 

resultat att detta även är ett faktum i grundskolans tidigare år.135I en intervju tas det upp att om 

arbetet, “själva verkstaden”, med de elever som behöver särskilt stöd kunde komma igång snabbare 

skulle det gynna eleverna då de skulle få hjälp fortare. Här intas ett relationellt perspektiv då den 

                                                           
128Abrahamsson (2000), s.119-120, Nytell (1994), s.20.   
129Lgr 11(2011), s.8,11. 
130Öhlmér (2011), s.12,16,17. 
131Öhlmér(2011), s.17,35. 
132Jess, Skott & Hansen (2011), s.29. 
133Olsson & Olsson (2007), s.125-126.  
134Lillvist m.fl. (2010). 
135Ibid., s. 19.  
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specialläraren Margareta pekar på organisationens inverkan på eleven då hon menar att utredning 

och pappersarbete tar värdefull tid av arbetet med att komma igång med specialundervisningen.   
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8. Diskussion 

I detta kapitel förs en vidare gemensam diskussion av analysens utgångspunkter utifrån tidigare 

forskning, perspektiv och analytiska modeller. Här kommer även en jämförelse att göras mellan 

Erikas innehållsperspektiv och Madeleines formperspektiv, som vi under resultat och analysen delat 

mellan oss. 

Diskussionen utgår från valda rubriker som är framtagna utifrån en jämförelse av studiens två 

analyser. Genom att jämföra resultat och analys inom de två olika perspektiven får vi fram vilka 

aspekter som behöver diskuteras, dessa aspekter har strukturerats upp som rubriker.   

8.1 Särskilt stöd till alla? 

Något som framkommit i vår litteraturöversikt och som även tagits upp i analysen är det faktum att 

den nya resursfördelningen i och med den decentraliserade skolan har ett syfte att kunna ta hänsyn 

till varje elevs enskilda behov. Eftersom alla kommuner och enskilda skolor ser olika ut ska de också 

själva få ansvara över hur mycket pengar de vill lägga på arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd.136Vad som framkommer i vår intervju med rektorn Maria, är att hon överskrider skolans 

budget i och med den summa pengar hon lägger på elever i behov av särskilt stöd. Rektor Johan 

överskrider inte sin skolbudget trots att han anser att han skulle vilja lägga mer pengar på arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Det får oss att ställa oss frågan om syftet verkligen uppnås? Om 

en del rektorer överskrida sin budget medan andra arbetar för att hålla budgeten, kan man då säga 

att resursfördelningen ger en rättvisa gentemot varje enskild skola och de elever som går där? I och 

med den nya ekonomiska styrningen ställs också krav på kommun och rektor att utforma lokala 

arbetsplaner, man kan då fråga sig hur den lokala arbetsplanen utformas på den enskilda skolan 

eftersom klass- och speciallärare anser att resurserna inte är tillräckliga. Borde inte rektorn på skolan 

arbeta för att komplettera den brist som klass- och speciallärare anser finns på skolan? Som rektor 

Maria menar överskrider de sin budget varje år och hon anser på så sätt att klass- och speciallärarens 

åsikter tillvaratas och varje elev får de särskilda stöd de behöver. Betyder det att elevernas särskilda 

behov endast kan tillgodoses om den ekonomiska budgeten överskrids? 

Begreppet “i behov av särskilt stöd” upplevdes som svårt för informanterna att definiera. De flesta 

definitioner kan relateras till individbaserade definitioner. Det visar sig när man ser på definitionerna 

                                                           
136Jarl, Kjellgren, Quennerstedt (2007), s. 25-50. 
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genom det relationella perspektivet att man fokuserar på elevens individuella behov. Man tar mindre 

hänsyn till organisationens ansvar över hur omgivningen påverkar eleven. Även om de alla lyfter 

delar i organisationens process som behöver utvecklas och i den bemärkelsen också tar hänsyn till 

organisationens påverkan, kan man ändå tydligt se ett individuellt fokus i själva översättningen av 

begreppet. Flera studier som tidigare gjorts visar samma sak, bland annat visar Lillvists137studie att 

förskollärare tenderar att fokusera på barnens individuella brister när man ska redogöra för barnets 

problematik.138Skolverkets139undersökningar visar också att åtgärdsprogram ofta skrivs på ett sätt 

som fokuserar på individuella brister.140Lindqvists141enkätundersökning visar att större delen av de 

som jobbar inom skolan fokuserar på individens problem när man talar om elever i behov av särskilt 

stöd. För att koppla ihop denna tidigare forskning med vårt eget resultat kan vi konstatera att ett 

individperspektiv på elever i behov av särskilt stöd hänger kvar trots att modern forskning 

förespråkar att man utöver individen också bör ta hänsyn till organisationens utformning och 

gruppens påverkan på eleven.142  

Det är inte någon av informanterna som lyfter den tredje kategorin av definitionen “i behov av 

särskilt stöd” som avser de elever som behöver stöd i form av utmaning, som liksom de svaga 

eleverna inte passar inom ramen för den ordinarie klassrumundervisningen.143 Det tror vi kan bero 

på att uttrycket är relativt modernt och inte har hunnit etablera sig i skolans organisation. 

På frågan om en diagnos har betydelse för en elevs väg till att få stöd eller inte, får vi fram 

intressanta svar. Samtliga intervjuade svarar att en diagnos inte ska ha betydelse och vissa hänvisar då 

till riktlinjer och regler. Det tycker vi är intressant eftersom vi ändå under vår verksamhetsförlagda 

utbildning fått uppfattningen av att en diagnos kan ha betydelse. Vi får dock inte fram mer 

information när vi ställer följdfrågor utan kan bara konstatera slutsatsen att samtliga elever får stöd 

oberoende det faktum att de har en diagnos eller inte.  

8.2 Inom vilket organisatoriskt villkor ligger begränsningen för att alla elever skall få stöd? 

Innehållsperspektivet fokuserar mycket på lärarens kompetens och ansvar, fokus på elevvårdsteam 

betonas också när vi behandlar vilka områden som brister i processen. Inom formperspektivet anser 

                                                           
137Lillvist m.fl. (2010).  
138Ibid, s.19. 
139Skolverket (2008). 
140Ibid, s.85. 
141Lindqvist (2011). 
142Olsson & Olsson (2007), s.131. 
143Jess m.fl. (2011), s.29. 
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man att lärarens kompetens borde stärkas. Vi ställer oss frågan om det är lärarutbildningen som 

borde ge lärarna mer praktisk kunskap eller om det är rektorn som bör utbilda sin personal för att 

lättare kunna tillgodose varje elevs särskilda behov? Utifrån den rationalistiska modellens villkor som 

vi tidigare använts som analysverktyg, får vi svaret att det är de politiska villkoren för skolans 

organisation som har den största bristen. Det är den brist som rektorn inte kan påverka i sin 

verksamhet utan är politiska beslut ovanifrån. Slutsatsen vi kan dra är att rektorn på skolan har ett 

övergripande ansvar men att det inte är i rektorns arbete den stora bristen ligger för att eleverna skall 

få särskilt stöd. I enighet med den tidigare forskning som gjorts där man pekar på lärarens 

kompetens som den viktigaste faktorn144visar även vårt resultat att bristen ligger inom det politiska 

villkoret baserat på lärarutbildningens utformning inom bland annat specialpedagogik. 

Förhoppningsvis kan ny utformning av utbildningen ge den kompetens som läraren behöver för att 

kunna hjälpa elever i behov av särskilt stöd så att de uppnår kunskapskraven. I inledningen av denna 

studie diskuterade vi om vi har all kunskap vi behöver för att kunna hantera dessa frågor ute i 

verksamheten. Enligt studiens resultat har vi inte det då samtliga informanter pekar på 

nyexaminerade lärares brist på kunskap när det gäller att upptäcka, stödja och skapa fungerande 

miljöer för elever i behov av särskilt stöd. 

8.3 Åtgärdsprogram, vems ansvar? 

Vad som framkommit i vårt resultat och våra analyser utifrån respektive perspektiv är framförallt att 

åtgärdsprogrammen tas upp ur två helt olika perspektiv. Inom innehållsperspektivet tas 

åtgärdsprogrammen upp som ett mindre viktigt moment, eller kanske snarare något rektorerna som 

själva inte har så mycket att göra med. Det framkommer i intervjun med rektor Johan att även fast 

det formellt är rektorn som ska upprätta och styra över innehåll och kvalitet av åtgärdsprogrammen 

så är det i praktiken lärare och speciallärare som ansvarar och genomför det. Det är ett fenomen vi 

tydligt kan se och bekräfta i och med att informanterna inom formperspektivet tar upp 

åtgärdsprogrammet i betydligt större grad och det lyfts fram som en grundsten i processen. Vi får 

med detta resultat en känsla av att det ligger på lärares och speciallärares bord att ta ansvar över 

åtgärdsprogram och att rektorerna inte lägger sig i speciellt mycket trots att skollagen tydligt 

uttrycker att det är rektorns ansvar att ta beslut om upprättande, utformning och utvärdering 

åtgärdsprogrammen.145  

                                                           
144Skolverket (2009), s.9, Gustafsson & Myrberg (2002), s.160.  
145SFS 2010:800 (2010). 
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Studiens resultat visar även att specialläraren ansvarar över åtgärdsprogrammens utformning då 

de anser att klassläraren saknar kunskap om hur de ska utformas. Man kan fråga sig hur mycket tid i 

sin tjänst en speciallärare har för att upprätta åtgärdsprogram? Och är det rätt att det ska ta större 

delen av speciallärarens förtroendetid som uttryckts i en av intervjuerna? 
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9. Konklusion  

Resultatet av den föreliggande studien visar att begreppet “i behov av särskilt stöd” är ett 

svårdefinierat begrepp som är fritt för en personlig tolkning av var och en som jobbar inom skolan. 

Resultatet visar också att begreppet än idag tenderar att definieras på ett sätt som fokuserar på 

individens problematik, trots att begreppet “med behov av särskilt stöd” byttes till “i behov av 

särskilt stöd”, år 1991, just av den anledning att man ville ha ett större perspektiv på begreppet där 

man även tog hänsyn till omgivningens inverkan på eleven.  

Studien visar också att det finns en stor variation i vad man lyfter upp i processen med att hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd samt vad man anser behöver utvecklas i processen för att föra arbetet 

framåt. Ansvaret för åtgärdsprogrammet tenderar att ligga på lärare och speciallärare och rektorerna 

tycks inte ha någon större insyn eller medverkan i upprättandet. Brister som tas upp i processen 

grundar sig till stor del i lärarnas bristande kompetens, både utifrån lärarna själva men också från 

ledningen då man menar att nyexaminerade lärare idag inte är fullt rustade för sitt uppdrag. 

Elevvårdsteamets kompetens är också en aspekt som tas upp. Resurser tas inte upp som en 

huvudsaklig brist men av de brister som tas upp berörs ändå den ekonomiska biten eftersom det 

mesta kostar pengar.  Däremot tas bemanning på skolan upp av ledningen som en brist.  

Av de resultat vi fått fram i vår studie vore det intressant för oss att studera dessa frågor vidare ur 

ett elevperspektiv för att få en bredare bild av det vi studerat. Vi har nu fått en förståelse för hur 

chefer och lärare inom skolan hanterar, definierar och ser på arbetet med att ge särskilt stöd till 

elever. Men hur ser eleverna, som är i behov av särskilt stöd och är en del av processen, själva på 

det? 

 En annan aspekt som skulle kunna ge ett bredare perspektiv på vår studie är att studera 

lärarutbildningen och dess utformning då denna togs upp som den huvudsakliga bristen i processen.  
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11. Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide 

Intervjuguide, vår utgångsmall 

 

Tema 1: Bakgrund och utbildning 

– När och var utbildade du dig? 

– Inriktning? 

Undertema 1: Arbetsliv 

– Hur länge har du varit verksam? 

– Var har du arbetat? 

– Hur ser din nuvarande anställning ut? 

– Vad är dina arbetsuppgifter? 

– Vilket ansvar har du? 

– Arbetsbelastning? 

Tema 2: Stödundervisning 

– Hur ser du på stödundervisning i din yrkesroll? 

– Vad är syftet med stödundervisning? vilken 

funktion fyller den? 

– Hur anser du att stödundervisning ska utformas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: Processen 

– Hur ser processen ut från att ärendet ligger på 

ditt bord till att en elev får stöd? 

– Hur följs detta upp? Når eleverna de 

kunskapsmål som finns? 

Tema 4: Definition 

– Hur definierar du elever i behov av särskilt stöd? 

– Vilka elever ingår i definitionen? 

Tema 5: Resurser till elever med behov av 

särskilt stöd 

– Hur rapporteras elever som är i behov av särskilt 

stöd? 

– Hur tycker du att du kan tillgodose alla elever 

som behöver stöd i relation till de resurser som du 

har att tillgå? Om inte, vart anser du att det 

brister?  

– Om det fanns mer pengar att tillgå, var skulle du 

använda dem någonstans för att förbättra 

elevernas situation? 

Undertema 1: Diagnos 

– Hur hanteras ärenden med barn som är i 

behov av särskilt stöd men inte har någon 

diagnos? 
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Bilaga 2. Ett exempel på en E-postförfrågning 

Hej! 
Vi är två lärarstudenter vid namn Madeleine Eriksson och Erika. Vi skall under denna termin skriva ett 

examensarbete och har valt att undersöka hur elevers väg till stöd i undervisningen hanteras i grundskolans 

tidigare år. Detta görs genom att inta ett perspektiv på organisationsnivå (kommun, rektor) och ett perspektiv 

på en individuell nivå (klasslärare, speciallärare). Med denna utgångspunkt vill vi få en fördjupad förståelse för 

hur ärenden med elever i behov av särskilt stöd hanteras utifrån olika yrkesroller och hur ansvaret fördelas 

mellan dessa. För att undersöka detta kommer vi att genomföra intervjuer med klasslärare, specialpedagoger, 

rektorer och arbetande inom kommunen. 

 

Vi undrar därför i och med detta brev om du skulle vilja delta i studien. Deltagandet i studien kommer att 

redogöras anonymt och det insamlade materialet kommer endast att användas i studiens syfte. Du kommer 

själv som deltagande i studien ha möjlighet att kunna granska rapporten efteråt om du önskar detta. En 

intervju beräknas ta ca en timme, tid och plats avgörs efter överenskommelse. 

 

Maila gärna om du har några frågor till oss angående studien. 

sandraerikanilsson@gmail.com 

m.madeleine.eriksson@gmail.com 

 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning 

Erika och Madeleine 

 

 

 
 


