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Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur en grundskola, med låg andel behöriga 

elever till gymnasiet året innan detta arbete startade, organiserar de pedagogiska insatserna i 

skolår 9 till elever i behov av särskilt stöd. Jag valde att genomföra en kvalitativ studie där jag 

intervjuade fyra mentorer och två specialpedagoger på en grundskola. Intervjufrågorna var 

baserade på mina forskningsfrågor och jag ville ta del av informanternas personliga åsikter. 

Resultatet av min studie visar att mentorernas förmåga att anpassa undervisningen till elevernas 

olika behov och förutsättningar många gånger var bristfälliga. De intervjuade lärarna formade 

bilden av en elev i behov av särskilt stöd utifrån diagnos eller problembeskrivning och de 

specialpedagogiska insatserna dominerades av individfokusering och ett exkluderande 

arbetssätt. Lärarna gav många gånger uttryck för att tiden inte räckte till. Tid till reflektion, 

kollegiala samtal och en kompetensutveckling som främjar ökad professionalisering saknades 

på skolan, något som jag ser som brister i arbetsorganisationen. 

___________________________________________________________________________ 
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Särskilt stöd och åtgärdsprogram för elever i skolår 9   

 

1. Bakgrund 

Bakgrunden börjar med inledning och tillbakablick. Jag fortsätter sedan med nuläget, 

betydelsen av såväl struktur som flexibilitet och avslutar med att beskriva mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

1.1 Inledning 

Såväl i dagspressen som i den aktuella pedagogiska debatten skrivs mycket om att många 

elever saknar behörighet till gymnasieskolan. Behörighetssiffrorna, enligt Skolverkets 

lägesbedömning 2011, är de lägsta sedan 1998. Andelen behöriga att söka till gymnasieskolan 

2010 var 89 procent bland flickor och 87 procent bland pojkarna (Skolverket, 2010). 

Matematik, naturvetenskap och läsförståelse i grundskolans senare år är tre ämnesområden 

som är viktiga att uppmärksamma för att vända den negativa resultattrenden skriver 

Skolverket vidare. Redovisningen utgår i första hand från den senaste publicerade 

internationella studien PISA 2009, (Skolverket, 2010).  

De flesta elever i grundskolan lyckas bra men det finns också skolor med alltför många elever 

vars resultat är ett misslyckande för dessa skolor. Det finns skolor som ligger efter många 

andra skolor i sitt utvecklingsarbete till en skola med goda kunskaper om elevernas lärande 

och prestationer. Det finns skolor som inte har tydliga idéer om hur det lokalt kan utvecklas 

arbetssätt och lärmiljöer för att nå bättre resultat. Varje enskild skola har ett ansvar för de 

egna resultaten. Jag har sökt och medvetet valt att studera en skola med låg andel behöriga 

elever till gymnasiet året innan detta arbete startade. 

För många ungdomar innebär alltså vårterminen i skolår 9 en sista chans att skaffa sig 

behörighet innan den slutgiltiga antagningstiden går ut. Att alla elever måste få likvärdiga 

möjligheter att nå skolans mål är viktigt. För de elever som gick skolår 9 i grundskolan under 

läsåret 2011/12 gällde fortfarande Lpo 94 och de tidigare kursplanerna. Riktlinjerna i 

skollagen (1985:1100) och 1994 års läroplaner var tydliga, undervisningen skulle vara 

likvärdig och alltså anpassad till varje elevs förutsättningar och behov. 
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1.1.1 Tillbakablick 

Begreppet åtgärdsprogram myntades redan 1974 i samband med Utredningen om skolans inre 

arbete, SIA (SOU, 1974:53). Förslaget gick ut på att eleven själv skulle delta i såväl analysen 

av sina egna skolsvårigheter som i beskrivningen av lämpliga åtgärder, dessutom betonades 

vikten av föräldramedverkan. Denna färdriktning följdes även i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 

1980) där det framfördes att skolan hade som uppgift att söka motverka att elever fick 

svårigheter i skolarbetet. En skolverksamhet som alltså skulle ta fasta på elevers individuella 

behov, arbeta förebyggande och ge stödåtgärder inom den vanliga undervisningens ram.  

Den bild av det specialpedagogiska arbetet i grundskolan som SPEKO-projektet, Special-

undervisning och dess konsekvenser vid Göteborgs universitet, ger är däremot dyster 

konstaterar Emanuelsson och Persson (1996) i en artikel med SPEKO-projektet som grund. 

Projektet SPEKO består av en kvalitativt inriktad delstudie som bygger på intervjuer med 

olika befattningshavare i grundskolan samt en kvantitativ delstudie där data från projektet 

Utvärdering genom uppföljning (UGU) används. Studien har genomförts på uppdrag av 

Skolverket och redovisas i sin helhet i Persson (1995).  

I vissa hänseenden har förvånansvärt lite förändrats sedan 1970-talet konstaterar Emanuelsson 

och Persson (1996) i artikeln, trots bland annat genomgripande läroplansreformer och 

förändringar i skolans styrning.  

Våra slutsatser är att en av specialundervisningens viktigaste uppgifter är att bidra till att klara av 

differentieringsproblematiken i klasserna och att traditionell specialundervisning, i motsats till dess 

syfte, kan medverka till en ökad segregering i skolan (Emanuelsson & Persson, 1996, sid. 1).  

Kommande forskning bör därför inriktas på djupare studier och analyser av 

specialpedagogikens funktion och konsekvenser som en del i skolans vanliga pedagogiska 

verksamhet, enligt författarna.  

1.1.2 Nuläge 

Bakgrund och skola ska i så låg grad som möjligt avgöra studieresultatet. Trots detta kan man 

i en nyligen presenterad rapport från Skolverket läsa att likvärdigheten i grundskolan har 

försämrats sedan slutet av 90-talet. ”Det är en allvarlig bild som kommer fram i rapporten. Nu 

behövs ett politiskt ansvarstagande för likvärdigheten”, säger Skolverkets generaldirektör 
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Anna Ekström (Skolverket, 2012). Kontinuerligt arbete med att stärka utbildningskvaliteten 

och lyfta skolornas lägstanivå kan komma att bli nödvändiga åtgärder för att nå upp till 

likvärdig utbildning menar Skolverket (2012). I nuvarande Skollag (2010:800) står följande 

att läsa om likvärdig utbildning.  

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens 

och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (Skollag, 2010:800 1 kap. 4 §).  

Persson (2008) menar att internationell forskning om fördelning och användning av resurser 

till skolan överensstämmer med resultat från svenska studier. ”När så skolan skall ge en 

likvärdig utbildning där individers olikheter motiverar till att utbildningen anpassas till 

individuella förutsättningar, uppstår inte oväntat problem” (Persson, 2008, sid.141). En 

lösning på detta har, enligt Persson, varit ett erbjuda specialundervisning anpassad till vad 

dessa elever bedömts kunna klara av. Detta har dock medfört ett avsteg från läroplanen. 

Specialpedagogisk verksamhet har alltså även fått funktionen att uppfylla skolans behov av 

sortering och avskiljning, menar Persson (2008).  

Persson (2008) refererar i sin text den engelska skolforskaren Mortimore (1997) som betonar 

vikten av en hög kompetensnivå hos skolans personal med spetskompetens inom de mest 

svårbemästrade och utmanande områdena. I detta perspektiv får specialpedagogiken en 

central roll. Specialpedagogiken ska ha sin funktion i det förebyggande pedagogiska arbetet 

istället för i sin traditionella funktion som specialundervisning, enligt Persson (2008). 

Skolan är också skyldig att möta eleven där hon/han befinner sig och vid behov sätta in stöd. 

Befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås skall behovet 

av särskilt stöd skyndsamt utredas. Visar denna utredning på ett behov av särskilt stöd skall 

ett åtgärdsprogram utarbetas (Skollag, 2010:800).    

1.1.3 Struktur och flexibilitet 

Pedagogik med en tydlig struktur underlättar för barn med kognitiva funktionsnedsättningar 

men en strukturerad undervisning kan även vara till hjälp för andra elever. Med struktur 

menar jag sättet att bygga upp skolverksamhet och undervisning med elevens behov i 

centrum, sättet att vägleda eleven i en viss riktning, alltså en bra undervisningsmiljö. Ahlberg 

(2007) skriver att en verksamhet med tydliga riktlinjer och tydlig struktur gynnar elever i 

behov av särskilt stöd.  
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Att se hur skolan anpassar undervisningen till elevernas olika behov av stöd känns intressant 

att undersöka. Förståelsen för hur skolan och skolans undervisning påverkar elevernas 

förutsättningar och behov av stöd avgör sättet att organisera undervisningen och de 

arbetsformer som väljs (Skolverket, 2001).  

Elever i behov av särskilt stöd skall prioriteras. Finns kunskaperna, erfarenheterna och den 

flexibilitet som krävs av lärarna för detta arbete? Med flexibilitet åsyftar jag förmågan att 

undervisa utifrån varje elevs individuella förutsättningar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur en grundskola, med låg andel 

behöriga elever till gymnasiet året innan detta arbete startade, organiserar de pedagogiska 

insatserna i skolår 9 till elever i behov av särskilt stöd.  

Frågeställningar 

- Hur identifieras elevers behov av särskilt stöd i klassundervisningen?  

- Hur ser utformningen av det särskilda stödet ut?   

- Hur följs det särskilda stödet upp? 
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2. Teoretisk referensram  

Här nedan redogör jag för skolans styrdokument, Vygotskij som grundperspektiv samt två 

specialpedagogiska perspektiv. 

2.1 Styrdokument - tre arenor  

Inom skolsystemet går det att urskilja tre olika arenor. Enligt Linde (2006) finns våra 

styrdokument på tre arenor och han menar att dessa dokument tolkas olika på olika arenor. 

Persson (2008) skriver att specialpedagogiken tagit på sig uppgiften att överbrygga gapet 

mellan samhällets intentioner om en skola för alla och praktikens möjligheter. Det råder alltså 

brist på överensstämmelse mellan samhället som formuleringsarena och förutsättningarna, 

alltså realiseringsarenan. ”Skollag, förordningar och läroplaner uttrycker samhällets 

intentioner och ambitioner med skolan men säger inget om hur intentionerna ska realiseras.” 

(Persson, 2008, s. 165).  

2.1.1 Formuleringsarenan 

Staten, genom regering och riksdag, är formuleringsarenan, de formulerar alltså skollagen 

samt läro- och kursplaner, begreppet åtgärdsprogram inbegripet (Linde, 2006). Skolan ska 

vara till för alla elever utan undantag och utbildningen ska vara likvärdig utifrån elevens 

förutsättningar och varhelst den bedrivs. Elev i behov av särskilt stöd ska alltid få stöd, 

(Skollag 2010:800, 3 kap. 8 §). Skollagen definierar däremot inte begreppet särskilt stöd men 

elevens behov ska vara styrande.  

När det gäller nationella styrdokument såväl som offentliga utredningsförslag och 

propositioner framhålls att specialpedagogik tillhör det relationella perspektivet. I 

styrdokumenten anges också kunskapsmålen och med detta den kunskapsnorm som ska gälla 

alla elever, enligt Linde (2006). 

I skollagens (2010:800) 3 kap. 3 § står bl.a. att elever ska ges den ledning och stimulans de 

behöver utifrån sina egna förutsättningar för att kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. I samma kapitel regleras det särskilda stödet till elev som befaras inte 

komma att uppnå godkända kunskapskrav eller som uppvisar andra skolsvårigheter. Detta 

stöd ska skyndsamt utredas och i möjligaste mån ges, i form av ett åtgärdsprogram, inom den 

elevgrupp som eleven tillhör. Eleven och elevens vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta 

vid såväl utarbetandet som vid uppföljning och utvärdering. För det första ska de vara 
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närvarande, om deras synpunkter sedan tas tillvara har man tagit ett steg till (Asp-Onsjö, 

2006). 

Enligt Skolverket (2007) får undervisningen för elever i behov av särskilt stöd endast i väl 

motiverade undantagsfall bedrivas i segregerade former. Att en elev vid enstaka tillfällen eller 

tillfälligt arbetar utanför klassen behöver inte innebära en placering i särskild 

undervisningsgrupp (SFS, 1994:1194). Kraven, utifrån våra styrdokument, på utformningen 

av det särskilda stödet förutsätter att lärare kan arbetsgången vid elevs behov av särskilt stöd 

och inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Grundinställningen ska vara att elever 

med likartade funktionsnedsättningar inte med nödvändighet delar annat än just detta och att 

en anpassning av den pedagogiska miljön alltid ska utgå från att elevers behov kan vara vitt 

skilda, oavsett diagnos.  

Nivågruppering i grundskolan som inte omprövas kontinuerligt riskerar att få negativa 

konsekvenser (Skollag, 2011:800).  En åtgärd som innebär att en elev arbetar utanför sin 

ordinarie klass eller grupp är ett ingrepp som påverkar elevens vardagliga kontakt med sina 

klasskamrater. Genom stödåtgärder ska elevers starka sidor både uppmärksammas och 

uppmuntras. En utgångspunkt i arbetet med åtgärdsprogram är att ta vara på elevens eget 

engagemang och vilja till utveckling. I de problematiska situationer som en utredning visat på 

ska eleven få hjälp utifrån sin förmåga, enligt skollagen.  

2.1.2 Transformeringsarenan  

Transformeringsarenan är landets kommuner, alltså en part i utbildningspolitiken och 

omfattas av politiker, tjänstemän, skolor och lärare. På denna arena omformas och planeras 

allt innehåll till konkret undervisning, enligt Linde (2006). Tolkning av styrdokumenten är i 

hög grad avgörande för elevens möjlighet till likvärdig utbildning, även rutiner för 

åtgärdsprogram ska tas fram där. Linde (2006) skriver vidare att jämkningar och hänsyn dock 

måste göras mellan styrdokumentens krav och skolans ekonomiska förutsättningar i form av 

kompetens, lokaler och utrustning. Transformeringsarenan omfattar således det arbete och de 

ramfaktorer som sker på väg mot klassrummet, fortsätter Linde. 

2.1.3 Realiseringsarenan – i klassrummet 

Genomförande eller realisering av de politiska intentionerna är den process då de politiska 

besluten skall förverkligas. Med det menar Linde (2006) att på realiseringsarenan möter 

eleverna de beslut som formuleringsarenan tagit fram i form av den kunskap som ska 
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förmedlas och förhoppningsvis tas emot. Målsättningen ska kommuniceras så att eleven 

uppfattar målet, kunskapen som ska bedömas och så småningom betygsättas. 

Realiseringsarenan är den för eleverna viktigaste arenan då det är där den konkreta 

undervisningen genomförs. Linde (2006) talar om själva verkställandet av undervisningen, 

vars huvuddelar realiseras via kommunikation och aktivitet mellan elever och lärare. 

2.2 Specialpedagogiska perspektiv 

Enligt Vygotskijs sociala utvecklingsteori sker utveckling utifrån social interaktion 

(Strandberg, 2006). Aktivitet ses som ett nyckelord och de aktiviteter som leder till lärande 

har, enligt Vygotskij, flera påtagliga kännetecken. De är alltid situerade, ”var är du” blir 

därför en viktig pedagogisk fråga skriver Strandberg (2006). Det är lättare att lära sig läsa i en 

miljö som innehåller texter än i en miljö som inte gör det. De är kreativa, den elev som får 

vara med och påverka sina lärsituationer tar många utvecklingskliv. Enligt Vygotskij är det 

föreställningar som styr det eleven gör. Om förringande och felaktiga föreställningar 

framställs motverkar det framgångsrika metoder för lärande, menar Strandberg. Asp-Onsjö 

(2006) menar att man skulle kunna hävda att de professionella kan prata fram en bild av en 

elevs identitet. 

Specialpedagogisk forskning kan, enligt Nilholm (2005), delas in i två grundläggande 

perspektiv. Det ena perspektivet är ett mer traditionellt individinriktat perspektiv och centralt 

för detta perspektiv är att problemet placeras hos individen, det är således eleven som är 

bärare av brister. Som alternativ till det traditionella synsättet har det växt fram andra 

perspektiv som kan ses som alternativ till det traditionella synsättet. Ett gemensamt drag 

bland dessa alternativa perspektiv är en strävan mot att lyfta bort problemet från eleven och se 

mer till sociala faktorers betydelse för skolarbetet. Enligt såväl Nilholm (2005) som Ahlberg 

(2001) och Persson (2008) finns det dock skäl att anta att det traditionella perspektivet 

dominerar än idag. 

2.2.1  Det kategoriska perspektivet 

En benämning inom det traditionella perspektivet är det kategoriska perspektivet (Nilholm, 

2005). Centralt för detta perspektiv är att problemet placeras hos individen, det är alltså 

eleven som är problembäraren, det är en elev med svårigheter och brister. Traditionellt har 

detta synsätt inneburit skäl till specialpedagogiska åtgärder funnits att få. Målen för lärare 

med ett kategoriskt perspektiv är, enligt Nilholm (2005) att via diagnostik gruppera eleverna 

och utifrån dessa grupper hitta rätt undervisningsmetoder, att förespråka för mer segregerande 
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undervisningsformer samt att, med betoning, framhålla att det är specialpedagogerna som har 

expertkunskapen om det avvikande. Enlig Persson (2008) baseras elevurvalet till 

specialundervisningen, dels på diagnosrelaterade och individbundna svårigheter hos eleven 

som t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden, dels på en akut problembild i skolan.   

2.2.2 Det relationella perspektivet 

Ett av de alternativa perspektiven benämns det relationella perspektivet. Persson (2008) 

lägger fram skäl för en modell i vilken den specialpedagogiska verksamheten ses relationellt 

och med det menar han i samspel med övrig pedagogisk verksamhet i skolan. Man försöker 

alltså se eleven i sin totala situation, alltså elevens förutsättningar i samspel med exempelvis 

skolans sätt att organisera undervisningen. Med ett relationellt perspektiv på elevens 

förutsättningar antas förändringar i elevens omgivning kunna påverka elevens förutsättningar 

att uppfylla vissa på förhand uppställda krav eller mål, enligt Persson (2008). Det handlar om 

att eleven möter svårighet i vissa situationer. Enligt Giota och Emanuelsson (2011) är 

relationella förutsättningar beroende av förhållanden på grupp- och organisationsnivå.  

Att skolsvårigheter förstås relationellt innebär att det kan finnas djupt liggande värderingar och 

normer i en skolans kultur som har betydelse för hur väl eller i vilken utsträckning en elev kan 

lyckas i skolarbetet och socialt. (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 58).  

Från en sociologisk utgångspunkt letar man faktorer i omgivningen menar Nilholm och dessa 

kan skapa möjligheter eller orsaka svårigheter i lärandet (Nilholm, 2007).  

2.2.3 Ett komplext område 

Enligt Björck-Åkesson (2007) menas med begreppet specialpedagogik ett positivt stöd för 

utveckling och lärande baserat på samspel mellan individ och samhälle. Fokus ligger såväl på 

insatser innan svårigheter uppstått som på insatser för att underlätta för personer i socialt 

utsatta situationer och/eller för personer med funktionsnedsättningar av olika slag. Även om 

de flesta är överens om att lärande sker genom samspel mellan många olika faktorer på olika 

nivåer finns det ingen riktig enighet kring det konstaterandet, konstaterar Björck-Åkesson 

(2007). Tabell 1 visar tydligt på konsekvenserna för specialpedagogiken beroende på vilket 

perspektiv lärare och skola har på såväl pedagogiskt som specialpedagogiskt arbete 

(Atterström & Persson, 2000). 

Tabell 1  
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Konsekvenser för skolans specialpedagogiska verksamhet beroende på perspektivval 

 

Specialpedagogiken har alltså flera dimensioner, något som kan göra en teoretisk 

utgångspunkt svår att definiera men den miljörelaterade forskningen har helt klart fått utökat 

utrymme, enligt såväl Nilholm (2007) som Björck-Åkesson (2007). Det har blivit viktigare att 

försöka förstå en elevs svårigheter i ett vidare sammanhang menar författarna. Så här har vi på 

Mälardalens högskola fått det specialpedagogiska ämnesområdet definierat: ”Den 

specialpedagogiska forskningens syfte är att vidga det pedagogiska kunnandet så att det gäller 

den totala variationen av barn och elever samt innefattar miljön i skolan och fokuserar på 

samspelet mellan barn och miljö.” 
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3. Tidigare forskning om särskilt stöd och åtgärdsprogram 

3.1 Varför åtgärdsprogram? 

Perssons (2002) enkätstudie visar att den främsta orsaken till ett åtgärdsprogram är 

lärandesvårigheter, det vill säga, svårigheten för en elev att nå upp till kunskapsmålen. Även 

Asp-Onsjö (2006) ser svårigheter att nå upp till kunskapsmålen som den vanligaste orsaken 

till att åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammets primära syfte är, enligt Persson (2006) 

att följa elevens utveckling samt att utgöra en dokumentation av skolans överenskommelse 

med hemmet men är nästan lika viktigt för att stödja den pedagogiska verksamheten i 

allmänhet. De skolor som präglas av ett konsekvent och tydligt ledarskap samt genomtänkta 

strategier för att, inom arbetslagets ram, lösa förekommande problem är mindre beroende av 

expertstöd. Åtgärderna i dessa skolor blir mer individanpassade, något som ofta medför ett 

mindre behov av att sätta fokus på speciella elevstödjande insatser, enligt Persson (2006).  

Elevens individuella förutsättningar eller egenskaper är det vanligaste skälet till behov av 

särskilt stöd, enligt Giotas och Emanuelssons (2011) rapport. ”Det är tämligen ovanligt att 

uppfatta elevens behov av särskilt stöd som beroende av hur undervisningen genomförs eller 

de vuxnas/skolans förhållningssätt” (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 40). Frågorna i rapporten 

bygger på perspektivet att en elevs särskilda behov och studiemisslyckanden är ett resultat av 

såväl individuella förutsättningar som miljömässiga omständigheter. 

3.2 Om särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Perssons (2002) studie visar att det i första hand är klassläraren och/eller specialpedagogen 

som tar första steget till, och aktivt deltar, i ett upprättande av åtgärdsprogram. För att skaffa 

information om en elev till en pedagogisk kartläggning intervjuas vanligtvis eleven. Det är 

också vanligt att interaktionen mellan eleven och andra elever i klassrummet observeras. Det 

är däremot mindre vanligt att lärarnas undervisning granskas.  

Även Giotas och Emanuelssons (2011) rapport samt Asp-Onsjös (2006) studie visar att det 

framför allt är klass- eller ämnesläraren samt specialpedagogen som deltar och samverkar i 

upprättandet. ”Föräldrar medverkar inte alltid och inte heller elever, men är enligt svaren från 

rektorerna med i hög grad” (Giota & Emanuelsson, 2011, s. 41). Även Perssons (2002) studie 

visar att såväl elever som vårdnadshavare i hög grad deltar aktivt i samband med upprättandet 

men det är endast skolans personal som ger sin bild i enkäten, något som Persson också 

uppmärksammar. Det finns dessutom en osäkerhet om vårdnadshavarens roll i ett eventuellt 
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samarbete. En orsak kan, enligt Persson (2002) vara ett ojämlikt partsförhållande på grund av 

skolpersonalens fackkunskaper.  

Asp-Onsjö (2006) konstaterar att dialogen med vårdnadshavaren och eleven ses som ytlig och 

döljer i vissa fall att personalen driver en bestämd linje, som enbart syftar till att få med dem 

på föreslagna åtgärder. Det kan heller inte tas för givet att en underskrift är en bekräftelse på 

att vårdnadstagare både godkänner och ställer sig bakom de föreslagna åtgärderna. 

Underskriften kan i vissa fall i stället användas för att sanktionera åtgärder som skolan relativt 

ensidigt har beslutat, enligt Asp-Onsjö(2006). Författaren refererar i sin text till den 

amerikanske sociologen Hugh Mehan (1979) som menar att två skilda synsätt kan synliggöras 

först vid olika föräldrasamtal. Skolan ser elevens problematik som orsakad av somliga 

egenskaper förlagda inuti eleven själv medan vårdnadshavaren vanligtvis tar hänsyn till 

sammanhanget och den omgivande miljön. 

En studie från Skottland (Riddell m.fl. 2001) visar att det språk som skolans personal 

använder, ibland närmast medvetet enligt författarna, utestänger en lekman och 

åtgärdsprogrammet blir därför ett dokument för internt bruk. ”Parents felt schools could do 

more to explain the purpose of the documents” (Riddell m.fl., 2001, s. 12) och därför gavs 

bl.a. följande rekommendation till skolan.”It is also important to engage parents and pupils 

more closely in the process” (Riddell m.fl., 2001, s. 14).  

Hammer (2004) analyserar i en amerikansk studie effekterna av ”Self-Advocacy strategi” för 

att öka elevens aktiva deltagande i samband med upprättandet av åtgärdsprogram (IEP). 

Strategin omfattar fem så kallade IPLAN steg som i korthet går ut på att eleven ska kunna 

identifiera sina styrkor och förbättringsområden samt kunna diskutera dessa med lärarna och 

lära eleven när det är viktigt att lyssna och svara samt att själv kunna fråga när något är oklart. 

Studien visade att elevens delaktighet ökade när Self-Advocacy strategin användes.  

In this study, the author analyzed the effects of using the Self-Advocacy Strategy to increase 

student participation in Individualized Education Program conferences. An experimental design 

was used to collect data throughout the students’ IPLAN program. Student participation and ability 

to self-advocate increased when the Self-Advocacy Strategy was used. (Hammer, 2004, s. 295). 

Problematiken förläggs många gånger på den enskilda eleven utan att pedagogerna först ser 

den i sitt sammanhang, enligt Asp-Onsjö (2006). Särskild färdighetsträning och anpassning av 

arbetssätt ses som de vanligaste åtgärderna i ett åtgärdsprogram. Giotas och Emanuelssons 
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(2011) rapport visar också att särskild färdighetsträning och anpassning av undervisningens 

arbetsformer och arbetssätt är vanliga åtgärder.  

3.2.1 Kategorisering, diagnos och differentiering 

Resultaten i Perssons (2002) undersökning visar att placering av elev i liten grupp är vanlig 

som åtgärd under de senare skolåren.  

I de fall man använde sig av specialpedagogiskt stöd var det vanligt att eleven fick 

specialundervisning enskilt eller i liten grupp. Detta överensstämmer med resultat från andra 

studier som visar att placering i särskild undervisningsgrupp är vanligare under grundskolans 

senare år (Persson, 2002, s. 82). 

Asp-Onsjö (2006) menar att pedagogerna många gånger förenklar situationen genom att 

kategorisera elever med åtgärdsprogram för att kunna hantera komplexiteten i den dagliga 

verksamheten.  

Asp-Onsjö (2006) refererar i sin text den kanadensiske filosofen Ian Hacking (1986) som 

menar att när en kategori blivit etablerad så finns det en tendens till att finna elever som 

motsvarar denna kategori. Asp-Onsjö (2006) anser som en följd av detta att förståelsen för 

aktuell problematik förskjuts åt ett medicinskt håll när ett medicinskt perspektiv får stort 

inflytande över kategoriseringsprocessen. Kärfve (2006) ser många negativa effekter för 

elever med diagnos. I en text står att läsa: ”Genom att ställa lägre krav på normalbegåvade 

barn som fått diagnos som impulsstyrda eller okoncentrerade och ge dem färre skolämnen kan 

de helt enkelt aldrig hålla jämn takt med sina odiagnostiserade kamrater” (Kärfve, 2006, sid. 

66). Med en kategorisering av dessa elever, där diagnos ställts utifrån en alltför vag grund 

enligt Kärfve, riskerar man den likvärdiga utbildningen. Kärfve (2006) anser att vi, i väntan 

på nya vetenskapliga resultat, går händelserna i förväg när vi i dagsläget härleder problematik 

till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Beträffande differentiering visar Giota och Emanuelssons (2011) rapport att en fjärdedel av 

rektorerna genomför någon form av nivågruppering i skolans undervisning. Nivågruppering 

som ett sätt att organisera undervisningen togs bort i samband med införandet av Lpo 94. 

Nivågruppering eller organisatorisk differentiering är dock inte helt förbjuden i skollagen. Det 

som är avgörande och som jag tidigare nämnt, är placeringens varaktighet. Trots detta villkor 

är det många skolor som avskiljer elever under längre perioder (Giota & Emanuelsson, 2011).  
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3.3 Att arbeta relationellt och inkluderande 

Enligt Persson (2002) har åtgärdsprogrammen stor betydelse för att samordna den vanliga 

verksamheten med den specialpedagogiska. Författaren anser att skolan genom detta inser 

vikten av att använda resurserna på bästa sätt och inte låta skolans stödverksamhet utgöra en 

sidoverksamhet utan egentlig samordning till övrig verksamhet. Svaren antyder att 

åtgärdsprogrammen har fått en slags kvalitetssäkrande funktion i skolan. Giota och 

Emanuelssons (2011) resultat visar på att försök görs för att förstå elevens svårigheter även på 

organisationsnivå i form av åtgärder som personalförstärkning eller expertstöd.  

Våra styrdokument ger, enligt Asp-Onsjö (2006), de yttre ramarna för rätten till särskilt stöd 

men skolan tar besluten om vilka elever som ska tillhöra respektive kategori i praktiken. Det 

gäller för läraren att skapa ett handlingsutrymme, annars är det lätt att bli klämd mellan elev 

och organisation. Förutom att läraren ska avgöra vem som är i behov av stöd och i så fall i 

vilken form, ska läraren samtidigt tillmötesgå både skolledning, elev och vårdnadshavare, 

skriver Asp-Onsjö (2006).  

Majoriteten av lärarna i en amerikansk studie av Lee-Tarver (2006) såg upprättandet av IEP, 

(åtgärdsprogram), som ett lagarbete och något som medverkade till struktur i och organisation 

av undervisningen. Resterande del av lärarna såg däremot inte IEP som ett användbart 

redskap. Lee-Tarver (2006) betonar vikten av fortbildning, mentorshjälp och träning på IEP-

skrivande med målformuleringar. The Teaching and Learning International Survey, (TALIS 

2008), bekräftar också att möjlighet till kompetensutveckling och återkoppling från 

skolledningen uppvisar positiva samband med en mer varierad undervisning samt en vilja till 

samarbete. Kompetensutveckling och återkoppling ger känslan av att läraren lyckas med sin 

undervisning och ett mer positivt klassrumsklimat, enligt TALIS (2008). 

3.4 Måluppfyllelse 

Åtgärdsprogrammen tycks ändå mer och mer befästa sin funktion som hjälpmedel mot en 

högre grad av måluppfyllelse för berörda elever, konstaterar Persson (2002). Asp-Onsjös 

(2006) avhandling visar bl.a. att i vissa fall kan ett enkelt åtgärdsprogram bättre bidra till att 

eleven lättare uppnår skolans mål än ett program med alltför omfattande dokumentation. Lee-

Tarvers (2006) studie visade att en attitydförändring till IEP kunde märkas bland lärare och att 

de tyckte programmen var bra som instrument i undervisningen. I takt med att elever i behov 

av särskilt stöd inkluderats i klassen hade de ”vanliga” lärarna blivit alltmer involverade i 
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användandet av IEP. Studien visade också att inkluderade elever fick bättre självförtroende, 

bättre kamratkontakter och lyckades bättre i skolarbetet.  

Giota och Emanuelsson (2011) hänvisar däremot till studier av specialundervisning som ges i 

form av mer eller mindre segregerande organisatoriska lösningar. Under en 40-årsperiod har 

det visat sig att det som regel är omöjligt för en elev i svårigheter att både ta igen 

kunskapsluckor och komma upp till samma kunskapsnivå som klasskamraterna. Författarna 

åberopar också specifikt i sin rapport tidigare undersökningar av Giotta och Lundborg (2007) 

och Emanuelsson och Persson (1996) som båda visar på ett negativt samband mellan 

specialpedagogiskt stöd under längre perioder, i mer eller mindre segregerade former och 

måluppfyllelse i skolår 9. Sammanfattningsvis konstaterar författarna att rapporten även ligger 

i linje med internationella forskningsresultat som alla vittnar om att många elever av olika 

skäl inte får lika möjligheter till lärande och alltså löper risk att bli marginaliserade. 

3.5 Försämrade resultat  

Enligt rapporten från Northern Lights on PISA (2009) är det anmärkningsvärt att Sveriges 

elever backat i samtliga fyra tester sedan år 2000. Den förklaring som ges är att andelen 

lågpresterande elever i Sverige har ökat. PISA-forskarna testade hur eleven kunde förstå, 

använda, reflektera över och engagera sig i innehållet av en text då detta, enligt forskarna, är 

en förutsättning för att utveckla sina kunskaper, se sina möjligheter, nå sina mål och delta 

aktivt i samhället. De råd som ges i rapporten är att hitta metoder och materiel som verkar 

inspirerande för lässvaga elever. Skillnaderna mellan hög-och lågpresterande elever, såväl 

som hög- och lågpresterande skolor, har ökat och dessutom har betydelsen av en elevs 

socioekonomiska bakgrund förstärkts. Den svenska skolan har alltså även blivit mindre 

likvärdig sedan PISA 2000, enligt rapporten. 

 

 

 

 

 

 

4. Metod  

I detta kapitel berättar jag kort om mitt val av undersökningsmetod och därefter redogör jag 

för hela det praktiska tillvägagångssättet från urval av skola till analys.  
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4.1 En kvalitativ ansats 

Det kvalitativa perspektivet möjliggör en förståelse av egenskaper hos något, hur något är 

beskaffat. Kvalitativa data har, enligt Fejes och Thornberg (2009), formen av språkliga 

utsagor. Enligt Denscombe (2009)  uppfattas forskaren som det centrala mätinstrumentet i 

kvalitativ forskning och forskarens identitet, bakgrund, värderingar och övertygelser har en 

viktig betydelse för karaktären på insamlad och tolkad data. Då syftet är att försöka analysera 

och beskriva hur min valda skola organiserar de pedagogiska insatserna till elever i behov av 

särskilt stöd vill jag ta reda på hur lärare upplever arbetssituationen ur sitt eget perspektiv i 

form av en fallstudie. 

4.2 Datainsamling 

Skolan jag valt att studera fann jag efter att jag läst om behörigheten till gymnasiet i lokalpressen och 

även studerat SVT Peils (2011) jämförelse av slutbetygen i skolår 9. Jag framförde mitt önskemål 

om en undersökning av de pedagogiska insatserna i skolår 9 till en av skolledarna på berörd 

skola och fick samtidigt namn på och mailadress till undervisande lärare. Min information till 

dem finns med i Bilaga 1. Genom personliga intervjuer ville jag reda på hur det särskilda 

stödet till eleverna i skolår 9 såg ut. Intervjuer bygger på vardagliga samtal som dock har en 

struktur och ett syfte, enligt Denscombe (2009). Kvale och Brinkmann (2009) menar att 

intervjuforskning är ett hantverk som bl.a. kräver hög färdighetsnivå hos intervjuaren och 

kunskap om intervjuområdet, något som också är viktigt för noggrannheten. Mina egna 

kvalifikationer före uppsatsen stannade vid en träningsintervju av en kurskamrat. 

En personlig intervju är relativt lätt att arrangera och en annan fördel är att jag kan vara säker 

på att synpunkter och uppfattningar kommer från rätt källa, den intervjuade. En person är 

också lättare att ledsaga genom en intervju och den inspelade intervjun blir lättare att skriva 

ut, jämfört med en gruppintervju, enligt Denscombe (2009). En intervju måste genomföras 

”med lyhördhet för den komplexa interaktionen under själva intervjun” (Denscombe, 2009, s. 

232). 

Mina intervjuer med halvstrukturerade frågor har utförts enligt en intervjuguide som fokuserar 

på olika teman (Bilaga 2). Längden på respektive intervju var mellan 30 och 60 minuter och 

registreringen skedde med ljudupptagning av god kvalitet. Den sociala och känslomässiga 

atmosfären var positiv och avspänd under samtliga intervjuer. Denscombe (2009) påpekar att 

halvstrukturerade frågor ger intervjupersonen möjlighet att lämna relativt fyllig information. 

En halvstrukturerad intervju utgår från en färdig lista men intervjuaren låter den intervjuade 
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utveckla sina idéer och synpunkter. Frågorna kan komma i den följd som passar situationen 

bäst och kan också kompletteras med relevanta följdfrågor.  

Jag är medveten om svårigheten av att välja rätt frågor och att formulera och ställa frågorna 

rätt och det var något som ingick i mina förberedelser. Varje intervju transkriberades sedan i 

sin helhet, något som är tidskrävande men samtidigt ett uttryck för noggrannhet (Denscombe 

2009).  

Min avgränsning var lärare, fyra mentorer och två specialpedagoger som alla undervisade 

skolans elever i skolår 9, i en större mellansvensk stad. En mentor från vardera av de tre 

parallella klasserna och ytterligare en, alla fyra slumpmässigt utvalda genom lottdragning, då 

det fanns två mentorer i varje klass i skolår 9, intervjuades. Det framkom under intervjuerna 

att samtliga mentorer hade många års yrkeserfarenhet. Riktat mot skolår 7-9 fanns endast två 

specialpedagoger. Samtliga intervjufrågor gällde deras arbete mot elever i skolår 9. 

 4.3 Validitet 

Trovärdighet i studier med kvalitativ inriktning handlar om noggrannhet och precision. Har 

jag verkligen mätt det jag ville mäta, har jag samlat in och bearbetat data av rätt typ på ett 

systematiskt och hederligt sätt? Andra aspekter kan vara hur väl intervjupersonen verbalt kan 

uttrycka sina faktiska upplevelser eller huruvida intervjupersonen är rädd för vad intervjuaren 

ska tycka om åsikterna. Denscombe (2009) menar att det är svårt att styrka vad någon berättat 

om sina tankar och känslor. Jag är också medveten om att det inte finns någon objektiv 

omvandling från muntlig till skriftlig form. Tolkningarna, sättet att förstå och diskutera det 

som är relevant och för avsikt att redovisas, är avgörande för trovärdigheten (Kvale & 

Brinkmann 2009).  

4.4 Tillvägagångssätt vid analys av data 

Genom att flera gånger omformulera datamaterialet har jag strävat efter att sätta viktiga 

detaljer i sitt sammanhang samt urskilja det betydelsefulla från det ointressanta, utifrån de 

redogörelser som verkligen framkom under mina intervjuer. Jag tittade på likheter och 

skillnader samt försökte skapa sammanhängande enheter som jag sedan tolkade. Detta 

analysarbete skedde löpande under hela processen och ledde så småningom fram till att ett 

flertal teman identifierades, teman som slutligen reducerades till fem stycken med tydliga 

nyckelbegrepp.  
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Min analys grundar sig på Denscombes (2009) vägledande principer för en dataanalysprocess. 

Den är helt baserad på de belägg som jag samlat in och det är mina tolkningar som gett 

förståelsen. Fejes ochThornberg (2009) refererar i sin text den amerikanske sociologen M.Q. 

Patton som framhåller att en forskare behöver använda hela sitt intellekt för att på ett 

rättvisande sätt representera de data som finns och kommunicera vad dessa data visar utifrån 

studiens syfte. 

4.5 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av mina intervjuer tog jag hänsyn till etiska frågor kring intervjuande. Jag 

förklarade i missivbrevet syftet med undersökningen, berättade utförligt om uppgiften och 

frågade om samtycke till att medverka i min studie, det var givetvis helt frivilligt. Jag upplyste 

om att man när som helst under intervjun kunde få avbryta sin medverkan. Jag förklarade 

också att lärarna skulle garanteras anonymitet. Avslutningsvis informerade jag om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i uppsatsen och har på så sätt beaktat 

nyttjandekravet. 
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5. Resultat 

I resultatavsnittet redovisar jag utsagor från mentorer och specialpedagoger och min analys av 

dessa tillsammans under varje tema samt gör en avslutande resultatanalys. Jag bedömer att 

denna redovisningsform, till skillnad mot en separat redovisning av mentorer resp. 

specialpedagoger, på ett bättre sätt speglar bilden av hur skolan organiserade de pedagogiska 

insatserna i skolår 9 till elever i behov av särskilt stöd.  

5.1 Fem teman 

5.1.1 Att sätta eleven i centrum – variation och anpassning av undervisningen –  

         nivågruppering   

Ingen elev är den andra lik, därför ville jag veta vad frågan om att sätta eleven i centrum står 

för. Viljan fanns att se, läsa av och lyssna på eleven. Såväl mentorer som specialpedagoger 

strävade också efter att lyfta fram det bästa hos eleven. En lärare tyckte att: 

… de ska jobba i sin egen takt […] jag utgår från deras förutsättningar och att alla får känna att, 

det de gör är viktigt och har en betydelse, att det är lika viktigt som vad någon annan gör. 

En annan menade ” att se eleven här och nu, med styrkor och sedan förmågor som man 

behöver utveckla.” Dessutom sa en mentor: 

Det är att se eleven varenda lektion och det är inte enkelt när du har en klass på 30 elever […] för 

mig betyder det att man kan deras namn […] har du kollat det där nu säger de till mig […] men 

man kan (med betoning på kan) inte komma ihåg allt … 

Undervisning och materiel ska utformas olika för att möta elevers olikheter och tillgodose 

deras olika förutsättningar för lärande. Det var inte helt lätt att urskilja i deras utsagor vad som 

var stöd respektive särskilt stöd i klassrummet. Stöd ska vara ett naturligt och vardagligt 

inslag och som en integrerad del av den ordinarie undervisningen. En mentor uttryckte det 

enligt citat nedan: 

… jag tror att de flesta mår bra av att göra ungefär samma sak […] de som är riktigt svaga, har jag 

försökt att ge en annan bok om man säger, lättare materiel t.ex. Klara språket […] det är svårt att 

hinna hjälpa och ännu svårare tycker jag när de jobbar med helt (med betoning på helt) annan 

materiel, för att då kommer de bort i genomgångar. Det här behöver inte ni lyssna på och tänka på, 

(paus) det blir ännu mer utpekande. 
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Överlag upplevde mentorerna det som svårt att anpassa undervisningen utifrån varje enskild 

elevs behov. Klassundervisningen kännetecknades av korta gemensamma genomgångar i 

början av lektionerna där eleverna förväntades lyssna, diskutera och anteckna. Den 

individanpassning som mentorerna pratade om tycktes mera vara att arbeta självständigt en 

och en eller möjligen flera tillsammans under lektionerna. Här nedan följer citat från två av 

mentorerna. Tidsaspekten fördes fram som en begränsande faktor i det andra citatet: 

Har man full klass är det ganska svårt då, tycker jag, att jobba individuellt, man får ju ta någon 

ibland då utanför så där men det blir ju inte ofta det inte […] det är inget dagligt, det är det inte, 

det är svårt men man skulle försöka. 

Det är den delen av jobbet som jag tycker är svårast och det jag blir mest stressad över, jag hinner 

inte med de som behöver, i en klass som jag har är det kanske fem som är i väldigt behov av stöd i 

svenska och kanske åtta som är svaga i svenska och där går de iväg till specialpedagogerna och får 

lite hjälp men de andra gångerna, jag tycker inte att jag hinner individanpassa  […]  nej, 

undervisningen tycker jag inte man hinner anpassa så mycket. 

Nivågruppering, utifrån elevernas bedömda kunskaps- och färdighetsmässiga förutsättningar 

att klara skolans krav sågs, enligt såväl mentorer som specialpedagoger, som ett sätt anpassa 

undervisningen efter förkunskaper, intresse, prestations- och ambitionsnivåer samt att få 

möjlighet till viss individualisering. Citaten nedan kommer från en mentor och en 

specialpedagog: 

… alltså man kan inte möta, tror jag, varenda elev, man kan ha några nivåer, har man ju, och då 

anpassar man ju, läromedlen t ex. och sedan i mån av möjligheter kan de ju få hjälp i 

studiekammaren hos specialpedagoger eller en extra grupp i matte, grupp även för de duktigaste, 

för de som har det svårt också då i matte, sedan har jag en - klassen, mellangruppen då så att säga. 

… sen har jag ett gäng i mattegruppen som jag antagligen skulle haft i liten grupp om de inte haft 

dem så här, de finns med i tankarna om särskilt stöd fast det inte är så uttalat […] fyra som jag är 

säker på att det finns en diagnos hos. 

En anpassning av undervisningen ska bidra till att skolan ska kunna ge bra förutsättningar för 

alla elever och ta hänsyn till elevens bästa sätt att lära sig mera. Jag ställde frågan om vad de 

ansåg om sina kunskaper för att till fullo anpassa undervisningen till varje elevs 

förutsättningar och behov? Mentorerna hade, som jag tidigare nämnt, många års 

yrkeserfarenhet men detta innebar samtidigt att det i deras grundutbildning saknades inslag av 
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specialpedagogik. De ansåg att deras kunskaper var otillräckliga och vissa mentorer 

diskuterade och tog hjälp ifrån kollegor i arbetslaget. Så här uttryckte sig två av mentorerna: 

… sedan har ju jag en gammal utbildning också […] jag är ju inte något proffs på diagnoser […] 

att jag vet att just den eleven ska ha det här […] man har ju inte möjligheter att sitta med dem, när 

ska man göra det? […] man kör ju mycket ganska lika […] jag behöver aldrig vara orolig för en 

lektion, det kan man plocka lite här och där, utan det är inget problem så inte, utan erfarenheten är 

viktig, det är den ju, det märker man ju, i nian t.ex. har man kört liksom alla år, den sitter ju där.  

… det är ju otroligt svårt och man måste ju generalisera för att få det att gå ihop […] har det varit 

några problem så har man ju tagit hjälp utav arbetslagen (tyst) men ibland har det varit svårt att få 

dem att jobba.  

Specialpedagogerna menade att deras kunskaper brast i vissa ämnen, något som föranlett en 

uppdelning av ämnesansvaret dem emellan. ”Man har inte lika mycket kompetens i alla 

ämnen men där har det ju också blivit så här hos oss att vi delar upp det” sa en av dem medan 

den andra uttryckte sig så här: ” Man behöver förkovra sig och vidareutveckla ens, (tyst) just 

nu är det mycket inom ämnesområdena då […] det var ju ett tag sedan man läste”. 

5.1.2 Särskilt stöd i klassrummet – tidsenliga lärverktyg – målsättning och möjligheter  

         till samarbete   

Särskilt stöd ska i möjligaste mån ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Mentorerna 

saknade samarbete och specialpedagogisk hjälp i klassrummet och särskilt stöd gavs sällan i 

klassrummet. En mentor menade att: ”Inget extra stöd utifrån som kommer in utan hos oss är 

de så att de går ifrån”, medan en annan mentor sa:  

Nej det finns det inte […] då jobbar de med det som jag jobbar med […] vi har inget liksom 

samarbete, jag berättar vad vi jobbar med […] inget stöd, förutom det jag själv gör, alltså förutom 

det jag själv försöker att anpassa. 

Även specialpedagogerna medgav att alldeles för lite av de specialpedagogiska stödåtgärderna 

skedde i klassrummen och en av dem förklarade det med att de inte hann med. ”Alldeles för 

lite[ …] men vi har alltid elever som behöver komma och jobba enskilt eller i liten grupp”. 

Den andra specialpedagogen konstaterade följande: 

Det är ju bara de här mattelektionerna med nian som jag har där, de sker i klassituation. […] det är 

väldigt svårt att få någon flexibilitet över det hela, så att kommer man i särskilt stöd så blir man 

lätt kvar för att det är så svårt att gå tillbaka till ordinarie klass, det är för lite både och verksamhet 

eller vad man ska kalla det för, att man kan glida emellan särskilt stöd och ordinarie undervisning. 
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En av specialpedagogerna gav också exempel på stödåtgärder ämnade för klassrummet. En 

del av dessa åtgärder har mentorerna också gjort, enligt specialpedagogen, utan att de upplevt 

att de gjort något alls: 

… att alla pedagoger enas om, hur startar vi vår lektion, hur disponerar vi tavlan, vad använder vi 

för hjälpmedel, att du vet att i den här klassen har jag tre dyslektiker, jag har ADHD eller Asperger 

[…] de här behöver anteckningshjälp, de här behöver inläst materiel […] det kan ju vara alltifrån 

placering i rummet, visuellt stöd till att ha rättighet att använda datorn som skrivhjälp, det kan 

liksom vara format i klassrummet utan att de behöver komma hit. […] Många gånger görs det 

mycket fast man tycker inte att man gör någonting … 

De traditionella sätten att kommunicera och inhämta kunskaper har drastiskt förändrats det 

senaste decenniet. Min fråga gällde vilka tidsenliga lärverktyg som fanns till förfogande och 

som användes i klassrummen. Undersökningen visade på en stor avsaknad av datorer i 

klassrummen. Enligt mentorerna fanns totalt endast ett 20-tal datorer till förfogande och 

endast ett fåtal klassrum var utrustade med datakanoner. Så här svarade en av mentorerna: ”Vi 

har ingen dator och det tycker jag är skandal”. En annan höll med: ”för det finns ju inte […] 

jag använder alltså, mest mig själv och tavlan så klart och papper som jag delar ut”. Dessutom 

förklarade en tredje mentor följande: 

När vi haft eget arbete […] då har vi gjort så att de får stanna hemma och ta eget ansvar med egna 

hjälpmedel för i skolan finns det ju bara 20 datorer kanske […] det finns ju enstaka elever som har 

fått inspelat på sin egen dator också, alltså textsidor … 

En av specialpedagogerna fördrog att med ett ”handledningsspråk” prata med eleven och 

åskådliggjorde via Whiteboard, ” se att man har ögonkontakt hela tiden, när man pratar och på 

något sätt så ser man att, landar det här eller blir det för svårt”, men använde däremot sällan 

datorn i undervisningen. 

Den andra specialpedagogen berättade att hos dem fanns ett flertal tekniska hjälpmedel och 

redogjorde för verktyg som scanners, datorer med specifika läs-, skriv- och 

matematikprogram, inläst läromedel och anteckningshjälp, Daisy-spelare, talsyntes, 

översättningspennor och mp3-spelare. Beroende på svårigheter skulle den här hjälpen, som 

specialpedagogerna lärde ut, ses som elevens ”verktygslåda” att dagligen ha i klassrummet 

och förklarade det så här: 
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Vi har ju i alla fall betydligt fler tekniska hjälpmedel […] den här hjälpen som jag önskar att de här 

eleverna ska ha dagligen ute i klasserna, beroende på vad det är då, varje enskild elev […] att de 

har en egen liten verktygslåda. 

 

I skolans uppdrag ligger att utveckla arbetet med elever i svårigheter. Undersökningen visade 

att det på skolan fanns ett gemensamt mål, nämligen att eleverna skulle inhämta och utveckla 

tillräckliga kunskaper och värden. En av specialpedagogerna uttryckte det så här: ”att de ska 

komma in på den gymnasielinje de vill”. Specialpedagogerna önskade ett utökat samarbete. 

Frågan till dem var hur de såg på samarbetet med mentorerna kring de elever som var i behov 

av särskilt stöd. En av dem menade att:            

Det kunde varit mycket större, mycket bättre, mycket mera […] informerar om det hänt något 

särskilt som man behöver ta hänsyn till, det är ju inga inplanerade träffar utan det är när vi springer 

på varandra. 

Möjligheterna till ett givande samarbete tycktes dock vara mycket begränsade då 

specialpedagogerna i stort sett endast jobbade i ”studiekammaren”. Den var placerad i en 

annan huskropp och det tyckte de var ett problem. ”I år har jag jobbat med en elev på 

ordinarie lektion” medgav en av specialpedagogerna. Den andra specialpedagogen förklarade 

det så här: 

Det är ju bara de här mattelektionerna med nian som jag har där […] dels är det ju organisatoriskt 

att vi är i två olika huskroppar, det blir ju stökigare men vi skulle ju också kunna använda mailen 

mycket enklare än vad vi gör. 

5.1.3 Antal elever i behov av stöd – pedagogisk kartläggning – identifiering,  

         definition och avgörande för att erhålla särskilt stöd – täcker stödet behovet 

Skolan är skyldig att ge det särskilda stöd som en elev behöver. I samtliga fyra klasser fanns elever 

som var i behov av särskilt stöd, 23 elever enligt mentorer ”sedan finns det en extra grupp 

också då i, för dem som har det svårt då i matte”, kompletterar en av mentorerna.  

Specialpedagogen kan inte heller precisera antalet elever:    

… sedan har jag ett gäng i mattegruppen jag har, som jag antagligen skulle haft i liten grupp om de 

inte haft dem så där, de finns med i tankarna om särskilt stöd fast det inte är så uttalat, (tyst) fyra 

som jag är säker på att det finns en diagnos hos.     

Det var berörd lärare på skolan som skulle ta upp diskussionen kring elev med skolproblem 

och detta skedde vanligtvis vid en arbetslagsträff, företrädesvis i början av höstterminen. Vid 



  
27 

 

dessa regelbundna träffar samlades hela arbetslaget. Akut kunde mentor även kalla till en 

EVK (elevvårdskonferens). Formellt var det rektor som beslutade om utredning. Någon 

egentlig uppdelning mellan kartläggning och utredning förekom inte på skolan men det fanns 

en ny ”mall” för den pedagogiska kartläggningen. Skolan ville med denna kartläggning få en 

helhetsbild av elevens behov. Denna bild formades utifrån en problembeskrivning av eleven, 

ofta utan hjälp av ”mallen”, enligt mentorerna. Så här uttryckte sig en av dem: ”så det är 

väldigt problemfokuserat, (tyst) där vi sällan tittar på, får med så mycket starka sidor”. En 

annan sa dessutom: 

Jag har faktiskt inte använt mig av den (mallen) så mycket, eller inget alls […]så har vi inte gått 

tillväga, utan vi har, när vi har ansett att elev behöver stöd, (tyst) en subjektiv kartläggning. 

I den nya ”mallen” fanns, enligt en av specialpedagogerna, möjlighet till beskrivningar på tre 

nivåer och med fokus på ett helhetsperspektiv. Specialpedagogen berättade att förebyggande 

åtgärder, kartläggning och handledning ingick i det dagliga arbetet. Jag har dock en känsla av 

att den specialpedagogiska verksamhetens önskvärda perspektiv inte överensstämde med den 

faktiska, med tanke på vad mentorerna svarade på frågan om stöd i klassrummet och vad 

specialpedagogerna själva svarade på frågan om deras möjligheter till samarbete. Jag ser 

specialpedagogens uttryck som en vision om framtiden, ett tillstånd som vill uppnås på 

skolan: 

… det mesta av mitt jobb kan jag säga handlar om förebyggande arbete och att vara ute i arbetslag 

och komma med råd och tips, hjälpa till och göra en pedagogisk kartläggning, det börjar vi bli 

ganska bra på här på skolan. 

Den andra specialpedagogen beskrev deras förberedelser inför en särskild stödåtgärd mer som 

ett parallellt arbete: 

… då samlas vi, dels tittar vi på då, vad är det för behov, oftast vilket ämne vi ska jobba med och 

vem är bäst skickad, finns det någon plats, någon bra möjlighet att göra av det […] oftast handlar 

det om, vad passar […] Själva pedagogiska utredningen, så är det ju oftast klasslärare som gör det 

tillsammans och ibland så får vi frågor och ibland inte och förhoppningsvis så gör man det med 

alla som undervisar eleven. 

Mentorerna förde fram två faktorer som starkt bidragande till att erhålla detta stöd, nämligen 

utredd diagnos och engagerade vårdnadshavare. En mentor framhöll att ”de här eleverna som 

är svaga helt enkelt […] då känns det som att skolan har inte de resurserna och då måste man 

ha en diagnos”, en annan mentor konstaterade att: ”en sak som avgör är ju diagnoser, (tyst) 
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för då har man ju, (tyst) och faktum är ju föräldrar, (tyst) hur mycket föräldrar ligger på, (tyst) 

vi har ju blivit påverkade”.  Ytterligare en mentor framhöll vårdnadshavarens roll:. 

Föräldrar […] de kan ringa till oss och de ringer till rektor och de ringer överallt och kräver […] 

men så är det ju så att behoven ska ju styra, klart har man en diagnos då ska man ju få hjälp. 

Enligt specialpedagogerna skulle allt stöd utöver vad som erbjöds genom naturlig variation av 

arbetssätt och arbetsformer i klassrummet ligga till grund för att särskilda åtgärder skulle 

sättas in: ”Så fort det är åtgärder utöver den vanliga klassrumssituationen …” menade 

exempelvis en av dem och önskade dessutom en bättre framförhållning och en tydligare 

arbetsgång så att alla stödåtgärder fanns dokumenterade tidigt under höstterminen ifall någon 

vikarie behövde sättas in. 

Jag skulle ju vilja att rektor skulle tydliggöra, (tyst) senast i slutet av september då ska alla 

åtgärdsprogram vara upprättade (bestämt tonfall) för jag tycker det går för lång tid innan det skrivs 

ett åtgärdsprogram [… ] mer uppstrukturerat tycker jag. […] man kan ju sluta eller man kan bli 

sjuk, finns det då ingen dokumentation, skulle ju vara katastrof. 

Varken mentorer eller specialpedagoger ansåg att skolans stödåtgärder räckte till alla elever 

som var i behov av dem. Det saknades såväl tid som kunskapsmässiga och ekonomiska 

resurser enligt dem. Mentorerna saknade tillräckliga specialpedagogiska kunskaper, det 

satsades för lite på fortbildning av personalen, det saknades pedagogiska verktyg i 

klassrummen och det fanns för få utbildade specialpedagoger/speciallärare. En lärare menade 

exempelvis att: ”man ser liksom vad man skulle kunna göra men man kan inte göra det”. 

5.1.4 Särskilt stöd kopplat till åtgärdsprogram – presentation av tänkt stödåtgärd 

         – vanliga åtgärder i åtgärdsprogram   

För att säkerställa att en elevs behov av särskilt stöd tillgodoses ska ett åtgärdsprogram 

skrivas. Programmet ska vara skolans redskap när det gäller planering och utveckling av den 

pedagogiska verksamheten kring den enskilde eleven. Åtgärdsprogram utarbetades i de allra 

flesta fall för de elever som skulle erhålla särskilt stöd. Av programmet skulle framgå vilka 

behoven var, hur de skulle tillgodoses och hur åtgärderna skulle följas upp. Det ingick i 

arbetsuppgifterna att vara ett stöd vid upprättandet av åtgärdsprogram enligt en av 

specialpedagogerna: ”En av mina arbetsuppgifter, att jag stöttar och lär pedagoger att skriva 

åtgärdsprogram”. Berörda skulle informeras och ibland också påminnas, om åtgärdsprogram 

vid arbetslagsträffar: ”annars måste man ju ofta påminna lärare som har ju ändå olika ämnen, 



  
29 

 

kom ihåg nu att x måste ha inläst materiel”. Även en av specialpedagogerna påpekade att det 

ibland krävdes påminnelser till berörda angående beslutade stödåtgärder. 

… det har jag fått trycka på om också det senaste året när det gäller de här eleverna, att de får inte 

bara stå som papper i en pärm så här och att alla läser (med betoning på läser) de här 

åtgärdsprogrammen. 

Stödåtgärder kunde diskuteras tillsammans med eleven på en EVK men det var också vanligt 

att ett färdigt förslag presenterades direkt till elev och vårdnadshavare. Det var mentorn som 

hade ansvar för att presentera tänkt stödåtgärd för berörda. Två av mentorerna beskrev det så 

här: 

För eleven, ja det är ju på ett EVK […]  är det ok att vi skriver så här, så skickar vi hem den och 

föräldrarna får läsa den hemma, tycker de att den är ok skriver de på. 

Vi pratar med föräldrar om att de är med på att, (tyst) nu blir det en stödinsats och vi löser den så 

här […] undervisande lärare får också en sådan muntlig information. 

Specialpedagogerna medverkade i arbetet i mån av tid, enligt en av specialpedagogerna: 

”där försöker vi oftast att få vara med och ibland hinner vi inte vara med”. I det färdiga 

åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå hur en elevs behov ska tillgodoses. Exempel 

på vanliga åtgärder, enligt mentorerna, var att gå till ”studiekammaren” och att få extra 

mentorstid. En av mentorerna beskrev det så här:  

Någon typ av enskild undervisning av specialpedagoger […] en jättevanlig åtgärd är ju att de får 

använda sin B-engelska tid att gå till specialpedagogen och jobba med annat […] en vanlig åtgärd 

som jag brukar sätta in är ju extra mentorstid en dag i veckan och ha lite planering med dem. 

En av specialpedagogerna förklarade hur det låg till med B-språket för dessa elever: ”Skälet 

att de inte har en anpassning är ju att man har använt B-språket många herrans år till att 

förstärka de ämnen som de har svårt för”. 

5.1.5 Att säga nej till särskilt stöd – uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram  

Samtliga mentorer tog upp problemet med elever som sade nej till särskilt stöd. En mentor 

förklarade exempelvis att: 

En tjej i klassen som är jätteduktig i många ämnen och sedan har hon en svag sida i matematik 

[…] hon skulle få extra hjälp av specialpedagog men hon ville verkligen inte dit[…] det skulle ju 
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vara världens undergång om det fanns ett åtgärdsprogram men det var eleven och föräldrar som sa 

nej. 

Dessutom sa en annan mentor att: ”där har vi erbjudit den eleven hjälp då med läsning […] 

men den har tackat nej till allt […] vill inte ha anpassade läroböcker, känner sig utpekad”. En 

av specialpedagogerna menade att det var viktigt att alla lärare pratade positivt om skolans 

specialpedagogiska arbete. 

Det finns ju faktiskt elever som inte vill ta emot stöd […] det ska ju vara något positivt att komma 

ifrån och gå hit och det upplever vi att så gott som alla tycker att det är, det är ju också viktigt hur 

andra pedagoger pratar om, vad har man för syn på liksom att gå till specialpedagogerna, det ska ju 

vara något positivt. 

Det var mentorerna som ansvarade för att åtgärdsprogram följdes upp och utvärderades och i 

samband med upprättandet fastställdes också datum för ny träff. Vanligtvis löpte ett 

åtgärdsprogram på en termin och därefter skedde en utvärdering. Kortsiktiga mål 

formulerades också och följdes upp under terminens gång. En mentor förklarade följande:  

Beroende på vad det är för karaktär och kortsiktiga mål så sker uppföljningen i mitten av terminen 

ungefär och en utvärdering vid terminens slut vid sådana mål men vanligtvis vid dyslexi, ADHD, 

ja vid den typen av svårigheter så brukar vi träffas tre gånger. 

5.2 Avslutande resultatanalys 

Vad påverkade elevresultaten i den skola jag valt att studera? En viktig utgångspunkt i 

skollagen är att behovet av särskilt stöd uppkommer i mötet mellan elevens 

förutsättningar och den omgivande miljön. Skollag 2010:800 är skriven utifrån ett 

relationellt perspektiv som ser ett eventuellt skolmisslyckande som resultatet av såväl 

elevens individuella förutsättningar som miljömässiga omständigheter (Persson, 2008). 

Centralt för det kategoriska perspektivet är däremot att problemet placeras hos 

individen, det är alltså eleven som är problembäraren (Nilholm, 2005). Konsekvenserna 

för skolans specialpedagogiska verksamhet är alltid beroende på perspektivval, något 

som illustreras i Tabell 1 på sidan 8.  

Utifrån ett relationellt perspektiv blir samspelet mellan arbetslag och elever viktigt och 

värdet av att utveckla elevernas kunskaper, såväl som självförtroende, självständighet 

och ömsesidiga respekt, värderas högt. Som lärare måste du då se en elev i behov av 

särskilt stöd som en betydelsefull elev och utgå från det eleven kan och därifrån arbeta 
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med de färdigheter som eleven har svårt med. I intervjusvaren saknade jag 

beskrivningar av trygga klassrumsmiljöer med tydliga rutiner och stödsystem, något 

som ger mer tid till elever och pedagogisk verksamhet. Jag saknade också beskrivningar 

om lärandemiljöer med hög grad av delaktighet. Mentorernas förmåga att anpassa 

undervisningen till elevernas olika behov och förutsättningar var många gånger 

bristfälliga. Undervisningen utgick ofta från rutinlösningar och lärandet beskrevs mera 

som ett individuellt projekt. Med rutinlösningar menar jag här en oförmåga att förändra 

ett tillstånd som anses vara otillfredsställande. 

Distinktionen mellan individanpassning och individuellt arbete fanns inte. TALIS 

(2008) visar att kompetensutveckling och återkoppling från skolledningen uppvisar 

positiva samband med en mera varierad undervisning. Optimal undervisning för alla 

elever förutsätter en nära relation mellan lärare och elev, där läraren har god kännedom 

om hur eleven fungerar i olika sammanhang, elevens styrkor, intressen och tidigare 

erfarenheter. Med god kännedom om klassens samtliga elever kan man tillsammans 

åstadkomma ett starkt elevengagemang för att lösa speciella uppgifter och problem 

enligt Tideman (2004).  

Det framgick tydligt i mina intervjuer att det saknades tid till reflektion och 

problematisering av den undervisningsverklighet som rådde på skolan samt hjälp med 

hur den skulle kunna utvecklas. Det blev under analysarbetet också uppenbart att de 

intervjuade lärarna format bilden av en elev i behov av särskilt stöd utifrån diagnos eller 

problembeskrivning och inriktade i första hand insatserna på individuell korrektion. Det 

framkom även tydligt att stödåtgärderna saknade flexibilitet och så gott som uteslutande 

bedrevs i en segregerad miljö. Gängse normer och värderingar i respektive skolas kultur 

avgör inriktningen av undervisningen. Skolan ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära istället för stigmatiserande lösningar som riskerar 

att påverka elevernas motivation och självkänsla negativt. Tideman (2004) lyfter fram 

intressanta forskningsresultat som pekar på att en diagnos sällan ger någon pedagogisk 

vägledning. När det gäller arbetet med att skriva åtgärdsprogram betonar Lee-Tarver 

(2006) vikten av fortbildning, mentorshjälp och träning på åtgärdsprogramskrivandet 

med målformuleringar. 

Mentorerna arbetade således utifrån en tydlig ideologisk ståndpunkt vilken i det här fallet 

innebar en negativ syn på att eleverna sinsemellan var olika. Elever i behov av särskilt stöd 
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uppfattades som ett problem som mentorerna hade svårt att hantera. Utgångspunkten i arbetet 

med åtgärdsprogram ska istället vara att utnyttja elevens eget engagemang och vilja till 

utveckling (Skollag, 2010:800). Ett konsekvent och tydligt ledarskap samt genomtänkta 

strategier är en förutsättning för att individanpassa åtgärder och något som också kan medföra 

ett mindre behov av att sätta fokus på speciella elevstödjande insatser (Persson, 2002).  

I en rapport framtagen av European Agency for Development in Special NeedsEducation 

(2009) har man i del 2 utgått från ett viktigt antagande i del 1: ”Inkluderande undervisning 

kräver ett flexibelt utbildningssystem som svarar mot individens mångfacetterade och ofta 

komplexa behov” (European Agency for Development in Special NeedsEducation, 2009, sid. 

4). Detta kan, enligt rapporten, kopplas till den allt mer godtagna uppfattningen att en god 

undervisning för elever i behov av särskilt stöd i de ordinarie undervisningsmiljöerna måste 

jämställas med god undervisning för alla elever.  

Samhällets krav på utformningen av det särskilda stödet förutsätter att lärare kan arbetsgången 

vid elevs behov av särskilt stöd och inför ett eventuellt upprättande av åtgärdsprogram. Hur 

skolan tolkar styrdokumenten och vilka rutiner som finns i samband med åtgärdsprogram är i 

hög grad avgörande för elevens möjlighet till likvärdig utbildning. Allt innehåll i dessa 

dokument ska omformas och planeras till konkret undervisning på skolan. Det är lätt att 

utifrån ovanstående konstatera att det rådde brist på överensstämmelse mellan samhället som 

formuleringsarena och förutsättningarna på skolan som jag undersökt, alltså 

realiseringsarenan. 
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6. Diskussion 

Diskussionsdelen startar med en metoddiskussion och fortsätter sedan med en 

resultatdiskussion som i stort bygger på mina frågeställningar men även innehåller ett stycke 

om min förförståelse. Diskussionsdelen avslutas sedan med ett stycke om skolans 

arbetssituation. 

6.1 Metoddiskussion 

Nu kan jag se tillbaka på min studie. Det har varit en lång resa från de första tankarna kring 

såväl ämne som metod fram till en färdig uppsats. I mitt missivbrev förklarade jag att lärarna 

skulle garanteras anonymitet. Med tanke på de forskningsetiska principerna inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) borde jag istället skrivit 

att svaren var konfidentiella och endast skulle användas i forskningssyfte. Enligt principerna 

är anonymitet endast en del av det konfidentialitetskrav som förutom identifierbara personer 

även omfattar etiskt känsliga uppgifter.  

Under analysarbetet har jag, tack vare min handledare, fått en ny förståelse kring 

undersökningens problemområde. Den ursprungliga tematiseringen har modifierats och 

analystexter har omformulerats utifrån olika perspektiv på intervjumaterialet. Jag inser nu att 

det krävs mycket av både kunskap och erfarenhet av att intervjua för att tillägna sig förmågan 

att lyssna, vänta in, fånga upp och stimulera till fylliga och detaljerade svar utan att koppla 

dem till min förförståelse. Likaså att under intervjun hela tiden hålla fokus på den intervjuades 

ståndpunkter, uppfattningar upplevelser och livsvärld.  

Studien skildrar en verklighet som beskrivs genom djupgående redogörelser av sex lärare i ett 

bestämt sammanhang och vid en bestämd tidpunkt. Jag bedömer att metodvalet var 

ändamålsenligt och gav ett bra underlag samt att syftet blev besvarat utifrån 

frågeställningarna. Resultatet som jag, utifrån min kunskap och mitt handledarstöd, 

presenterar hoppas jag ska ge en inblick i och en beskrivning av denna verklighet och tankar 

kring ett angeläget utvecklingsarbete.  

6.2 Resultatdiskussion 

Våra styrdokument uttrycker tydligt samhällets intentioner och ambitioner med skolan, 

utbildningen ska t.ex. vara likvärdig utifrån elevens förutsättningar och varhelst den bedrivs 

(Linde, 2006). Lpo94 (Skolverket, 2006) förespråkade att eleverna skulle ta ett stort ansvar 
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för sitt eget lärande genom att vara delaktiga i och kunna påverka lärprocesserna. Läroplanen 

vilade på principer om att lärande sker induktivt och att eleverna ska göra egna upptäckter för 

att uppnå en djupare förståelse. En konsekvens av en sådan kunskapssyn skulle kunna vara att 

lärarens roll blev mer tillbakadragen. Utifrån detta skulle individualisering kunna innebära att 

eleven arbetade självständigt, i sin egen takt och konsekvensen av detta, mer eget arbete som i 

praktiken innebar att eleven blev mer utelämnad åt sig själv utan att läraren aktivt var 

involverad. 

6.2.1 Hur identifierades elevers behov av särskilt stöd i klassundervisningen 

Den nya ”mallen” för pedagogisk kartläggning, vars syfte var att skapa en gemensam struktur 

och ett allmänt arbetssätt som stöd för berörd personal i arbetet med den enskilde eleven, var 

dessvärre inte förankrad bland lärarna. Skolan ville med denna kartläggning få en helhetsbild 

av elevens behov.  

Viljan hos mentorerna att se, läsa av och lyssna på varje elev fanns där men inte tiden och 

kunskapen för att individanpassa undervisningen. Jag ser förmågan att göra bra observationer 

av eleven som ett av lärarens viktigaste arbetsredskap och en grund för individualiserad 

pedagogik. Genom observationer kan läraren urskilja inlärningssvårigheter som behöver olika 

pedagogiska åtgärder. Det som saknades på skolan var en gemensam syn på undervisningen 

och enighet om vad tiden skulle användas till. Den diskussionen måste föras på skolan.  

Lektionerna utformades till stor del utifrån eget arbete men det var uppenbart att många av 

eleverna inte klarade av detta självständiga arbete. Jag fick aldrig uppfattningen att 

mentorerna lyckades presentera sitt ämne på ett intressant sätt eller att de uttryckte att 

eleverna kände meningsfullhet med undervisningen, något som många gånger är en 

förutsättning för att möjligheterna till lärande ska bli så goda som möjligt. Mentorerna 

beskrev hur de startade en typisk lektion men inte hur lektionen avslutades. Att såväl gå 

igenom syfte som att utvärdera sin lektion kan vara ett sätt att få kvitto på hur framgångsrik 

undervisningen varit. Det är likväl viktigt att påpeka att pedagogik aldrig kan vara exakt lika, 

som lärare måste du få undervisa på olika sätt utifrån din talang, dina olika styrkor och 

klassens behov just här och nu.  

Enligt de intervjuade lärarna formades en helhetsbild av vissa elevers behov utifrån 

problembeskrivningar. De fokuserade alltså på dessa elevers brister utan att bedöma deras 

förmåga.  
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Allmänna bestämmelser om särskilt stöd finns i skollagen (Skollag, 2010:800, 3 kap.). Frågan 

om en elev behöver särskilt stöd aktualiseras när en elev riskerar att inte nå de lägsta 

kunskapskraven eller uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation. Varken mentorer eller 

specialpedagoger ansåg att skolans stödåtgärder räckte till alla elever i behov av stöd. Utredd 

diagnos och engagerade vårdnadshavare var, enligt mentorerna, två starkt bidragande faktorer 

till att erhålla särskilt stöd. 

6.2.2 Hur såg utformningen av det särskilda stödet ut 

Särskilt stöd ska i möjligaste mån ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Mentorerna 

saknade samarbete och specialpedagogisk hjälp i klassrummet och särskilt stöd gavs sällan i 

klassrummet. Tidsenliga lärverktyg saknades också i samtliga mentorers klassrum, något som 

starkt försvårade ändamålsenligt stöd. Specialpedagogerna höll till i en ”studiekammare” och 

menade att det alltid fanns elever som behövde komma dit för att jobba enskilt eller i liten 

grupp. Endast en elev i skolår 9 hade individuellt stöd av specialpedagog i sitt eget klassrum.  

Ett åtgärdsprogram ska vara ett redskap för berörda när det gäller planering och utveckling av 

den pedagogiska verksamheten kring den enskilda eleven. Trots att åtgärdsprogram alltså ska 

ses som ett hjälpmedel vittnade lärarna om att det ibland krävdes påminnelser till de berörda 

för att dessa elever skulle få det särskilda stöd som de var berättigade till. Exempel på typiska 

stödåtgärder var att gå till ”studiekammaren”, göra hemuppgifter och/eller att få extra 

mentorstid. 

6.2.3 Hur följdes det särskilda stödet upp 

Det var mentorerna som ansvarade för att åtgärdsprogram följdes upp och utvärderades och i 

samband med upprättandet fastställdes också datum för ny träff. Vanligtvis löpte ett 

åtgärdsprogram på en termin och därefter skedde en utvärdering. Kortsiktiga mål 

formulerades också och följdes upp under terminens gång. 

6.2.4 Min förförståelse 

Det går inte att bortse från att min förförståelse kan ha påverkat hur resultatet tolkats, 

analyserats och diskuterats, då jag omedvetet kan ha tolkat syftningar och svar utifrån min 

egen erfarenhet. Jag har dock försökt att behålla en öppenhet, i såväl i mina intervjuer som i 

mitt analysarbete, för att på så sätt undvika att söka efter kopplingar till gammal kunskap.  
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6.2.5 Skolans arbetsorganisation 

Skolans ledning har stor betydelse för dess arbetsorganisation. En skola måste organiseras så 

att den kan möta utvecklingsbehoven. Lärarna gav, som jag nämnt tidigare, många gånger 

uttryck för att tiden inte räckte till. Tidsbrist, olösta problem och frånvaro av handledning och 

stöd ser jag dels som brister i arbetsorganisationen och där hade skolans ledning ett stort 

ansvar, dels som en prioriteringsfråga för lärarna själva. Att sätta planering och genomförande 

av de egna handlingarna i centrum måste ingå i lärarnas eget ansvar. Tid till reflektion, 

kollegiala samtal och en kompetensutveckling som främjar ökad professionalisering måste 

skolledarna ansvara för att den ryms inom arbetstidens ram. Att skolledarna då ges 

nödvändiga förutsättningar för att ta detta ansvar är också avgörande. Enligt Skolverket 

(2001) är det förståelsen för hur skolan och skolans undervisning påverkar elevernas 

förutsättningar och behov av stöd som avgör sättet att organisera undervisningen och de 

arbetsformer som väljs. Avreglering och decentralisering av skolsektorn har påverkat 

utbildningssystemet. Förutsättningar och engagemang för skolan varierar över landet, något 

som starkt missgynnar likvärdigheten. Jämkningar och hänsyn måste alltid göras på 

transformeringsarenan enligt Linde (2006) men de intervjuade lärarnas egen utveckling gavs 

det ingen plats för i deras dagliga arbete i skolan. 

Det är mycket viktigt att skapa utrymme för den utveckling skolarbetet kräver och som 

lärarna har ansvaret för. Mentorerna upplevde att det var omöjligt att individanpassa 

undervisningen. Även här kan jag se brister i ledarskapet som en grundorsak. Ett konsekvent 

och tydligt ledarskap med genomtänkta strategier är avgörande för problemlösning inom 

arbetslagets ram och något som bl.a. resulterar i mer individanpassade åtgärder visar en 

enkätstudie av Persson (2002). En annan orsak, som mentorerna själva tog upp, var att det i 

deras grundutbildning saknades inslag av specialpedagogik, något som ytterligare motiverar 

fortbildning.  
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Bilaga 1 

 

 

 

 

Missivbrev 

 

Som ett led i min utbildning ska jag nu göra en studie om organisationen kring det 

specialpedagogiska stödet. Syftet är att, utifrån ett pedagogperspektiv, undersöka hur det 

särskilda stödet till eleverna ser ut. För att få svar på mina frågeställningar har jag planerat för 

intervjuer med såväl klasslärare som specialpedagog/speciallärare och jag skulle vilja träffa 

dig under vecka 18. Jag beräknar att intervjun kommer att ta mellan 30 och 60 minuter och 

spelas då in. Tanken är att den kan göras på skolan. 

 

I enlighet med de forskningsetiska principerna är ditt deltagande helt frivilligt, du kan när som 

helst avbryta intervjun och du kommer att garanteras anonymitet. Det insamlade materialet 

kommer endast att användas i forskningssyfte. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Johanna Hindersson 

Mälardalens Högskola 

Mobil ………………. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide  

Mentor 

 

 

Frågorna nedan rör endast elever i skolår 9. 

Hur många elever har du i skolår 9 som omfattas av särskilt stöd? 

Vad anser du om omfattningen av det särskilda stödet? Täcker det alla elever som är i behov 

av det? Vad anser du detta beror på? Vad avgör vilka elever som kommer ifråga? Hur många 

av eleverna som omfattas av stödet idag har tidigare fått stödinsatser? Kontinuerligt eller 

med avbrott? 

 

Var ges det särskilda stödet? 

Inom den elevgrupp som eleven tillhör, enskilt, i särskild undervisningsgrupp eller i form av 

anpassad studiegång? Finns det särskilda skäl till det? Vem ansvarar för elev med anpassad 

studiegång? 

 

Vem/vilka kartlägger behovet av särskilt stöd? 

Finns det någon handlingsplan att gå efter? Vem tar initiativ till att utreda stödbehov? Hur 

kartläggs behovet? Är elev och vårdnadshavare delaktiga när särskilt stöd ska utredas? Hur 

presenteras den tänkta stödinsatsen? – för eleven – för vårdnadshavaren – för undervisande 

lärare?  

 

Vad anser du om dina kunskaper för att till fullo anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar och behov? 

 

Hur har du fått den kunskapen?  Ser du möjligheter i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd? Ser du begränsningar i arbetet med elever i behov av särskilt stöd?   
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Hur ser ditt samarbete med specialpedagogerna/speciallärarna ut? 

På vilket sätt är hon/han/de involverade i undervisningen? 

 

Hur många av de elever som omfattas av särskilt stöd har ett åtgärdsprogram? 

Vad avgör vilka som får/inte får ett åtgärdsprogram? Hur dokumenteras stödinsatsen om det 

inte finns ett åtgärdsprogram? Hur följs stödet upp om det inte finns ett åtgärdsprogram? 

 

När upprättas ett åtgärdsprogram?  

Vem tar beslutet om åtgärdsprogram? Hur går det till, finns det någon handlingsplan eller 

mall för vad som skall tas upp? Vem tar initiativet? Vilka deltar? Görs en pedagogisk 

utredning? Hur går den till? Vad tas upp runt eleven (styrkor, behov)? I vilken mån tas hela 

situationen runt eleven med i utredningen? Vilka får ta del av innehållet? Vem ansvarar för 

att stödinsatsen genomförs? Vem ansvarar för uppföljning? Vilka är i så fall med? 

 

Kan du ge exempel på några ”vanliga åtgärder” i åtgärdsprogrammen på skolan? 

Kan du ge fler exempel? 

 

Hur förvaras era åtgärdsprogram? 

 

Kan du se en utveckling av ditt pedagogiska uppdrag på skolan? 
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Intervjuguide  

Specialpedagog  

 

 

Frågorna nedan rör endast elever i skolår 9. 

Hur många elever har du i skolår 9 som omfattas av särskilt stöd? 

Vad anser du om omfattningen av det särskilda stödet? Täcker det alla elever som är i behov 

av det? Vad anser du detta beror på? Vad avgör vilka elever som kommer ifråga? Hur många 

av eleverna som omfattas av stödet idag har tidigare fått stödinsatser? Kontinuerligt eller 

med avbrott? 

 

Var ges det särskilda stödet? 

Inom den elevgrupp som eleven tillhör, enskilt, i särskild undervisningsgrupp eller i form av 

anpassad studiegång? Finns det särskilda skäl till det? Vem ansvarar för elev med anpassad 

studiegång? 

 

Vem/vilka kartlägger behovet av särskilt stöd? 

Finns det någon handlingsplan att gå efter? Vem tar initiativ till att utreda stödbehov? Hur 

kartläggs behovet? Är elev och vårdnadshavare delaktiga när särskilt stöd ska utredas? Hur 

presenteras den tänkta stödinsatsen? – för eleven – för vårdnadshavaren – för undervisande 

lärare?  

 

På vilket sätt organiserar du stödundervisningen?  

 

Vad anser du om dina kunskaper för att till fullo anpassa undervisningen till elever i behov av 

särskilt stöd?  

På vilket sätt anpassar du undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov?  

Hur har du fått den kunskapen?  Ser du möjligheter i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd? Ser du begränsningar i arbetet med elever i behov av särskilt stöd?  

 

Hur ser ditt samarbete med klasslärarna ut? 
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På vilket sätt är hon/han/de involverade i undervisningen? 

 

Hur många av de elever som omfattas av särskilt stöd har ett åtgärdsprogram? 

Vad avgör vilka som får/inte får ett åtgärdsprogram? Hur dokumenteras stödinsatsen om det 

inte finns ett åtgärdsprogram? Hur följs stödet upp om det inte finns ett åtgärdsprogram? 

 

När upprättas ett åtgärdsprogram?  

 Vem tar beslutet om åtgärdsprogram? Hur går det till, finns det någon handlingsplan eller 

mall för vad som skall tas upp? Vem tar initiativet? Vilka deltar? Görs en pedagogisk 

utredning? Hur går den till? Vad tas upp runt eleven (styrkor, behov)? I vilken mån tas hela 

situationen runt eleven med i utredningen? Vilka får ta del av innehållet? Vem ansvarar för 

att stödinsatsen genomförs? Vem ansvarar för uppföljning? Vilka är i så fall med? 

 

Kan du ge exempel på några ”vanliga åtgärder” i åtgärdsprogrammen på skolan? 

Kan du ge fler exempel? 

 

Hur förvaras era åtgärdsprogram? 

 

Om du ser till ditt arbete, hur ser fördelningen ut i procent mellan förebyggande arbete, 

kartläggning, handledning, undervisning av elever och skolutveckling?  

 

Kan du se en utveckling av det specialpedagogiska uppdraget på din skola? 

 

 

 

 

 

 

 

 


