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Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur resursfördelningen ser 

ut på en kommunal grundskola för elever i behov av särskilt stöd där vi 

använde oss av metoden intervju för att få informanternas perspektiv 

kring resursera för dessa elever. Vi intervjuade en rektor, en 

specialpedagog och två klasslärare. I de svar som framkommit har vi gjort 

tolkningar kring de centrala begreppen förstå, vill och kan inom 

implementeringsteorin i relation till de förutsättningar som finns på skolan 

kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd och de resurser som 

tillhandahålls där vi använde oss av frågeställningarna: 

 

 Hur förstår rektorn, specialpedagogen och de två klasslärarna på vilket sätt de ska 

arbeta med resurserna för att eleven i behov av särskilt stöd ska kunna få så bra 

förutsättningar som möjligt samt hur blir det märkbart att viljan finns för att 

tillgodose elevens behov? 

 Hur kan pedagogerna, specialpedagogen och rektorn arbeta med resursfördelningen 

på ett fungerande sätt utifrån de förutsättningar som finns på skolan? 

 

Resultatet av vår undersökning visade att rektorn fördelar resurserna för 

elever i behov av särskilt stöd utifrån den behovsanalys som gjorts av 

skolans specialpedagog och lärarna. Vi har också konstaterat att arbetet 

med eleverna gynnas av att det finns ett fungerande samarbete mellan 

specialpedagog och lärare och att man i detta samarbete använder sig av 

varandras olika kompetenser. 

 



 
 

Förord 

 

Under hela processen har båda författarna varit lika delaktiga och vi har haft ett nära 

samarbete. Under processens gång har vi fått ändra inriktning ett par gånger men har 

fortfarande haft samma tema, elever i behov av särskilt stöd. Arbetet har överlag flutit på bra 

med en del motgångar och prövningar men det är ett ämne som vi är intresserade av, vilket 

har underlättat för oss i vårt skrivande. Det känns som att det är en lärorik arbetsprocess som 

vi går igenom och all information som vi kommer att ta del av kommer vi att tänka på i vårt 

kommande yrke. Vår rädsla som blivande pedagoger är att stå inför ett faktum att inte kunna 

möta alla elever inom skolans verksamhet, speciellt elever i behov av särskilt stöd eftersom att 

de bland annat kan vara i behov av mer specialpedagogiska insatser på grund av olika faktorer 

som vi kommer att nämna i vårt arbete. 

 

Vi vill tacka våra informanter, det vill säga rektorn, specialpedagogen och de två pedagogerna 

som ställde upp på intervjuerna där de visat intresse samt att det har varit ett trevligt 

samarbete. Vi vill även tacka våra handledare och övriga kursdeltagare som har läst våra olika 

utkast och gett oss respons samt konstruktiv kritik för att det hela tiden ska bli bättre och leda 

till ett färdigt examensarbete. Vi vill framförallt tacka våra familjer som ställt upp väldigt 

mycket och stöttat oss i både med- och motgångar under arbetsprocessen.  
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1 Inledning 

 

I ”en skola för alla” är visionen för många inom skolans verksamhet ofta att alla elever känner 

en delaktighet, att de får en tilltro till sin egen förmåga och att lusten att vilja lära lyfts fram. 

För att elever i behov av särskilt stöd ska kunna få så bra förutsättningar som möjligt att 

kunna utvecklas i sitt lärande borde alla pedagoger oavsett skolform ha grundläggande 

specialpedagogsiska kunskaper (Ahlberg, 2001:18).  

 

Det finns alltid en del elever som är i behov av något eller någon för att kunna tillgodose sig 

kunskaperna som man ska lära sig i skolan enligt Heimersson (2009:59). Vidare menar 

författaren att uttrycket ”elever i behov av särskilt stöd” är något som man inom grundskolan 

använder sig av då det finns elever som av olika anledningar inte utvecklas på ett önskvärt sätt 

enligt deras strävansmål inom det sociala och kunskapsmässiga området. För att alla elever 

ska kunna utvecklas både socialt och kunskapsmässigt tillhandahåller skolan olika insatser 

eller utför åtgärder av olika slag för att stödja eleverna för att de ska kunna tillgodose sig 

kunskaperna och nå de mål som är uppsatta så som de beskrivs i läroplanerna och 

kursplanerna (Heimersson, 2009:61).  

 

I skollagen (2010:800), kapitel 4 i 7 § står det att alla elever ska få den hjälp de är i behov av 

för att utvecklas och uppnå till den potential som de kan. Skolans huvudman, det vill säga 

kommunen som i sin tur fördelar uppdraget vidare till rektorerna, ska för elever som är i 

behov av särskilt stöd vidta åtgärder om det skulle finnas brister som gör att de inte sätts in, 

eftersom skolplikt gäller för alla barn i Sverige (www.skolverket.se). Rektorn i sin tur arbetar 

med olika pedagoger, specialpedagoger och övrig skolpersonal i utformningen av resurserna 

för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Även i Salamancadeklarationen lyfts det fram att elever ska inkluderas i en gemensam skola 

där visionen är ”en skola för alla” där man ska tillgodose alla elevers behov oberoende av 

vilka förutsättningar de har. Hur skolan ska kunna anpassa sin undervisning är något som 

Salamancadeklarationen handlar om. Det är skolan som ska anpassas efter eleven där man 

anpassar takten i inlärningen efter elevernas behov samt att skolan bör använda sig av olika 

strategier för att tillgodose alla elevers behov. 

http://www.skolverket.se/


2 
 

I ett elektroniskt dokument, Juridisk vägledning. Rätt till kunskap och särskilt stöd, på 

Skolverkets hemsida finns det en juridisk vägledning där det bland annat står, för att alla 

elever ska kunna utvecklas så långt som möjligt ska man på skolan ge det stöd och den 

stimulans som eleverna är i behov av (Skolverket, 2012:1-6). Ytterligare vägledning i detta 

dokument är att den yrkesverksamma personalen på skolan har skyldigheter att göra en 

anmälan till rektorn om det skulle visa sig att det finns en risk att en elev inte skulle nå de 

kunskapskrav som man minst ska uppnå. Vidare står det även att rektorn i sin tur har ett 

ansvar för att utredningen av elevens behov ska utredas skyndsamt samt att behovet av det 

särskilda stödet även ska utredas om eleven ifråga skulle uppvisa andra svårigheter. Det 

framkommer även att ett åtgärdsprogram ska utarbetas om det uppstår något behov för en elev 

i svårigheter. 

I skollagen (2010:800), kapitel 3 i 9 § ska ett åtgärdsprogram utarbetas av involverad personal 

och beslutas av rektorn på skolan, dock är det få vägar att kunna gå för att motivera ledningen 

till att ge särskilt stöd oavsett om det är ett kortsiktigt eller långsiktigt stöd som krävs 

(Tideman & Rosenqvist, 2004: 21). Under vår tid på högskolan har vi lärt oss att med 

implementering menas det att när man vid fattade beslut som skett på en politisk nivå så ska 

det genomföras ute i verksamheten, det vill säga i skolorna. Ett av de många beslut som 

riksdagen har fattat är att man på skolan ska så långt som det är möjligt ge det stöd och den 

stimulans som eleven är i behov av. Då tolkningen är olika kan det medföra att det blir 

problematiskt i genomförandet av de beslut som tagits och som ska följas eftersom att 

pedagogerna ute på skolan kanske inte förstår den skrivna text så som politikerna syftade till 

(Sannerstedt, 2001:18-19).   

 

1.1 Problemformulering  

 

Trots att många elever borde få tillgång till olika former av stödåtgärder och blivit bedömda 

av att vara i behov av särskilt stöd tror vi att hjälpen inte alltid når fram ordentligt. Några av 

de bidragande orsakerna tror vi är: att personalen på skolan inte alltid förstår hur man ska 

arbeta med resurserna. Att personalen inte innehar viljan och orken tillräckligt i sitt 

engagemang för att det ska bli gynnsamma förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd 

men även att det finns ogynnsamma förutsättningar på skolan som gör att resursfördelningen 

inte kan fungera som den har potential till. 
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1.2 Syfte 

 

Vårt syfte med undersökningen är att se hur det kan se ut kring resurser för elever i behov av 

särskilt stöd på en kommunal grundskola. Genom vår undersökning får vi en överblick om hur 

det särskilda stödet hanteras av rektor, en specialpedagog och två klasslärare gällande 

resursfördelningen för elever i behov av särskilt stöd på en kommunal grundskola. Vi vill 

även undersöka vilka gynnsamma och ogynnsamma faktorer som kan finnas gällande 

tilldelningen av resurserna för elever i behov av särskilt stöd. Är det endast ekonomins 

gränser som är avgörande för dessa elevers skolutveckling eller finns det andra bidragande 

orsaker? Vi har valt klasslärarna och specialpedagogen som informanter då det är de 

tillsammans med övrigt involverade personer som kommer fram till vilket stöd som bör 

utformas för den aktuella eleven. Även rektorn på samma kommunala skola har valts eftersom 

att det är han som har huvudansvaret för allt i verksamheten. Att vi har valt en kommunal 

grundskola är för att friskolor har möjlighet att begränsa utbildningen för elever i behov av 

särskilt stöd samt för elever som är i behov av en anpassad undervisning enligt paragraf 35 i 

Skollagen (2010:800, kap 10). 

 

Vi är medvetna om att vi inte får en vidgad överblick då vi endast valt en grundskola att 

studera utan vi får endast en överblick hur den specifika skolan arbetar med resurserna kring 

elever i behov av särskilt stöd. Vi vill därmed få en uppfattning med vår undersökning om hur 

rektorn, specialpedagogen och de två klasslärarna arbetar och samarbetar omkring detta. Via 

intervjuer får vi vetskap om hur de olika yrkeskategorierna ser på frågeställningarna kring 

resurser för elever i behov av särskilt stöd i relation till begreppen förstå, vill och kan inom 

implementeringsperspektivet. Under intervjuerna får vi fram deras skildringar av tidigare 

erfarenheter gällande elever i behov av särskilt stöd vilket kommer att ligga till grund för en 

del av vår empiri. 

 

 

1.4 Bakgrund 

 

Under utbildningens gång har vi fått en insyn av hur det pedagogiska arbetet kan se ut, både 

gällande positiva och negativa erfarenheter från verksamma personer inom skolväsendet.  

Under vår tid när vi läste specialpedagogik under vårterminen 2012 fick vi upp intresset för 

hur det fungerar ute i praktiken för elever i behov av särskilt stöd och hur det kan fungera med 
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”en skola för alla”? Under vår verksamhets förlagda utbildning har vi mött problematiken då 

diagnoser har fastställts och elever i behov av särskilt stöd har beviljats hjälpinsatser i form av 

tekniska hjälpmedel. Trots att de hjälpmedlen har beviljats så kom de under vår VFU period 

inte fram till eleven.  

 

Vi upplevde att den långa väntan på de tekniska hjälpmedlen innebar en frustration och 

hjälplöshet dels för klassläraren och dels för specialpedagogen men ytterst drabbade 

problematiken de elever som hade behovet. Vi har också upplevt i samtal med olika 

pedagoger under våra VFU perioder att man som klasslärare och specialpedagog haft en 

osäkerhet över de nya tekniska hjälpmedlen. Den osäkerheten upplevde vi, att den grundade 

sig på otillräcklig kunskap och fortbildning för att förstå sig på den nya tekniken.  

 

Vi har mött pedagoger som har fått använda sig av sin egen kreativitet och fantasi för att få 

fram hjälpmedel som inte rymts inom skolans budget, som tillexempel en pedagog som helt 

enkelt under sin fritid tillverkade ett eget hjälpmedel för hand där hon sydde en ståplatta med 

rullkulor under som användes under matematiklektionen. Ett annat exempel från vår 

verksamhets förlagda utbildning var när en pedagog förstod att klassrumsmöbleringen inte 

passade för en enskild elev och på grund av detta införskaffade ett höj- och sänkbart bord på 

sin egen fritid för att den eleven var i behov av en flexibel lösning. Ännu en lösning som 

klassläraren själv fick införskaffa som inte heller omfattades inom skolans budget.  

Vi vill därmed få en inblick genom vår undersökning av hur rektorn, specialpedagogen och de 

två klasslärarna arbetar kring resursfördelningen och hur förutsättningarna ser ut på en 

kommunal grundskola. Vi vill med vår forskning även undersöka och förstå sambandet 

mellan de olika begreppen, förstå, vill och kan kring förutsättningarna inom resurshanteringen 

för elever i behov av särskilt stöd. Det vi kommer att utgå ifrån i vår undersökning är 

frågorna:  

 

 Hur förstår rektorn, specialpedagogen och de två klasslärarna på vilket sätt de ska 

arbeta med resurserna för att eleven i behov av särskilt stöd ska kunna få så bra 

förutsättningar som möjligt samt hur blir det märkbart att viljan finns för att tillgodose 

elevens behov? 

 Hur kan pedagogerna, specialpedagogen och rektorn arbeta med resursfördelningen på 

ett fungerande sätt utifrån de förutsättningar som finns på skolan? 
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Vi kan inte med vår studie verifiera om problematiken är generellt förekommande i svenska 

skolor eller om det är en enstaka företeelse som vi har stött på utan endast se hur det är på den 

aktuella skolan. Det framkommer inte heller om de olika yrkeskategorierna gör ett bra eller 

dåligt arbete med tilldelningen av skolans resurser eftersom vår studie endast handlar om hur 

de arbetar kring resursfördelningen för elever i behov av särskilt stöd. Vi vet inte om det är 

ekonomin som har en stor del i processen kring utformningen av det särskilda stödet men det 

vi har uppmärksammat är att nedskärningar ofta leder till att det ställs krav på att eleven har 

en diagnos för att bli berättigad till stödet, vilket kan leda till en utdragen process. De olika 

moment som kan ingå är åtgärdsprogram, kontakt med Elevhälsoteamet (EHT), rektorn, 

föräldrar och eventuellt Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).  

 

2 Metod och tillvägagångssätt 
 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga för att kunna besvara våra 

huvudfrågor samt kunna uppnå syftet som vi har med vår studie vilket är att se hur det kan se 

ut på en kommunal grundskola kring resurser för elever i behov av särskilt stöd. I vårt val av 

metod har vi utgått ifrån vad som har uppfattats som mest väsentligt för att kunna uppnå vårt 

syfte och som passar för det vi vill uppmärksamma och det är intervjuer med inriktning på 

rektor, specialpedagog och två klasslärare. Vi vet dock att det eventuellt hade fungerat att 

använda oss av andra metoder för att kunna nå samma mål. Utifrån våra erfarenheter där vi 

har gjort en fallstudie i en tidigare kurs upplevde vi att det skulle passa bättre med att använda 

sig av ett perspektiv som passar in i vår undersökning, det vill säga ur de intervjuades 

perspektiv som arbetar med resurserna för elever i behov av särskilt stöd.  

 

Baserat på de kunskaper som vi har fått om elever i behov av särskilt stöd under den 

verksamhetsförlagda utbildningsperioden har vi valt att göra en undersökning kring detta för 

att få ett perspektiv om hur det fungerar i praktiken. Utifrån det vi har fått inblick i har vi 

formulerat våra intervjufrågor med perspektivet utifrån elevens behov, klasslärarnas och 

specialpedagogens syn och agerande på behovet. I vårt arbete undersöks det om det finns 

några hinder för en lyckad implementering av resursfördelningen för elever i behov av särskilt 

stöd. Vi har även utgått ifrån på vilket sätt rektorn ger möjlighet till de verksamma 

pedagogerna på skolan för att kunna tillgodose att de behov som ska täckas och att det 

verkligen blir tillgängligt för eleven. På detta sätt knyter vi åter igen an till 
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implementeringsteorin i relation till om de olika aktörerna kan och vill tillgodose de olika 

behoven samt om de förstår på vilket sätt det ska kunna tillgodoses. Vårt perspektiv inom 

implementeringsteorin är förstå, vill och kan, som är de synsätt som vi använder oss av i vår 

undersökning för att kunna göra en analys av hur det fungerar i praktiken. Vi utgår ifrån de 

intervjusvar som vi tar del av. 

 

Med implementering menas det, att det sker en process som i vårt fall sker inom skolans 

verksamhet. Det är beslut som har fattats, till exempel av politiker där det är upp till de 

anställda på skolan att se till att dessa beslut genomförs, där huvudansvaret vilar på rektorn. 

Några av de beslut som vi har tittat på är bland annat att man som lärare på skolan ska följa 

lagen och dess riktlinjer där lärandet ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2011:8). 

 

2.1 Kvalitativ metod och urval  

 

Med utgångspunkt i våra frågeställningar har vi valt att använda en kvalitativ metod där man i 

en kvalitativ undersökning vill få en ökad insikt i ett problem som kan finnas, där man 

beskriver hur detta problem kan se ut. Vi har valt att rikta in oss på ett fåtal människor att 

intervjua. De intervjuade har en större frihet i en kvalitativ metod än i en kvantitativ metod 

där de får lov att uttrycka sig mer fritt då de får svara på frågor som är utarbetade av oss som 

ska intervjua. Vårt mål med att använda oss av en kvalitativ metod, där vi genomför olika 

intervjuer är för att få en bättre förståelse för hur det fungerar i praktiken istället för att föra 

statistik som vid en kvantitativ metod. Genom urvalet av den här metoden kan vi få en djupare 

förståelse av det som vi ska undersöka eftersom att vi väljer att ha en nära kontakt med de 

som vi får vår information ifrån. Vi valde vid utformningen i våra intervjufrågor att utgå ifrån 

att vi ville ha mer specifik information kring hur det kan se ut kring resurserna för elever i 

behov av särskilt stöd, för att vi skulle få mer konkreta svar på det som vi var ute efter. 

Utifrån vad som ska undersökas gjordes ett urval där vi valde metoden intervju för att vi 

skulle få en ökad insikt i hur det kan se ut kring resurserna för elever i behov av särskilt stöd. 

Genom att använda oss av intervjun får vi ta del av rektorns, specialpedagogens och de två 

klasslärarnas perspektiv angående resurserna för elever i behov av särskilt stöd. Vi har valt en 

kvalitativ inriktning som enligt Hultén, Hultman & Eriksson (2007:119) är när man fokuserar 
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på dessa individer i sin yrkesroll. Utifrån dessa intervjuer är utgångspunkten i vår 

undersökning att komma fram till hur det särskilda stödet kan se ut enligt deras uppfattningar. 

När urvalet av intervjupersoner skulle fastställas diskuterade vi vilka som var mest väsentliga 

och vi kom fram till att använda oss av rektorn på skolan, specialpedagogen som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd när det behövs samt två klasslärare på skolan vilka står eleverna 

närmast eftersom att de arbetar med eleverna dagligen. För att vi ska kunna ge en kvalitativ 

beskrivning om hur det fungerar på skolan med resursfördelningen samt kunna använda oss 

av begreppen förstå, vill och kan i samband med om de utvalda intervjupersonerna förstår vad 

arbetet med resursfördelning innebär, då man bland annat grundar sig på dessa begrepp inom 

implementeringsperspektivet, kom vi fram till att använda oss av dessa individer för att kunna 

få en bättre förståelse för vår undersökning. Vår empiri får vi därmed via våra intervjuer 

vilket våra slutsatser grundar sig på.  

 

Vi har konstaterat att det är en tidskrävande metod till förberedelser, genomförande och 

speciellt bearbetning och det är en av anledningarna till att vi har valt att enbart fokusera på en 

rektor, en specialpedagog och två klasslärare som arbetar på samma grundskola. Det medför 

att vi inte får ett mer vidgat perspektiv på hur det kan se ut i hanteringen kring resurserna men 

däremot får vi en bättre förståelse för deras handlingar gällande resurserna för elever i behov 

av särskilt stöd. Vi vill dock poängtera att vi inte vill peka ut något som bättre än det andra 

utan mer se om det framkommer om det finns gynnsamma och ogynnsamma faktorer gällande 

resursfördelningen på skolan. 

 

 

2.2 Intervjuer 

 

Vi har valt en undersökningsmetod där det sker en insamling av ny information för oss där vi 

via intervjuer får relevant fakta som behövs för att kunna bedriva vår studie (Denscombe, 

2004:185). Från facklitteraturen har det samlats in relevant information för att det ska kunna 

ske en bearbetning på en vetenskaplig nivå. Vi har utgått ifrån några enstaka situationer som 

vi själva stött på under vår utbildningstid.  Vid intervjuerna utgår vi ifrån de intervjuades 

perspektiv där vi inte får någon absolut sanning utan endast deras version av hur det ser ut på 

skolan kring elever i behov av särskilt stöd, hur man arbetar med det, hur utformningen kan se 
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ut och så vidare. Enligt Andreasson & Asp- Onsjö i Ahlberg (2009:53) är det komplicerat att 

samla information om hur lärare arbetar med elever i behov av det särskilda stödet bland 

annat på grund av att tolkningen är olika av vad det särskilda stödet innebär. Hur vi har 

utvecklat våra frågor, hur de ställs och tolkas får en avgörande betydelse för resultatet enligt 

författarna. Vi utarbetade många frågor kring begreppet ”elever i behov av särskilt stöd” 

eftersom att det är svårt att få fram relevant information kring våra centrala begrepp förstå, 

vill och kan i relation till dessa. Vi är medvetna om att vi har en hel del frågor som vi inte kan 

använda oss av i vår undersökning men genom att vi har utarbetat många frågor ansåg vi att 

det gynnar vår studie mer för att kunna ta ur det som var väsentligt. 

 

Hade vi valt en annan metod så hade vi med största sannolikhet fått andra svar på våra frågor 

som vid en enkätundersökning som vid en kvantitativ metod där man har ett antal frågor som 

ska besvaras, ofta med ja och nej svar. I och med att vi har valt att använda oss av en mer 

kvalitativ inriktning i våra intervjuer får vi bättre insyn och ett bredare perspektiv på hur man 

arbetar med det särskilda stödet på skolan för de elever som är i behov av det. Intervjuerna 

som vi gjorde spelades in och transkriberades ordagrant till en text och har enbart hanterats av 

oss då vi valt att inte använda oss av skolans och intervjupersonernas namn utan enbart en 

kommunal grundskola och informanternas befattningar. 

 

 

2.2.1 Förberedelser 

 

Vi tog kontakt med relevanta pedagoger och rektorn på en mindre kommunal skola via telefon 

för att se om de skulle vilja ställa upp på en intervju med oss för att vi skulle kunna få en 

bättre helhetsbild på hur skolan arbetar med resursfördelningen. Vi informerade de personer 

som var aktuella för intervjun om vad vår studie skulle handla om. De fick även veta hur lång 

tid intervjun skulle ta, cirka 30 minuter och vi fick deras samtycke till detta. Avsikten med 

intervjun är att den endast ska användas i vår studie och intervjupersonerna fick veta att de 

skulle bli avidentifierade för att ingen ska kunna ta del av deras personuppgifter. Med dessa 

utgångspunkter anser vi att vi har följt de forskningsetiska principer som gäller inom 

forskningen. 

 

Det var inga problem att få till tider för våra intervjuer, då alla var villiga till att ställa upp. Vi 

hade redan utarbetat en del av våra intervjufrågor när vi ringde för att boka in tider med våra 
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informanter. När vi hade gjort klart våra intervjufrågor utförde vi ett test genom att 

provintervjua varandra för att bli så bra intervjuare som möjligt istället för en provintervju på 

skolan då vår tid var knapp. Här fick vi också prova på diktafonens funktion som vi skulle 

använda oss av för att se så att allt fungerade och för att känna efter om intervjufrågorna var 

relevanta för vår undersökning. Dalen (2007: 36-37) menar att vid en kvalitativ intervjustudie 

är det bäst om man gör minst en provintervju så att kvalitén på forskarintervjuerna blir så bra 

som möjligt.  

 

 

2.2.2 Genomförande 

 

Under vår intervju tog vi fasta på vad Ryen (2004:48) anser att man bör göra, där författaren 

menar att första intrycket är viktigt och med kroppsspråk samt ansiktsuttryck demonstrera 

välvilja där man också inleder en liten konversation som måste anpassas till intervjupersonen. 

Därefter är det centrala att låta intervjupersonen få berätta sin egen historia på sitt sätt. 

Intervjuaren eller intervjuarna ska därför hålla en låg profil. En bra intervjuare är också en 

god lyssnare och frågor bör formuleras generellt, utan att peka ut någon riktning enligt Ryen 

(2004:49). Frågorna inleddes med att fråga om deras utbildning och arbetet runt omkring 

deras yrkeskategorier för att sedan gå in på de mer väsentliga frågorna. Vi var båda två 

delaktiga vid intervjuerna där vi ställde frågorna ungefär varannan gång för att den som inte 

skulle ställa nästa fråga skulle kunna reflektera över de svar som vi fick av informanterna och 

därmed lättare kunna ställa eventuella följdfrågor. När vi var ute på skolan för att genomföra 

våra intervjuer mötte vi upp våra informanter på skolan och vi hälsade på varandra. Det utsågs 

ett lämpligt och lugnt ställe där vi kunde genomföra intervjun ostört.  

 

Vi tog med oss en diktafon för att spela in våra intervjuer samt för att kunna fokusera på den 

intervjuade. Genom valet av att använda oss av diktafon kan vi med lätthet gå tillbaka och 

lyssna samt skriva ner ordagrant det som har sagts under intervjuerna.  Det medför att vi får 

en mer reliabel information som innebär att tillförlitligheten ökar när vi är två som intervjuar 

(Kylén, 2004:142).  I både utformningen av intervjufrågorna och under själva intervjuerna var 

båda två delaktiga, tiden varade i cirka 30 minuter per intervju. När vi hade avslutat 

intervjuerna tackade vi för att de ställde upp och frågade om vi fick återkomma om det skulle 

dyka upp fler frågor eller om det skulle vara något som behövdes kompletteras. Genom 
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samtalet kan vi själva få en bättre förståelse där vi under samtalets gång kan kontrollera med 

intervjupersonen om vi har förstått svaret på rätt sätt och klara ut eventuella missförstånd som 

annars kan uppstå när man inte får en helhetssyn som vid till exempel enkäter med ja och nej 

svar (Bjørndall, 2005:90). Det är av stor vikt att det sker ett socialt samspel mellan parterna 

under intervjuerna eftersom vi förkovrar oss gällande informationen som vi vill få svar på 

enligt Vygotskijs teori om hur viktigt det sociala samspelet är och att jag lär mig först 

tillsammans med andra (Strandberg, 2006:11). Det vi vid intervjun dock måste tänka på är att 

inte påverka de som ska intervjuas då de inte ska färgas av våra uppfattningar i enlighet med 

vad Bjørndal (2005:91) säger. 

 

 

3 Tidigare forskning 

 

Under detta kapitel kommer vi att ta upp relevant forskning och litteratur som kommer att 

vara av betydelse för vår studie där vi har tittat på vilka de gynnsamma– och ogynnsamma 

faktorerna kan vara kring resursfördelningen på skolan samt att vi delgivit en förklaring till 

olika återkommande begrepp som vi använder oss av i vår studie, som till exempel ”elever i 

behov av särskilt stöd”, ”resurser”, ”en skola för alla” etc. Vi har även belyst vilka olika 

faktorer det kan vara som påverkar förståelsen, viljan och kunnandet hos personalen inom 

verksamheten i arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt i genomförandet av 

resursfördelningen. Vi har valt att utgå ifrån det vi har ansett vara mest väsentligt för att 

kunna göra en trovärdig analys.  

 

 

3.1 Elever i behov av särskilt stöd 

 

Begreppet ”behov av särskilt stöd” kan vara svårt att förklara eftersom det kan finnas många 

olika orsaker till att en elev är i behov av det särskilda stödet. Under den obligatoriska 

skoltiden är det en majoritet av eleverna som någon gång stöter på svårigheter (Skolverket, 

2012:3). De stödåtgärder som elever kan vara i behov av kan både vara över en kortare och en 

längre period eller kanske till och med under hela sin skoltid (Skolverket, 2012:3). I enlighet 

med Andreasson & Asp- Onsjö i Ahlberg (2009:53) menar vi att det tolkas olika om vad det 
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särskilda stödet innebär och i vilken omfattning eleven kan vara i behov av när det gäller det 

särskilda stödet. Det kan vara mer eller mindre uppenbart vilka svårigheter eleven befinner sig 

i och likaså att eleverna är i olika behov av mer eller mindre stöd, det vill säga omfattningen 

av det särskilda stödet till den enskilde eleven. Att elever kan vara i behov av särskilt stöd kan 

vara av olika orsaker, däribland att det finns/uppstår sociala problem, men det kan även vara 

att eleven har det svårt att tillgodogöra sig undervisningen av andra anledningar som gör att 

eleven tillfälligt eller över en längre tid är i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2012:3).  

 

I Ahlberg (2001:14-15) får vi reda på vilka faktorer som kan påverka och som kan vara de 

didaktiska förklaringarna till varför en elev kan vara i behov särskilt stöd. Det är bland annat 

att det kan vara en för stor skola, för stora klasser, outbildade eller inte tillräckligt utbildade 

pedagoger, otillräckligt med tid, brist på specialpedagog/er. Elever i behov av särskilt stöd 

kan även vara de elever som far illa i hemmet, invandrar- och flyktingbarn och så vidare. 

Vidare menar författaren att det dock finns fler orsaker till att en del elever är i behov av 

särskilt stöd och det kan vara psykologiska, sociologiska och medicinska/neurologiska 

förklaringar. Det kan vara vida brett, elever med koncentrationssvårigheter, att eleven 

kommer från en understimulerad miljö eller att eleven har en hjärnskada eller någon annan 

fysisk/psykisk funktionsnedsättning. 

 

Ahlberg (1999:33-34) hänvisar till Skidmore (1996) där hon menar att man måste använda sig 

av ett mer omfångsrikt perspektiv i sin kunskapssyn och tolkningsgrund för att skapa en 

förståelse till innebörden av begreppet ”särskilt behov”. Författaren hänvisar vidare till 

Skidmore (1996) som menar att man måste relatera och integrera mellan tre olika synsätt 

vilka är individ, institution och samhälle. Ytterligare menar författaren att lärare som 

reflekterar över och intar ett kritiskt förhållningssätt till den egna undervisningsmetoden har 

lättare att kunna frigöra sig från ett okritiskt accepterande av effektiva strategier och 

undervisningsmetoder, vilket är av stor vikt för en ökad förståelse till vad begreppet ”särskilt 

behov” innebär.    

 

För att elever i behov av särskilt stöd ska kunna nå uppnåendemålen och på ett konstruktivt 

sätt hantera sina svårigheter oavsett om de är tillfälliga eller permanenta måste man bygga 

från grunden där man mellan olika berörda parter måste inneha den gemensamma förståelsen 

för elevens svårigheter (Flensburg & Sundin- Korsár, 2002:14-15). Detta innebär således även 

att det krävs att förståelsen som eleven måste ha för sig själv och andra är av betydelse för att 
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förutsättningarna ska bli bättre för eleven att kunna hitta egna hållbara strategier att hantera 

sina svårigheter på. Det krävs tydliga och bärande ramar för arbetet med de olika processer 

som kan uppstå kring elever i behov av särskilt stöd samtidigt som samspelet mellan de olika 

berörda parterna är betydelsefullt för en positiv utveckling i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd (Flensburg & Sundin- Korsár, 2002:17).  

 

 

3.2 Resurser 

 

De elever som har svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen måste bli erbjudna resurser 

enligt Heimersson i Ahlberg (2009:61) så att de liksom alla andra får samma möjligheter, det 

vill säga förutsättningar att lyckas i skolan. Det vi menar med resurser är att det kan vara 

alltifrån pengar till anpassade skollokaler, skolmiljön, implementering av ny teknik, 

individuella åtgärdsprogram, fortbildning av personalen på skolan, att pedagogerna använder 

sig av varandra som resurser samt sin egen fantasi och kreativitet och så vidare.  

 

Enligt Tideman (2004:91) visar tidigare forskning att det gäller att få in det rätta tänkandet i 

klassrummet. Man kan ha hur mycket personal som helst i klassen, men det spelar ingen roll 

om man inte tänker rätt om resurserna. Det handlar inte om kvantitet utan om kvalitet menar 

Tideman (2004: 91). Resurserna måste in men de ska diskuteras och läggas på det som är 

väsentligt, det vill säga utbildningar, verktyg, och så vidare. Politiker har uttryckt att tidiga 

insatser är av största vikt då det inte är att föredra att komma springande med verktygslådan 

efteråt för att försöka reparera det som eleven har missat (Tideman, 2004:91).  

 

3.3 Gynnsamma- och ogynnsamma faktorer 

 

Persson & Persson (2012:32) påpekar vikten av att visioner och mål måste vara klart uttalade 

och kända för berörda individer inom skolans verksamhet samt hur viktig skolledarens 

förmåga att kunna utveckla en god skolkultur är för att förutsättningarna ska bli de bästa för 

eleverna på skolan. Persson & Persson (2012:34-36) menar även att det som har betydelse för 

en framgångsrik skolutveckling är även hur skolledarens synlighet, förhållnings- och 

arbetssätt är. De syftar även till hur viktigt det är med kompetensutveckling hos personalen 

men att den då ska vara relevant för deras arbetsuppgifter. Enligt en studie som Persson & 
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Persson (2012:32) tagit del av visade det sig att det var betydelsefullt att de verksamma 

pedagogerna på skolan arbetade tillsammans för att finna lösningar och för att utveckla 

verksamheten. De tillvägagångssätt man använder sig av i utvecklingen ska vara fast 

förankrade inom forskningen och därmed ha en vetenskaplig trohet.  

 

Vid definition av enskilda personers kunskaper, beteende och livsvillkor för ett antal 

decennier sedan använde man sig av olika gemensamma grundbegrepp där orden 

”svagbegåvad”, ”vanartig” och ”idiot” var centrala för att kunna möjliggöra särskiljandet av 

eleverna i till exempel ”obsklasser” (Hjörne & Evaldsson, 2012:6). Att eleverna särskildes 

antar vi var för att det ansågs var störande med elever som var i behov av särskilt stöd inne i 

den ordinarie klassen och att resursen inte fanns tillgänglig på samma sätt som idag. Efterhand 

kom uttrycket ”en skola för alla” upp där visionen har varit och är än idag, att alla elever ska 

inkluderas inne i den ordinarie klassen så långt som möjligt (Hjörne & Evaldsson, 2012:6). 

 

Idag är dock behovet av att klassificera elever återigen tillbaka på grund av att det är större 

klasser och minskade resurser samt en ökning av heterogenitet bland eleverna och förändrade 

skolformer (Hjörne & Evaldsson, 2012:5). Hjörne & Evaldsson (2012:5) hänvisar till Nilholm 

(2012) & Egelund, Haug & Persson (2006) där de framhåller att de ständiga förändringar som 

pågår har inneburit att ”mängden elever som har svårigheter att anpassa sig till livet i skolan 

har ökat”. Att eleverna blir indelade i olika fack leder till, enligt Hester & Francis (2000) i 

Hjörne & Evaldsson (2012:6) till ” sociala och materiella konsekvenser för vad skolans 

företrädare anser sig villiga och kompetenta att arbeta med samt vilka åtgärder som anses vara 

befogade” (Hjörne & Evaldsson, 2012:6). 

 

I en rapport från skolinspektionen OFSTEDD (2009) som Persson & Persson (2012:34) tagit 

del av lyfts det fram att elever som till exempel hade diagnostiserade inlärningssvårigheter 

och fick ett omfattande stöd inom skolans ramar klarade sig bra i skolan. Fortsättningsvis för 

att lyfta fram olika faktorer för positiva förutsättningar för elevernas lärande kan det vara så 

att de verksamma inom skolan även kan behöva inneha viljan att försöka använda sig av olika 

strategier för att elever i behov av särskilt stöd lättare ska kunna tillgodose sig 

undervisningen. Det i sin tur innebär att pedagogerna kan använda sig av olika lösningar där 

man med enkla medel kan underlätta undervisningen för elever i behov av särskilt stöd så att 

de lättare kan nå de uppsatta kunskapskraven.  

 



14 
 

För att det ska vara gynnsamma förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd i 

undervisningen behöver pedagogerna omsätta sin vision i praktiken då det ökar viljan att göra 

ansträngningar. För att man på bästa sätt ska kunna ge sina elever de bästa förutsättningar 

måste man som pedagog lära känna sina elever och deras beteenden. Pedagogen måste våga ta 

tag i de eventuella problem som kan uppstå eller som eleven befinner sig i för att eleven ska 

kunna få de förutsättningar som han eller hon borde få för att kunna nå de uppsatta 

kunskapskraven. Om en elev inte klarar de uppsatta kunskapskrav inom den tidsram som är 

satt av skolan och inom samma tid som sina övriga klasskamrater anses dessa elever som 

avvikande eller icke normala av samhället enligt Ahlberg (1999: 31). Författaren menar även 

att det inte är alla skolor som uppfyller de krav om att alla elever ska nå de uppnåendemål 

som är satta där miniminkravet är godkänt. Elevens speciella behov är något som man bör ta 

hänsyn till vid utformningen av det särskilda stödet. Vi anser att om eleven får de resurser 

som denne är i behov av snabbt leder det förmodligen till att elever i behov av särskilt stöd 

kan känna sig mer trygga i sig själva och värdefulla, att de duger som de är.  

 

Att pedagogerna och specialpedagogen tänker på sitt eget förhållningssätt och bemötande av 

sina elever är av stor vikt men även att rektorn som den pedagogiska ledaren innehar den 

”rätta” förståelsen, bemötandet och förhållningsättet är avgörande för elever i behov av 

särskilt stöd (Lennerling, 2012-03-15). Vidare menar Lennerling att i utformningen av 

resursfördelningen måste det ske en individanpassning där eleven får så bra förutsättningar 

som möjligt för att kunna ta till sig kunskapen och få de färdigheter som ska ges i skolan. 

Sannerstedt (2001:28-29) menar att det är av stor vikt att det är tydliga riktlinjer i arbetet med 

eleverna så att pedagogerna inte missuppfattar vad som ska göras och på vilket sätt man ska 

göra det på. Sannerstedt (2001:28-29) påpekar vikten av olika faktorer för att utvecklingen 

ska ske på ett bra sätt och det är att man ska kunna genomföra de beslut som fattats, att man 

har viljan att genomföra de beslut som fastställts och även att man måste förstå de beslut som 

ska genomföras. Det kan handla om en implementering kring de metoder som kan skapa 

gynnsamma förutsättningar för elever i behov av särskilt stöd eller läroplanen Lgr 11 som 

omsätts i praktiken och så vidare. Det kan även vara miljön som de befinner sig i, olika 

utbildningsbakgrunder och ekonomin som kan vara av betydelse. Det kan vara flera olika 

faktorer kan påverka introduktionen av det som ska in i den berörda verksamheten. 

  

Enligt en studie som Persson & Persson (2012:51-53) tagit del av visade det sig att det även 

finns andra förutsättningar som är avgörande för elevens resultat och det är pedagogens 
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förväntningar på eleven. De menar även att det enskilda arbetet som införs alltmer i 

undervisningen där eleverna tar mer ansvar för sin studiegång påverkar om kunskapskrav 

uppnås eller inte eftersom att den genomgripande kunskap som pedagogen innehar går 

förlorad. Det innebär att det gemensamma samtalet och den sociala interaktionen mellan elev 

och pedagog går förlorad, eftersom att eleverna anses arbeta i tysthet och lösa tilldelade 

uppgifter själv. Vidare menar de att man måste ifrågasätta det enskilda arbetet för att se om 

det ges rätt förutsättningar för eleverna.  

Ahlberg (2001:18) menar att alla pedagoger oavsett vilken skolform det gäller ska ha 

grundläggande specialpedagogiska kunskaper så att de kan hjälpa de elever som är i behov av 

särskilt stöd på bästa sätt. Det kan vara en oerhört duktig pedagog (eller specialpedagog) som 

ska undervisa men är inte förutsättningarna de bästa gällande de resurser som pedagogen är i 

behov av för att kunna ge de bästa möjligheterna för eleven ökar risken att eleven inte når 

kunskapsmålen. Eleven kan känna utanförskap, att denne inte förstår och så vidare vilket i sin 

tur kan leda till psykisk och kanske även fysisk ohälsa.  

Vi anser att om en elev i behov av särskilt stöd inte får rätt förutsättningar klarar eleven inte 

skolans kunskapskrav särskilt bra. Det innebär inte att de skulle vara mindre begåvade än 

övriga elever som klarar skolans kunskapskrav utan just för att de inte fått rätt förutsättningar 

för att klara av kunskapskraven. Ahlberg (1999:28) menar att alla elever lär sig något i skolan 

men att man bör ifrågasätta vad och hur de lär och enligt författaren så kan det innebära att 

vissa elever tar med sig från deras skolgång föreställningen om att de inte duger som de är då 

de inte klarar av de krav som ställs på dem.  

Ekonomisk styrning var förr ett av statens främsta styrmedel men idag ligger en stor del av 

det ansvaret hos kommunerna (Jarl & Rönneberg, 2010 :67). Enligt Skollagen (2010:800), 

kapitel 10 i 30 § och 35 § får till exempel friskolor neka en plats till en elev i behov av särskilt 

stöd eller avsäga sitt ansvar för den fortsatta utbildningen för den aktuella eleven om det 

skulle innebära större ändringar i organisationen samt större ekonomiska skyldigheter då 

kommunen till exempel kan ha tagit beslut om att inte ge bidrag för elevens fortsatta stöd.   

35 § Varje fristående grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i 

grundskolan. Utbildningen får dock begränsas till att avse 

1. vissa årskurser, 

2. elever som är i behov av särskilt stöd, och 

3. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.  
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Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om hemkommunen har 

beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 39 § andra stycket. (Skollagen, 2010:800, kapitel 10 

i 35 §.) 

Beslutet om att inte ge bidrag kan påverka elever i behov av särskilt stöd då skolor i dagsläget 

tvingas att konkurrera om eleverna. Det kan i sin tur leda till att en del elever får sin 

undervisning i särskilda undervisningsgrupper och inte i den ordinarie klassen och ändå står 

det i Skollagen, kapitel 1 i 4 § att man ska ta hänsyn till elevernas olika behov (Skollagen, 

2010:800). Allt detta för att skolan ska kunna ha ordinarieklasser där det hålls en 

genomsnittlig prestationsnivå.  

Om det är en kommun eller rektor som inte satsar på skolorna får inte pedagoger och 

specialpedagoger heller de förutsättningar som de borde få för att kunna ge sina elever det 

stöd som de är i behov av. Alla elever ska få en likvärdig utbildning enligt Skollagen som vi 

tidigare nämnt men det är inte alltid den följs, då många kommuner samt rektorer prioriterar 

olika vilket kan leda till att eleverna inte har möjlighet att nå kunskapskraven. Skolledningen 

har ett betydande behov av att eleverna blir sorterade som avvikande eftersom det är en av få 

vägar att motivera ökande behov och resurser till skolan. (Tideman & Rosenqvist, 2004: 21). 

Vidare menar författarna att när grundskolan misslyckas får det dramatiska konsekvenser för 

vidare stadier i utbildningsväsendet.  

 

Ändamålsenliga skollokaler, god skolmat och bra skolmaterial i all ära men det är vilket 

ledarskap som bedrivs i skolan av rektor samt att det är de yrkesverksamma pedagogerna på 

skolan som ytterst avgör skolresultaten menar vi. Ett framgångsrikt ledarskap handlar om att 

fokusera på resultaten- att mäta, utvärdera och jämföra, att se till att kvalitetsarbetet bedrivs 

organiserat och att eleverna har rätt att få höga förväntningar på sig. Likadant gäller att de 

yrkesverksamma pedagogerna och specialpedagogerna har höga förväntningar på sina elever 

då det skapar en högre lust att lära hos eleverna. I en skola för alla erbjuds varje elev en 

individuellt anpassad utbildning efter sina egna förutsättningar, där undervisningen 

kontinuerligt anpassas efter hur elevens behov kan se ut och därmed även resursfördelningen 

för att alla elever ska kunna nå de uppsatta kunskapskraven. 
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3.4 En skola för alla 

 

Hur personalen resonerar kring elevernas behov är ofta avgörande för hur själva arbetet ser ut 

på skolan med elever i behov av särskilt stöd (Andreasson & Asp- Onsjö, 2009:45). 

Författarna påpekar även att kommunikation är av stor vikt för att det ska kunna ske en 

professionell utveckling där man bland annat tar vara på allas kompetenser och erfarenheter 

inom arbetslaget där man även bör ta hänsyn till att ha en öppen dialog för att det ska ske en 

framåtsträvan i arbetsutformningen. Det visar också i ett resultat från SPEKO-projektet där 

Persson (2001:129) har uppmärksammat att det är ungefär var sjätte elev i grundskolan som 

får specialpedagogiskt stöd där de flesta elever är i 11-12 års- åldern. Detta har medfört att 

specialpedagogen fått i uppgift att ”ta hand om” de svagare eleverna och att det i större 

utsträckning innefattar fler elever än det bör samt att flera av dessa elever borde istället ingå i 

den ordinarie undervisningen menar författaren. Vidare menar författaren att detta medför att 

de elever som verkligen är i behov av stöd berövas både tid och omfattning till det stöd 

eleverna ska ha rätt till och de svaga eleverna kan upplevas av lärarna som problematiska och 

är då, det stora problemet anser lärarna. Men frågan är om inte problemen borde analyseras 

och utvärderas i en mer allmänpedagogik, där specialpedagogiska insatser bör användas som 

ett komplement till den allmänpedagogiska undervisningen då den inte räcker till enligt 

Persson (2001:130). Att specialpedagogiken ses som en naturlig del av vardagsarbetet är en 

av de faktorer som påverkar förverkligandet av ”en skola för alla” (Persson & Persson, 

2012:138).  

 

Specialpedagogens roll kring ”en skola för alla” innebär att om förutsättningarna ska vara 

gynnsamma behöver man få in det särskilda stödet in i den ordinarie undervisningen där man 

som pedagog anpassar sin undervisning till alla elevers behov (Persson & Persson, 2012:146-

147). Även de extra resurser som behövs in i klassrummet ska ges och att man försäkrar sig 

om att elever inte ”hamnar mellan stolar” som författarna uttrycker sig. Det stöd som ska ges 

ska vara i förebyggande syfte så att eleven inte behöver uppleva ett misslyckande. I det stora 

hela är faktorerna såsom organisation och resursfördelning viktiga aspekter gällande ”en skola 

för alla” och elever i behov av särskilt stöd men i enlighet med Persson & Persson (2012:165-

166) måste man inom verksamheten även se över den pedagogiska verksamheten, 

undervisningen och de förutsättningar som finns för att ett lärande ska kunna ske.  
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Enligt Tideman (2004:93) upplever specialpedagogen sig nedvärderad i sitt arbete då de dels 

inte har någon insyn i klassrumsarbetet och klasslärare är slarviga med att hålla de tider som 

är tilldelade de elever som är i behov av särskilt stöd där tiden är avsatt till specialpedagogen. 

Det särskilda stödet behöver inte vara läsårslånga perioder med specialpedagogik utan oftast 

är det att man ska avhjälpa en specifik period där eleven befinner sig i svårigheter för att 

sedan själv kunna gå vidare i sin utveckling.  

Ahlberg (2009:61) menar att vid resursfördelningen medför det att eleverna måste behandlas 

olika för att alla ska kunna nå lika långt. Andreaasson & Asp- Onsjö i Ahlberg (2009:53) 

påpekar dock att det inte alltid är så lätt att avgöra vilka elever som kan vara i behov av det 

särskilda stödet. Det är mycket lättare att känna igen de svårigheter som är fysiska än de som 

psykiska. En del elever är i behov av det särskilda stödet under en längre period medan andra 

elever kan vara i behov av det under en kortare period. När en elev är i behov av det särskilda 

stödet under en kortare tid kan det till exempel handla om att det uppstår en kris inom 

familjen och det kan behövas sättas in resurser tillfälligt för att eleven ska kunna tillgodose sig 

kunskaperna lättare. I enlighet med Persson & Persson (2012:169) är den stora utmaningen 

för pedagoger är att se vilka elever som kan vara i behov av särskilt stöd.  

Orsaker som skolmiljö och undervisning är något som man bör uppmärksamma. Det är i 

klassrummet som kommunikation och kunskapsförmedling sker och om rummet möjliggör 

formen av en cirkel bidrar det till att alla ser alla och vem/vilka man har tillgång till 

(Strandberg, 2006:37). Strandberg menar också att den traditionella klassrumsittningen bidrar 

till att se varandras nackar och det är svårt att avläsa vad en nacke bidrar med, det är därför 

mer inbjudande att föra diskussioner ansikte mot ansikte där större utbud av samtal 

möjliggörs. Det är av avgörande betydelse på vilket sätt man kopplar det till, det vill säga om 

svårigheterna även kopplas till förhållandena på grupp- och organisationsnivå eller enbart till 

elevens individuella förutsättningar (Strandberg, 2006:38). 

För elever i behov av särskilt stöd är det ofta olika former av nivågrupperingar eller särskilda 

undervisningsgrupper där de får tillgång till det stöd som de är i behov av. Hur reagerar 

eleverna på detta kan man fråga sig. En viss risk med att man gör dessa grupperingar kan 

medföra att elever i behov av särskilt stöd får sämre kunskaper än deras skolkamrater i de 

ordinarie klasserna och detta trots att syftet är det motsatta (Giota & Emanuelsson, 2011:51). 

Enligt författarna innebär det att elever som placerats i särskilda undervisningsgrupper över 
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en längre tid får ett lägre meritvärde vilket leder till otillräckliga gymnasiebetyg (Giota & 

Emanuelsson, 2011:4 & 13).  

Giota och Emanuelsson (2011:10) påpekar däremot att för elever med omfattande problematik 

kan det vara en väldigt viktig förutsättning för en positiv utveckling. Dessa elever uppvisar 

även en lägre självkänsla och brist på motivation (Giota & Emanuelsson, 2011: 5 & 13). Giota 

& Emanuelsson (2011:4) hänvisar till Murray (1997) som tar upp resultat från en studie inom 

UGU- projektet som påvisar att redan under grundskoletiden är det av stor vikt att 

uppmärksamma och sätta in åtgärder tidigt för den fortsatta utbildningen hos dessa elever. 

Om klasserna blir för stora eller om det dröjer orimligt lång tid att få den hjälp och det stöd 

som elever i behov av särskilt stöd saknar finns det elever som halkar efter om de inte får 

tillgång till de resurser som de har rätt till som till exempel specialpedagog, olika verktyg, 

anpassad miljö och så vidare. Det lilla barnet från att det att man föds till förskola - skola är 

en etapp på vägen. Har man ifrån sin uppväxt och genom skolåren fått bristfälliga 

förutsättningar kommer det sannolikt påverka eleven under resten av dennes liv och utan 

grundförutsättningar når kanske inte individen sin fulla kapacitet (Abrahamsson, 2010:27).  

 
 

3.4.1 Olikheter som tillgångar 

 

Normerna i samhället lägger tonvikten på att det ska vara höga prestationer, man värderar 

vissa elevers förmågor mer än andras och har svårt att se olikheter som tillgångar. Normen 

granskas utifrån hur de övriga eleverna presterar och inte nödvändigtvis utifrån hur mycket 

man faktiskt kan i en mer gripbar mening enligt Jönsson (2011:15). De elever som har 

svårigheter har oftast inte en allmän kompetens utan en mer specifik kompetens och vi menar 

att den inte tas tillvara i den utsträckning som man borde. Samhället lever efter normen och 

människor placeras i olika fack, det är facket som skapar problematiken och inte handikappet 

eller den svårighet eleven befinner sig i. Eleverna kommer in i klassrummet med helt olika 

förkunskaper och tillgångar där deras kompetenser möjligtvis inte utnyttjas fullt ut i 

undervisningen. Andra viktiga grundförutsättningar för en positiv kunskapsutveckling är 

ambitionen att man på skolan ser, bemöter och lär känna sina elever för att öka toleransen och 

förståelsen för varandras olikheter (Persson & Persson, 2012:135). Även att personalen på 

skolan vågar ta hjälp och stöd av varandras olikheter och tillgångar där man fokuserar på 

elevens bästa är betydelsefullt för den positiva kunskapsutvecklingen hos eleverna.  
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Under vår verksamhetsförlagda utbildning stötte vi på en elev som absolut inte var intresserad 

av matematik men han ritade traktorer, grisar och katter förträffligt bra. Han berättade att hans 

pappa hade köpt en ny traktor för 700 000 kronor och hur många suggor och galtar de hade. 

Han berättade att i varje kull är det 1-3 kultingar som dör. Barn med särskilda behov kan 

behöva använda sig av sina erfarenheter för att kunna utvecklas och förstå meningen med att 

behöva använda sig av just matematik som i detta fall. Vi vill även poängtera vikten av hur 

lärarna väljer att placera eleverna i klassrummet eftersom det har stor betydelse för hur 

samspelet mellan eleverna och läraren ser ut menar Davidsson i Sandberg (2009:39). Vidare 

menar författaren att miljön kan ge inspiration till samarbete och samtal. Miljöns betydelse 

kan vara av stor vikt då elever i behov av särskilt stöd även kan få hjälp av sina klasskamrater 

om man som pedagog tillåter att eleverna tar hjälp av varandras olikheter och ser eleverna 

som tillgångar för varandra i skolarbetet. 

 

Inkludering innebär att man får en plats i klassen, det mångkulturella samhället gör att elevers 

olikheter ses som tillgångar och inte problem och det är någonting som eleverna prioriterar, 

den sociala inkluderingen. ”I en skola för alla är alla elever en möjlighet- inte ett hinder” 

(Andersson & Thorsson, 2007:160). Denna bild av hur det ”annorlunda eller avvikande” kan 

ses som någonting extra, det vill säga som ett särskilt kunskapsstoff att ta med in i 

klassrummet och tillföra undervisningen (Gruber, 2008:61).  

[…] vi behöver ett samhälle där vi vågar se det som förenar oss, istället för det som skiljer oss åt. 

Det är samma mekanismer som orsakar segregering, oavsett om den drabbar ett folkslag, en viss 

grupp personer med funktionshinder eller några elever som är utfrysta i skolan (Andersson & 

Thorsson, 2007:57). 

Runt omkring oss finns många grader av segregering och vi dras till dem som liknar oss själva 

mest. Vi måste våga ta steget och uppmuntra till att lära känna de människor som är 

annorlunda än sig själv. I ett större perspektiv leder det till att samhället blir mer 

sammanhållet och att olikheter berikar (Andersson & Thorsson, 2007:57). Skolan är påverkad 

politiskt och är normativt uppbyggt eftersom samhället och samhällsutvecklare uttrycker hur 

olika avvikelser hos människan ska ha det nu och i framtiden. Samtidigt är samhället under 

förändring där olikheter börjar luckras upp mer och mer. Integreringen i de ordinarie 

klasserna kan även vara ett sätt för politikerna att spara pengar då det prioriteras olika men för 
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att det särskilda stödet inte ska bli stigmatiserande bör eleven så långt som möjligt få tillgång 

till det särskilda stöd som krävs i den ordinarie klassen. 

 

3.4.2 Kategoriskt och Relationellt perspektiv 

 

Det kategoriska perspektivet utgår ifrån den medicinska/psykologiska förståelsemodellen. Det 

relationella perspektivet utgår från en mer pedagogisk formulerad tanke enligt Persson 

(2001:143). Genom att använda oss av nedanstående modell vill vi förtydliga vilka skillnader 

det är i användandet av de olika perspektiven i den pedagogiska verksamheten.  

 

 

 

 

 

Kategoriskt perspektiv    Relationellt perspektiv 

 

     

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Förmåga att anpassa 

undervisningen. 

Långsiktigt arbete. 

Ser eleven i behov av 

särskilt stöd. 

Ämnesspecifikt, 

undervisnings- 

centrerat. Kortsiktigt 

arbete. Ser eleven med 

behov av särskilt stöd.   
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3.5 Deklarationer, konventioner, lagar och styrdokument 

 

 

3.5.1 Skollag och Läroplan 

 

Om eleven befaras att inte klara kunskapskravet ska det anmälas till rektorn enligt Skollagen 

(2010:800), kapitel 3 i 8 §. I Lgr 11 är det inte längre skrivet vad man bör göra. Här är det 

lagen som säger vad du ska göra i ditt uppdrag som pedagog. I den står det att lärandet ska 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket, 2011:8). Som lärare och 

samhällets representant är det pedagogens skyldiget att följa lagen och dess riktlinjer. Det står 

även att undervisningen aldrig kan utformas så att det blir likt för alla elever eftersom att 

skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika skäl befinner sig i svårigheter för att 

kunna nå de uppsatta kunskapskraven.  

 

Det måste ske en utveckling inom skolans verksamhet så att den uppfyller de nationella 

kunskapskraven, vilket innebär att ansvaret ligger på huvudmannen, det vill säga rektorn.  För 

att det ska finnas förutsättningar för att skolan ska kunna utvecklas kvalitativt krävs det en 

profession av pedagogerna och rektorn i sitt ansvartagande där man kontinuerligt provar sig 

fram gällande metoder och försöker utveckla de som fungerar. Det är även av stor vikt att 

verksamheten ideligen prövas, att man följer upp de resultat som man får samt att dessa 

utvärderas. (Skolverket, 2012:11). 

 

 

3.5.2 Salamancadeklarationen 

 

Salamancadeklarationen är en deklaration som syftar till vad som bör gälla för elever i behov 

av särskilt stöd och är riktlinjer där målsättningen är ”en skola för alla”. Genom Sveriges 

deltagande i Spanien år 1994 då Salamanca deklarationen Unesco blev antagen av ett antal 

länder, är målsättningen att undervisningen är för alla och i den står det tydligt vad som bör 

gälla för elever i behov av särskilt stöd i skolan (Svenska Unescorådet, 2006:10). Dessa 

dokument riktar tydlig information om vilka elevernas rättigheter är, där de får finnas i en 

gemenskap och får vara delaktiga i en inkluderande miljö. 
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[…] elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som  

skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som  

kan tillgodose dessa behov[…] ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det 

effektivaste sättet att bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, 

att bygga upp ett integrerat samhälle och att åstadkomma skolundervisning för alla; dessutom ger 

de fler talet barn en funktionsduglig utbildning och förbättrar kostnadseffektiviteten och – slutligen 

– hela utbildningssystemet.(Svenska Unescorådet, 2006:10-11). 

 

  

3.5.3 Barnkonventionen 

 

I Barnkonventionen (Regeringskansliet, 2004) står det bland annat att oavsett om barnet har 

ett funktionshinder får det inte bli sämre behandlat eftersom att alla barn är lika mycket värda 

och ingen får blir diskriminerad. Vidare står det att man ska tänka på barnets bästa oavsett 

vem det är som arbetar med barn eller frågor gällande dessa och politikerna ska alltid kunna 

visa att de har tänkt på barnens bästa vid utformningen av olika riktlinjer och så vidare. Dock 

måste vi poängtera att FN- kommittén inte är domstol som kan straffa länder som inte följer 

de regler som är uppsatta i Barnkonventionen men däremot kan de kalla en regering till ett 

möte när som helst för att diskutera särskilda problem som till exempel när det har kommit till 

deras kännedom att barn farit illa (Regeringskansliet, 2004). Det kan vara ett möte om ett barn 

som sitter i rullstol eller har andra funktionshinder som inte känner sig rättvist behandlad. 

Tyvärr har många länder, inklusive Sverige som än idag har svårt att följa alla dessa regler 

som är uppsatta i Barnkonventionen. I Sverige finns det en Barnombudsman sedan år 1993, 

lärare och andra yrkesverksamma individer som arbetar med barn vilka får lära sig om 

barnens rättigheter (Regeringskansliet, 2004). Meningen med att Barnkonventionen blev till 

och finns idag är för att barn ska få tillgång till sina rättigheter. 

 

3.5.4 Sammanfattning 

 

Eftersom det finns olika uppfattningar om begreppens innebörd ville vi ge förklaringar till vad 

vi menar med några av de begrepp som vi har tagit upp för att öka förståelsen hos läsaren som 

därmed med lätthet kan följa med i våra resonemang och förstå vad vi menar när vi till 

exempel använder oss av ”elever i behov av särskilt stöd”. Anledningen till att vi har använt 
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oss av ovanstående referenser är för att påvisa betydelsen av de gynnsamma- och 

ogynnsamma faktorerna kring elever i behov av särskilt stöd och resursfördelningen.  För att 

kunna analysera de olika informanterna svar i förhållande till de olika centrala begreppen som 

vi använder oss av, vilka är förstå, vill och kan, har vi belyst att den kan finnas olika faktorer 

som kan påverka förståelsen, viljan och kunnandet hos personalen inom verksamheten i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt kring resursfördelningen för dessa elever. 

 

Vi har kortfattat belyst hur synsättet på elever i behov av särskilt stöd tidigare sett ut samt ser 

ut i dagens samhälle och vad det har inneburit samt innebär idag med begreppet ”en skola för 

alla”. Genom att man i dagens samhälle återigen är i behov av att dela in eleverna i olika fack 

för att få tillgång till mer resurser innebär det bland annat att friskolor har möjligheten att 

neka en elev en plats på skolan då det medför större kringkostnader för den enskilda skolan. 

Det i sin tur medförde att vi i vårt val av skola använde oss av en kommunal grundskola då 

dessa har skyldigheter att ta emot alla elever inom kommunen.  

 
 

4 Empiri 

 

Under vårt sökande efter aktuell forskning tog vi del av olika vetenskapliga böcker, 

forskningsrapporter och avhandlingar för att kunna bygga vidare på olika faktorer som kan 

påverka de olika informanternas beslut och hur hanteringen kring stödåtgärder för elever i 

behov av särskilt stöd kan se ut. Vi har även undersökt hur rektorn, specialpedagogen och de 

två klasslärarna förhåller sig till de centrala begreppen förstå, vill och kan gällande 

resursfördelning och dess förutsättningar. Därmed har vi enligt vår uppfattning fått användbar 

information från tre olika yrkeskategorier till vår studie vilket vi nedan kommer att presentera.  

 

 

4.1 Intervjusvar 

 

Här kommer vi att återge vissa citat och sammanfatta de olika informanternas svar för att vi 

därefter ska kunna reflektera och analysera vad som framkommit under intervjuerna. Vi har 

endast kunnat använda oss av en del citat då det annars hade blivit för mycket i vår text. Om 
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skolan där vi har genomfört våra intervjuer klarar av att uppfylla dessa krav får vi inte svar på 

genom vår undersökning men däremot så har via våra intervjuer fått en bredare uppfattning på 

om det finns förutsättningar för ”en skola för alla” där vi i vår undersökning riktade in oss på 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

 

4.1.1 Rektorn  

 

 

Vi har förstått under vår pågående lärarutbildning att rektor har mycket omfattande 

arbetsuppgifter som inte direkt är förknippade med det pedagogiska ledarskapet. Det är skolor 

eller tillbyggnader som skall byggas och rektor ska delta på diverse möten, det är politiker 

som vill ha olika uppföljningsmöten, kan vara rektorsmöten, studieresor byggnadsmöten med 

flera. Som vi förstår så innebär det en svår balansgång mellan de olika uppdrag som åläggs 

rektor. Rektorn som vi intervjuade redogjorde för vilka arbetsuppgifter som ingår i 

rektorsuppdraget. Det resulterade ibland annat i att vi fick reda på att rektorns arbetsuppgifter 

består till en väldigt stor del av att ägna sig åt det administrativa och att se till att ransonera ut 

den tilldelade pengapott som tillhör skolan. 

 

När man förändrar någonting så måste man ha inställningen att förändringen ska bli bättre och inte 

för att vi ska förändra för att ha mer att göra. Alla företag eller organisationer som är 

framgångsrika det är dem som kan anpassa sig efter verkligheten och överlever på så vis och det 

måste skolan göra vårt uppdrag har nog blivit viktigare och viktigare (Intervju, rektorn 2012-11-

14). 

 

Rektorns förväntningar på sig själv och hans uppdrag är att:  

 

[…] jag ska lyckas i detta och att jag kan lyckas utveckla det och på något vis göra det bättre. Och 

sen har jag förväntningar på mig att det ska kännas tillit från hela organisationen, och då pratar jag 

inte bara om personal, elever. Utan att det ska kännas tillit från föräldrar, från mina chefer och från 

sidoverksamheter att här är någon som kan göra sitt jobb och kan det på rätt sätt. Jag anser däremot 

att jag inte är på skolan i den utsträckning som jag önskar då jag endast är här en gång i veckan. 

Det är ju lite tid men så är det då jag har fler skolor som jag ansvarar för (Intervju, rektorn 2012-

11-14). 
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Jag förstår vikten av att jag är någon som personalen behöver bolla med gällande arbetsfrågor och 

eleverna där jag i den mån jag kan försöker att ge dem tiden för att kunna göra detta, men jag har 

ofta kännt att jag borde varit mer närvarande men tiden räcker inte till då jag har flera skolor att 

vara på. Och budgetarbete och sånt inte minst tar ju rätt så mycket tid (Intervju, rektorn 2012-11-

14). 

 

Frågan är då om det vidtas åtgärder när det uppmärksammas att en elev är i behov av särskilt 

stöd? ”Om man har svårt att klara målen då ska man kunna göra åtgärder för att kunna stötta 

dem.” (Intervju, rektorn, 12-11-14). Vi får reda på av rektorn att när det framkommer att en 

elev är i behov av särskilt stöd åtgärdas detta genom att klassläraren först informerar rektorn 

där de samarbetar för att eleven ska kunna klara av kunskapskraven. Om det skulle behövas 

sättas in ytterligare åtgärder kontaktas specialpedagogen som utfärdar ett åtgärdsprogram 

tillsammans med klassläraren. Om det inte skulle vara tillräckligt med specialpedagogens 

kunskaper och erfarenheter för att eleven ska kunna nå kunskapskraven går man vidare och 

kontaktar EHT. EHT är ett elevhälsoteam som består av en specialpedagog, kurator och 

psykolog. 

 

Hur man på skolan kommer fram till vad som behövs samt hur man arbetar och fördelar 

de resurser som finns för att alla elever ska få en så likvärdig utbildning som möjligt 

svara rektorn att: 

 

[…] det börjar ju först med klassläraren som då har märkt av något, sen är det jag själv och min 

specialpedagog som dessutom är ställföreträdande rektor. Vi träffar dessutom regelbundet vårt 

elevhälsoteam en gång i månaden och då tar vi upp nya ärenden och sen följer vi upp de ärenden 

som pågår. Sen får vi se om det behövs uppdrag till kurator, specialpedagog eller sköterska, 

behöver vi extern hjälp som finns som skolpsykolog, behöver vi kontakta habilitering eller BUP 

och så. Sen börjar vi varje läsår med klasskonferens på varje skola, där vi går igenom de barn som 

vi misstänker kan behöva någon form av behov av stöd eller något som vi behöver uppmärksamma 

så försöker vi hålla någon systematik i detta så att ingen ska falla mellan stolarna. […] det jag kan 

göra för att behöva fördela och prioritera är att jag har tre skolor, så jag har den möjligheten att 

lyfta pengar och resurser från en skola till en annan om det behövs. […] en av de viktigaste 

sakerna som jag förväntar mig är att jag kan vara elevernas rättsgarant, att de verkligen får det dem 

behöver” (Intervju, rektorn 2012-11-14). 
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I utformandet av ett åtgärdsprogram på skolan använder sig rektorn av, ”en specialpedagog i 

min egen organisation som är runt på skolorna och försöker hjälpa och stötta om det ska göra 

åtgärdsprogram eller ett underlag som ska skicka ett uppdrag till elev och hälsa osv” (Intervju, 

rektorn 2012-11-14). Rektorn för skolan medger att behovet kan finnas för eventuella 

stödåtgärder men att han ibland tyvärr måste frångå sitt pedagogiska ledarskap och därmed 

avslå ansökan om stöd till eleven på grund av ekonomiska skäl.  

 

4.1.2 Specialpedagogen  

 

Specialpedagogens uppdrag är vida brett, men framförallt som det ser ut idag är det en extra 

åtgärd för elever som är i behov av särskilt stöd för att tillgodogöra sig utbildningen. Det är 

viktigt att specialpedagogen inför rutiner för uppföljning och utvärdering för att förvissa sig 

om att stödet motsvarar elevens behov. Den specialpedagog som vi intervjuade upplever sig 

ofta motarbetad eller inte tagen på allvar av vissa klasslärare. Specialpedagogen upplevde 

samtidigt att vissa klasslärare kände sig kränkta eller att det var ”generande” att man inte 

klarar av sitt uppdrag som klasslärare och att det är svårt att släppa kontrollen och be om 

hjälp. Skolan befinner sig i en ständig förändring och tankarna som specialpedagogen har om 

hantering kring detta på skolan är: 

Jag tycker det är positivt. […]Vissa i skolan är vana att lära ut på det gamla viset, men man måste 

ändra sig eftersom utvecklingen går så fort att skolan inte hänger med, vi ligger helt enkelt efter. 

Alla lärare är inte med på de förändringar som händer hela tiden, de kör ändå sitt race, och håller 

vid sitt eget. […]Man måste våga och hitta tid att gå in i de förändringar som kommer. Eftersom 

det läggs mycket saker på läraren så kanske orkar man inte och har inte tid att ta till sig det där, 

fast man vill[…] Jag tror att vissa lärare har svårt att släppa kontrollen och be om hjälp” (Intervju, 

specialpedagogen 2012-11-21).  

 

Specialpedagogen anser att det är betydelsefullt i arbetet med eleverna på skolan att 

klasslärarna: 

 

[…] ber om hjälp, och säger till när de ser någonting som funkade innan men fungerar inte nu, 

kommer tillbaka och säger att detta fungerar inte längre, så hittar vi på någonting nytt i stället och 

inte bara ger upp och lägger ner det. Det är så att man får prova på olika saker tills vi hittar på 

någonting som fungerar (Intervju, specialpedagogen 2012-11-21). 
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Samtidigt upplever hon att vissa klasslärarna tror ”att man kan fixa allting” där det menas att 

det är specialpedagogens insatser som ska avhjälpa själva ”problemet” som finns. Hon delger 

även information om att hon idag har ett ” större utrymme och kan forma det mer på mitt 

sätt”, där hon även anser att arbetet med rektorn är väldigt positivt där hon säger: ”vi jobbar ju 

rätt så nära så det är mycket stöd.” På frågan om specialpedagogen ser alla elever som 

tillgångar får vi ett svar där hon menar att alla elever har någonting att bidra med, vilket enligt 

hennes uppfattningar är att alla elever då borde ses som tillgångar för varandra eftersom att de 

har olika erfarenheter.  

 

 

4.1.3 Klasslärarna 

 

Klasslärarens främsta uppdrag är att vara kunskapsförmedlare till sina elever. Sen ingår 

undervisning, planering för undervisning, skriva skriftliga omdömen, sätta betyg, skriva 

åtgårdsprogram, utvecklingssamtal, kontakt med föräldrar eller målsmän och andra eventuella 

samhällsfunktioner. I svaren från klasslärarna känner vi att det är svårare att tolka klasslärare 

2 än klasslärare 1 då hon var väldigt utsvävande och inte saklig i sina svar trots att vi gång på 

gång försökte vägleda in henne igen på det som var väsentligt. Klasslärare 2 har gått en 

utbildning i Halmstad som handlade om, elever med behov av särskilt stöd. Vi får fram i våra 

svar att hon fortfarande anser att elever är med behov av särskilt stöd då hon i sina svar ofta 

säger med och inte i behov av särskilt stöd. Klasslärare 1 säger att hon anser att alla elever 

inte ses som tillgångar och att hon har svårt att ta till sig dem, vilket underlättar när 

specialpedagogen ”tar hand” om dem. Klasslärare 2 säger till en början att hon anser att alla 

elever har något att bidra med men sedan kommer det fram i hennes svar att vissa elever ändå 

är ”jobbiga och stökiga” 

 

Om de två klasslärarna ser eleverna som tillgångar märker vi att det till en början råder delade 

meningar om elever ses som tillgångar eller inte. Klasslärare 1 säger rakt på sak att hon inte 

anser att alla elever ses som tillgångar. Till en början säger klasslärare 2 att hon anser att 

eleverna har olika egenskaper som kan vara bra. Sedan visar det sig dock att klasslärare 1 och 

klasslärare 2 tänker likadant om att eleverna inte ses som tillgångar då klasslärare 2 säger att 

hon anser att vissa elever är bråkiga och stör de andra eleverna och att det ofta är så vilket hon 

kan känna frustration över. Klasslärare 2 tyckte att det var skönt när specialpedagogen kom 
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för att hämta ut de lite mer ”stökigare” eleverna. Av klasslärare 1 får vi även reda på att hon 

tycker att specialpedagogen har kommit på bra lösningar inne i klassrummet med enkla medel 

för att underlätta inlärningen för elever i behov av särskilt stöd. Klasslärarna anser att 

samarbetet med specialpedagogen och rektorn fungerar väl.  

 

Klasslärare 1 säger om specialpedagogens insatser: 

 

Specialpedagogen ger en massa tips och rektorn får också tänka till då han kan sitta i soffan och 

kika på mig och ger tips och jag försöker rätta mig efter det och man tänker till lite extra hur man 

gör egentligen, men sen ifrågasätter han inte så mycket utan han är väldigt neutral, det är bra. 

Specialpedagogen är en positiv iakttagare och ger bra tips, hon letar inte efter mina fel och då är 

det lättare att ta till sig kritiken också så det är bra. […] Jättebra, och hon ringer och frågar hur det 

går och hjälper oss med åtgärdsprogram och fullföljer det. Det är en verklig tillgång som vi på 

skolan har fått och det uppskattar jag verkligen. […] Hon har fixat dessa lappar som eleverna har 

på sina bänkar, det hade jag också kunnat men inte haft tid, så det hjälpte hon mig med. Hon 

kommer med idéer och fixat kort som vi jobbar med. Hon är verkligen en tillgång och hjälpt oss 

jättemycket (Intervju, klasslärare 1 2012-12-10). 

 

Klasslärare 2 var till en början kritisk till specialpedagogens insatser men efterhand insåg hon 

att det var gynnsamt för elever i behov av särskilt stöd, vilket hon säger:   

 

Över förväntan det är första året som vi har fått hjälp ordentligt av den här specialpedagogen och 

hon har verkligen hjälpt oss, jag erkänner att jag var väldigt kritisk i början men nu inser jag 

faktiskt att hon har hjälpt oss enormt mycket så det känns jätte bra nu när hon kommer och kan 

vara ett extra bollplank och arbeta med de elever som är mer stökiga och bråkiga och jag ser 

verkligen skillnad på eleverna nu när de fått den extra tiden med specialpedagogen (Intervju, 

klasslärare 2 2012-12- 11). 

 

Klasslärare 1 säger om rektorn: 

 

Han gör så gott han kan. Han är ju här en gång i veckan så man kan inte förvänta sig mycket stöd. 

Men skulle det vara något problem då ställer han upp, ringer man och säger att man har problem 

med ett barn då hjälper han, så gott han kan (Intervju, klasslärare 1 2012-12-10). 
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Klasslärare 2 säger om rektorn: 

 

Han är en empatisk chef […] Stöd, ja stöd är ju pengar och det sätts inte alltid in ett stöd som man 

kan varar i behov av, men det är ju pengarna som då fattas och han har sin budget som inte får 

överskridas och det förstår man ju (Intervju, klasslärare 2 2012-12-11). 

 

5 Resultat och analys 

 

Vi har valt att presentera resultat och analys i samma avsnitt. Vi kopplar vår analys till 

konkreta exempel ur vårt resultat, baserade på våra intervjuer.  

 

I intervjuguiden har vi formulerat ett mycket stort antal frågor kopplade till vårt ämne. Dock 

har vi under arbetets gång tagit beslut att endast använda ett mindre antal av dessa i vår studie. 

Anledningen till detta är att vi under processen insåg att de ursprungliga frågorna spände över 

ett betydligt vidare område än vi hade för avsikt att studera. De frågor som vi nu använder oss 

av i vårt resultat och analys är de som går att direkt applicera på våra frågeställningar. Vi har 

ändå valt att behålla intervjuguiden med samtliga frågor. 

 

Vi har tolkat informanternas svar i relation till begreppen förstå, vill och kan och i de svar 

som framkommit har vi gjort en analys. Vi har med vår studie fått syn på hur de intervjuade 

individerna tänker och agerar kring elever i behov av särskilt stöd och resursfördelningen för 

dem. Vi har även kunnat ta del av hur man arbetar utifrån befintliga resurser för att alla elever 

i behov av särskilt stöd också ska uppnå kunskapskraven. Samarbetet mellan specialpedagog 

och lärare har optimerats och underlättar idag arbetet med åtgärdsprogram som sätts in när 

behov föreligger.  

 

I de svar vi fått av den rektor vi intervjuat kan vi se hur och om svaren överensstämmer från 

det som framkom i den enkätstudie Jarl (2007:118) refererar till gällande en rektors möjlighet 

att förfoga över sin arbetstid. I den enkätundersökningen som gick ut till ett större antal 

rektorer framkom det att, för mer än hälften av de tillfrågade rektorerna är det två stora delar i 

arbetsuppgifterna, vilka består av att ägna sig åt de administrativa uppgifter som rektorn 

ansvarar för samt att hålla i budgeten som tilldelats skolan. Vilket även Jarl (2007:118) för en 

diskussion om då hon hänvisar till den rektorsenkät vi nämnde tidigare. Den enskilda rektorn 
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har det yttersta ansvaret för att skolan ska nå de uppsatta nationella målen som är fastställda 

(Jarl, 2007:104). Rektorn har även som den kommunala chefstjänstemannen ansvaret för 

budgeten i enlighet med Persson (2001:19) där rektorn har ett stort förfogande över 

verksamhetens styrmedel som tilldelats vilket kan innebära att det blir ett dilemma för den 

intervjuade rektorn eftersom han från två olika håll har förväntningar på sig, från kommunen 

samt lärarna då han utför olika tidskrävande arbetsuppgifter som dokumentationer om 

verksamheten, personalansvar och budgetansvar (Jarl, 2007:104). Skolan befinner sig i en 

ständigt föränderlig värld och skolan måste hantera detta på något sätt för att det ska gynna 

eleverna. 

 

Förutsättningarna för rektorers arbete varierar från kommun till kommun menar Jarl 

(2007:105) eftersom kommunen har en framstående roll i beslutandet om hur skolan ska 

organiseras men inom varje kommun kan det finnas olika rektorsområden. Rektorn visar i 

intervjun att han vill ge alla elever de bästa förutsättningarna och att han kan använda sig av 

tre olika skolors budget som han har ansvar för. Han har möjlighet att fördela pengarna på det 

sätt som han anser är bäst. Hur kan rektorn säkerställa att det blir det bästa för alla elever, då 

han enbart har kännedom om vissa elevers behov, till exempel de som har fått diagnoser för 

att det lättare ska kunna ges mer resurser? Genom att rektorn tar från en skolas tilldelade 

budget för att ge till en annan innebär det då att det blir det bästa för alla elever? Det är inte 

enbart elever i behov av särskilt stöd som nedskärningar drabbar menar vi, det påverkar alla 

elever! Dock anser vi att det är eleverna i behov av särskilt stöd som blir mest lidande då man 

inte hinner med eller inte har resurser att stötta de mest utsatta eleverna.  

 

Däremot menar Krantz & Olsson (2012-11-13) att större ekonomiska resurser inte är 

lösningen på den svenska skolans problem, då Sverige redan satsar mer pengar på skolan än 

de flesta länder och de menar att problematiken måste kompletteras med andra lösningar. Det 

är tyvärr ofta pengarna som styr då det gäller fördelningen av stödet som finns att tillgå och 

vilka är då behoven? Den frågan ska tolkas av rektorn enligt Heimersson i Ahlberg (2009: 64-

65). Heimersson menar att det finns tre olika delar i vad hon kallar ”behovstolkningens 

politik”, för att behoven ska tillgodoses ska det ske en förhandling om vad som behövs och 

hur de ska tillfredsställas vilket även rektorn är i behov av att begrunda. Författaren menar 

också att det är en kostnadsfråga och elevers stödbehov tolkas och förhandlas av respektive 

skola och går från att vara en kvalitativ undervisning till en mer kvantitativ (Heimersson i 

Ahlberg, 2009: 65-66). Följderna av besparingarna i skolan kan medföra att elever som är i 
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behov av särskilt stöd blir drabbade främst och elever som är i behov av särskilt stöd kan se 

väldigt olika ut enligt Andersson (2001:88). Vidare menar författaren att det kan vara ganska 

svårt att avgränsa den grupp elever då det kan finnas barn som under en kort period behöver 

tillfälligt stöd vid till exempel skilsmässa eller andra familjära kriser (Andersson (2001:104).  

 

I en rapport från Skolverket kommer man fram till att om man har anspråkslösa resurser är det 

ännu viktigare att man gör medvetna val gällande resursfördelningen och användandet av 

detta. (Skolverket, 2011:5). ”Resursfördelningen är i grunden en politisk fråga” (Skolverket, 

2011:5). I Jarl (2007:101) får vi reda på att skolan är en organisation som politikerna styr över 

och författaren menar att rektorn då är skyldig att följa de beslut som tas. Rektorn och 

pedagogerna har en nyckelroll i utformandet av verksamheten och enligt Jarl & Rönneberg 

(2010:167) är det många som vill försöka påverka förutsättningarna för deras arbete. Det är 

inget konstigt menar författarna att dessa yrkeskategorier blir föremål för politiska oenigheter. 

Enligt en studie som bland annat genomförts av Anders Persson (2003) som Jarl & Rönneberg 

(2010:152) ger upplysning om har rektorn många förväntningar på sig och hamnar ofta i kläm 

på grund av det. Han tvingas göra olika prioriteringar gällande vems krav och intressen som 

ska tillgodoses i de situationer som resurserna inte räcker till för att kunna tillfredsställa alla.  

 

Jarl (2007:79) hävdar att en väl fungerande skola bör ha sin egen vision och prototyp för hur 

det ska organiseras för att det ska fungera i praktiken. Författaren menar även att det måste 

ske en kontinuerlig förändring och uppdatering gällande skolans vision och prototyp eftersom 

vi lever i en föränderlig värld. Även i rektorns svar visar det sig att han innehar förståelsen att 

när det sker en förändring är det betydelsefullt att det ska bli gynnsamt vid införandet av 

resurser i verksamheten vilket även Tideman (2004:91) menar som vi nämnde tidigare där han 

menar att resurserna måste in men att de ska bearbetas och användas på ett gynnsamt sätt.   

 

När rektorn får frågan om hur skolan hanterar att samhället är under förändring svarar han att 

vid förändringar måste inställningen hos personalen vara att den förändring som ska ske ska 

vara till det bättre för elever i behov av särskilt stöd. Krantz & Olsson (2012- 11-13) hänvisar 

till en undersökning som Svensk Näringsliv och Lärarnas riksförbund genomfördes 2011, där 

olika företagare fick lämna svar på vilka de mest rankade baskunskaperna var hos de 

anställda. Det visade sig vara, läsa, skriva och räkna bland ett antal alternativa kompetenser 

som de fick välja mellan. 69 procent av de tillfrågade företagarna menade att baskunskaper är 

helt avgörande för att kunna utföra sitt arbete professionellt. Endast en tiondel av de 
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tillfrågade företagarna menade att skolan förberedde eleverna väl för yrkeslivet. Allt som ska 

implementeras är kanske inte av godo, man måste tänka på att det ska vara gynnsamt för 

elevens lärande vid valet av material, resurser etc. Valet att ta bort någonting som redan 

fungerar i verksamheten som till exempel att skriva för hand, vilket är en viktig grunddel i 

lärandet är inte alltid positivt. Att hela tiden sträva efter att inneha den senaste tekniken eller 

verktygen behöver inte alltid vara av godo, utan det viktigaste är att se till vilket av det man 

implementerar in i verksamheten som ger de bästa förutsättningarna för elevernas lärande.  

 

Persson & Persson (2012:32) bedömer att om förutsättningarna ska vara bra, i ”en skola för 

alla”, där man är ute efter en långsiktig hållbar utveckling i positiv anda är det av stor vikt att 

skolledaren har en förmåga att bygga en ”samarbetskultur”. Rektorn som vi intervjuade är 

medveten om att ett bra samarbete med personalen på skolan inbjuder till ett mer gynnsamt 

arbetssätt för alla parter. Specialpedagogen och klasslärarna som vi intervjuade har en väldigt 

positiv inställning till hur samarbetet med rektorn ser ut där de anser att, de arbetar nära och 

det inges mycket stöd från deras ledare.  

 

Jarl (2007:104) hänvisar även till Persson, Andersson & Nilsson Lindström (2003) samt 

Skolverket (1999) då hon konstaterar att lärarna ideligen framför anmärkningar på rektorns 

pedagogiska roll över den pedagogiska verksamheten. Rektorn som vi intervjuade anser att 

alla de uppgifter som han tilldelats i sin yrkesroll hindrar honom från att befinna sig i 

verksamheten i den utsträckning som han själv hade önskat. Därmed kan han inte vara 

tillgänglig för sin personal i den utsträckning som han hade velat. Han förstår att hans 

pedagogiska ledarroll är av stor vikt i stöttningen till sin personal och han skulle även vilja 

vara mer tillgänglig för dem men tiden räcker inte till. I enlighet med vad Heimdahl Matsson 

(2008:38) menar där de påpekar vikten av att se specialpedagogen som en resurs är den 

intervjuade rektorn medveten om och inriktad på att organisera sin verksamhet i ett 

fungerande arbetslag där han ser specialpedagogen som en god resurs i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd. Specialpedagogen är i praktiken klasslärarens förlängda arm där man 

ska utgå från det positiva och bör bygga på elevens förmågor och intressen för att skapa ”en 

skola för alla” (Ahlberg, 2001:9).  Heimdahl Matsson (2008: 39) menar att det således innebär 

att genom i användandet av arbetslag ökar flexibiliteten och samarbetet i utformandet av olika 

lösningar i undervisningen.  
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I klasslärarnas och specialpedagogens intervjusvar framkommer det vilken betydelse rektorn 

har för en positiv utveckling på skolan och i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De 

hade ett stort förtroende för rektorn och de kände att de ofta fick medhåll i sina önskemål när 

det har uppmärksammats att det finns brister som har behövts åtgärdats eller extra stöd som 

behövdes sättas in antingen för en elev eller att klassläraren själv var i behov av en tillfälligt 

hjälpande hand. Kommunikationen som rektorn har med sin personal är betydelsefull enligt 

andra studier för pedagogernas arbete (Jarl & Rönneberg, 2010:152-153). De intervjuade 

klasslärarnas och specialpedagogens tilltro till rektorns hantering kring resursfördelningen var 

positiv eftersom att vi i svaren fick reda på att de båda klasslärarna och specialpedagogen var 

överens om att rektorn utgick ifrån elevens bästa och försökte att lösa de problem som kunde 

uppstå vid hanteringen kring detta.  

 

Som vi nämnde tidigare, att man i ”en skola för alla” bör se alla elever som en möjlighet och 

inte hinder är enligt Andersson & Thorsson (2007:160) ett synsätt som de intervjuade 

klasslärarna inte delar. Klasslärarna delar med sig av sitt synsätt om att de anser att eleverna 

ställer till med mycket problematik i klassrummet. De intervjuade klasslärarna kände att de 

hade ett stort förtroende för specialpedagogen eftersom att hon kunde komma på lösningar för 

elever i behov av särskilt stöd som de själva inte hade, vilket de annars hade känt varit 

frustrerande om de inte hade haft hennes hjälp. Däremot visade det sig att klasslärare 1 var 

mer benägen och öppen för enkla lösningar som kunde tas med in i klassrummet. Klasslärare 

2 däremot ansåg att det kunde vara mer besvärligare med att ha en annan yrkesverksam inne i 

klassrummet, det vill säga specialpedagogen i det här fallet då hon kände sig iakttagen och 

inte lika öppen för att ta emot hjälpen inne i klassrummet.  

 

Den intervjuade specialpedagogen däremot ansåg att det kunde vara lite mer krångligt att 

arbeta med vissa pedagoger då dessa inte var villiga att erkänna att de var i behov av hjälp för 

att lättare kunna hjälpa elever som befinner sig i svårigheter. Hon innehar förståelsen för hur 

betydelsefullt det är att vilja be om hjälp för att kunna hjälpa de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Att klasslärare 2 inte har förståelse för hur de nya verktygen ska användas och 

att hon inte förstår fullt ut i vilket syfte de ska användas medan klasslärare 1 innehar 

förståelsen för detta, som vi förstår, kan ha att göra med att klasslärare 1 har utbildats under 

senare år. Persson & Persson (2012:169) poängterar att pedagoger som utbildats under senare 

år generellt har ett mer gediget vetenskapligt underlag för sin yrkesutövning. Förutsättningar 

för ett givande arbete med resursfördelningen för elever i behov av särskilt stöd kan innebära 
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att pedagogerna anpassar verksamheten efter alla elever men däremot är det svårt att ta reda 

på vad varje enskild individ är i behov av vilket är en stor utmaning för de yrkesverksamma 

på skolan. Klasslärarens uppgift är att sätta eleverna och deras lärande i centrum och vägleda 

dem till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar (Lärarförbundet 

2008:193). För att varje elev ska kunna utvecklas efter sina egna förutsättningar är det viktigt 

att tidigt se vilka behov individen är i behov av. 

I intervjun med specialpedagogen framkom det att hon vill förstå och vill lära sig hantera 

bland annat ny teknik men där fortbildningen och tiden är ett hinder på vägen, det vill säga 

hon inte kan i den utsträckning som är önskvärt men det framgick dock i intervjun att hon har 

idag större utrymme för att kunna arbeta på sitt sätt. Samtidigt visade intervjun att den 

aktuella specialpedagogen gav uttryck för god insikt och förståelse för att använda alternativa 

metoder för att förbättra elevens möjligheter att utifrån sina förutsättningar nå de 

kunskapskrav som gäller. Intervjupersonen upplevde ofta att tiden inte räckte till och att 

skolan innehar en snäv budget vilket därför känns som en stor flaskhals som bromsar. 

Klasslärare 1 vill ta emot den hjälp som erbjuds av specialpedagogen inne i klassrummet men 

har svårt att se alla elever som en tillgång. Klasslärare 2 är till en början mer motvillig till 

specialpedagogens insatser men inte helt främmande för hjälpen. Klasslärare 2 ser alltså från 

början fler hinder än möjligheter med att specialpedagogen är inne i klassrummet än vad 

klasslärare 1 gör. I dagsläget är de båda klasslärarna överens om att specialpedagogens 

insatser är av tillgång i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Klasslärare 1 försöker 

förstå sig på den nya tekniken som erbjuds för att kunna hjälpa eleverna och hon har inte fått 

någon utbildning, vilket har medfört att hon på sin egen fritid har fått lära sig detta. 

Klasslärare 2 har gått en utbildning om hur olika tekniska verktyg fungerar men vi tolkar att 

hon ändå inte innehar förståelsen och viljan att riktigt ta till sig den nya tekniken då hon anser 

att det inte är nödvändigt för henne eftersom att hon säger att hon inte har så många år kvar i 

yrkeslivet. Tiden är enligt de intervjuade klasslärarna ett hinder enligt dem, vilket gör att de 

på sin arbetstid inte kan göra allt det som de önskar. Intresset varierar i engagemanget hos 

dem båda för att ta till sig de olika stödinsatser och förkovra sig i de olika nya verktygen som 

erbjuds.  
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Tillgången till kompetensutveckling för de verksamma på skolan erbjuds inte alltid i den 

utsträckning som är önskvärd. För att det ska kunna ske en positiv utbildning för alla elever 

önskar flertalet av de intervjuade lärarna i en undersökning som Skolinspektionen gjort att de 

besatt en bredare kunskap kring hur funktionsnedsättningar påverkar inlärningen 

(Skolinspektionen, 2009:15). Skolinspektionen (2009:16-17) menar att en bidragande orsak 

till att det uppstår brister i undervisningen kan vara att personalen ute på skolorna inte har full 

insikt och förståelse för betydelsen att följa de råd och angivningar som finns. Vid 

granskningen huruvida elever med funktionsnedsättningar ges möjlighet eller inte till att 

influera de val av tekniska hjälpmedel som finns att tillgå visade det sig att eleverna i 

verkligheten får den möjligheten (Skolinspektionen, 2009:18). Att det ibland uppstår 

situationer där hjälpmedlen inte används kan bero på att eleverna själva väljer bort det på 

grund av att de vill vara som alla andra, ”normala” och inte avvika från mängden 

(Skolinspektionen, 2009:18). 

 

Genom att arbeta för ett mer relationellt perspektiv där vi i vår modell använde oss av ett halvt 

äpple som står för det kategoriska perspektivet och det hela äpplet som står för det relationella 

perspektivet enligt Perssons synsätt anpassas undervisningen mer till framtidens skola enligt 

Persson (2001:143) där vi syftar till att man ser olikheter som tillgångar. Viljan hos de 

intervjuade klasslärarna är att förstå vikten av att alla elever har olika förkunskaper och 

erfarenheter samt om de kan anpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd är vad 

vi menar som kan bidra till om det uppstår gynnsamma eller ogynnsamma förutsättningar i 

klassrummet. Man stannar inte kvar i utvecklingen som i det kategoriska perspektivet och i 

det relationella perspektivet möter man det moderna och skapar utmaning istället för att se 

hinder.  

 

Klasslärare 2 arbetar med ett mer kategoriskt perspektiv enligt våra tolkningar eftersom hon i 

svaren återkommer till att eleven är ”med” ett behov och inte i behov av särskilt stöd. Vi 

upplever att klasslärare 2 motsäger sig själv där det till slut framgår att hon anser att det är 

eleven som är problemet. Det resulterar i att eleven får anpassa sig efter skolan och inte 

tvärtom. För elever i behov av särskilt stöd skapas det större ytor och mer utrymme för att 

kunna utvecklas till en hel individ med goda framtidsutsikter i användandet av det relationella 

perspektivet. Enligt Ahlberg (2001:16) är det dock viktigt att inte peka ut den rätta vägen att 

nå alla elever.  
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Kommunikation och samarbete mellan de yrkesverksamma men även mellan pedagoger och 

elever på skolan där vi utförde våra intervjuer kan vara en av de lösningar som gör att det blir 

bättre förutsättningar i undervisningen för elever i behov av särskilt stöd. Att dela med sig av 

varandras erfarenheter, både de positiva och negativa, kan göra att det utarbetas bra 

undervisningsmetoder så att det underlättar för eleverna att tillgodose sig kunskaperna. Rätt 

stöd enligt Ingestad (2009:97) är av stor vikt för att eleven i behov av särskilt stöd ska kunna 

utveckla sin självkänsla och därmed är det viktigt att den intervjuade rektorn ser till att 

skolans stödverksamhet fungerar på ett sådant sätt att eleverna får optimala förutsättningar. 

Genom bästa möjliga förutsättningar ökar även elevens motivation i skolan då de får det stöd 

som de är i behov av (Ingestad, 2009:97). 

 

6 Diskussion och avslutande reflektioner 

 

I och med att vi lever i en föränderlig värld anser vi att det även innebär att förutsättningarna 

för elever i behov av särskilt stöd förändras och till följd av detta även behoven av de resurser 

som finns att tillgå. När man implementerar nytt verktyg in i klassen eller till en elev bör man 

också se till att budgeten även täcker kringkostnader. Det kan till exempel vara ny teknik som 

framtagits, fortbildningar som dyker upp som vederbörande kan tänkas behöva använda sig av 

för att lättare tillmötesgå elever i behov av det särskilda stödet, kursanordnare, vikarie för 

ordinarie personal under utbildningen och så vidare. Andersson (2001:88) menar att 

personalminskningar i grundskolan har inneburit att elevantalet ökat inne i klassrummen och 

att vuxna med elevvårdare och specialpedagogiska uppgifter har minskat. 

 

Via vår forskning har vi fått ännu mer insikt i varför förutsättningarna är betydelsefulla för 

elevens fortsatta skolgång för att det ska kunna ske en positiv skolutveckling. Vårt resultat  är 

också av intresse för till exempel politiker i utbildningsnämnder, skolledningar och personal 

ute på fältet som arbetar med frågorna. För politiker visas de svårigheter som rektorerna står 

inför; i första hand resursfördelning och arbestbelastning. För skolledningar är vårt arbete 

intressant då det ger kunskap om vilka utmaningar i form av till exempel samarbete, som man 

kan stå inför vid implementeringen. Till sist ger det ytterligare kunskap och erfarenheter som 

kan vara till nytta för berörd personal ute i praktiken.  
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Intervjusvaren visade hur viktigt det är med en positiv attityd hos personalen på skolan. 

Vidare menar vi att intresset, det vill säga att viljan finns hos vederbörande informanter och 

att de innehar förståelsen för hur betydelsefull respektive yrkeskategoris fortsatta 

kompetensutveckling inom sitt område är för ett fortsatt positivt arbete med eleverna och att 

de får möjlighet att kunna vidareutbilda sig på sin arbetstid är betydelsefullt för ett givande 

arbete med elever i behov av särskilt stöd. En annan viktig förutsättning är att man som 

personal på skolan vågar be om hjälp av andra yrkesverksamma inom skolans organisation 

när man känner att man själv inte kan tillgodose eleverna den kunskap som de är berättigade 

till. Vi anser att om de olika informanterna använder sig av varandras erfarenheter och 

kunskaper skapas en mer trivsam arbetsmiljö i arbetet med eleverna på skolan.  

 

För att få ”en skola för alla” är det betydelsefullt att man på skolan ser alla individer som 

tillgångar där den som arbetar med elever i behov av särskilt stöd lyfter fram elevens specifika 

kompetenser. Att man som verksam inom skolan ser förändringar som någonting positivt, där 

man inte är rädd för att prova på någonting nytt är betydelsefullt för en positiv skolutveckling. 

Att man till exempel ser allt det ”nya” (för en själv) som en utmaning istället för hinder som 

till exempel vid användningen av en iPad i undervisningen för att underlätta för eleverna. 

Samtidigt anser vi att det är viktigt att våga vara kritiskt till allt det ”nya”. Det är inget som 

säger att just det verktyget eller den resursen är det bästa för att skapa gynnsamma 

förutsättningar för just den eleven eller elevgruppen. På grund av att det kan finnas 

ekonomiska gränser i kommunens samt i skolans budget kan det finnas skolor som är i behov 

av att neka en plats för vissa elever som är i behov av mer stöd eller vidareutbildning för 

personalen på skolan att ha kompetens att arbeta med dessa elever. Genom detta tveksamma 

nekande kan förutsättningarna bli sämre för eleverna men med enkla medel kan man på 

skolan hjälpa elever i behov av särskilt stöd, det är kreativiteten som sätter hinder eller ger 

möjligheter. Pengar är inte allt men det underlättar i resurshanteringen. Framförallt bör man 

använda sig av den budget som tilldelats skolan på det mest givande sätt. De lösningar som 

Krantz & Olsson (2012-11-13) hänvisar till skulle kunna vara allt ifrån att till exempel 

använda sig av en daglig och tydligt uppsatt planering till att ändra möbleringen för att 

förutsättningarna för elever i behov av särskilt stöd ska bli mer gynnsamma. Vid 

nedskärningar som rektorn gör, leder det till ett medvetet val att prioritera och det är alltid en 

eller annan elev som kan bli lidande men enligt Skollagen ska alla elever ges förutsättningar 

att tillgodose sig kunskaperna som ska nås, vilket även den intervjuade rektorn tänker på i sitt 

försök att ge bra förutsättningar till alla.    
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att grundförutsättningarna för elever i behov särskilt 

stöd innebär att ansvaret för elevernas möjlighet till en positiv kunskapsutveckling ligger på 

skolan som organisation där eleverna ska kunna känna att de får det stöd som de är i behov av 

för att lyckas. Det är även av stor vikt att kompetenser och erfarenheter hos rektor, 

specialpedagog och klasslärare utnyttjas på ett optimalt sätt och att man använder sig av det 

på bästa sätt i utformningen av undervisningen för att gynna elevernas kunskapsutveckling. Vi 

uppfattade att den processen till att börja med när specialpedagogen var ny, behövde arbetas 

mycket med.  Under våra intervjuer uttryckte dock alla inblandade att det gemensamma 

arbetet med fokus på elever i behov av särskilt stöd gav ett betydligt bättre resultat när man 

samarbetade mellan de olika funktionerna.  

 

Genom vår undersökning vill vi uppmärksamma läsaren om att man kan forska vidare kring 

hur de verksamma inom skolans organisation arbetar, samarbetar samt fördelar resurser för 

elever i behov av särskilt stöd utifrån de förutsättningar som finns på den specifika 

kommunala grundskolan då vi endast har en liten inblick i hur det fungerar. Man hade även 

kunnat intervjua föräldrar till elever som befinner sig i svårigheter för att få en inblick i hur 

deras synsätt är kring hur de anser att resursfördelningen ser ut och hur det kan påverka deras 

barn. Fortsatt forskning inom detta område kan innebära att man kan använda sig av mer 

genomgripande intervjuer eller använda sig av flera skolor i sina studier för att få ett bredare 

perspektiv gällande hur det ser ut kring elever i behov av särskilt stöd och resurshanteringen 

samt om man vill, i relation till de centrala begrepp som vi använt oss av, förstå, vill och kan.  
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Salamanca +10. Hämtad 2012-12-03, från www.spsm.se  

http://www.spsm.se/PageFiles/4587/Salamanca%20deklarationen.pdf  
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7.3 Muntliga källor 

 

Intervju, rektorn. 2012-11-14 

Intervju, specialpedagogen. 2012-11-21 

Intervju, klasslärare 1. 2012-12-10 

Intervju, klasslärare 2. 2012-12-11 
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8 Bilagor 
 

 

Bilaga 1 

 

Intervjuguide av Cecilia Ellingsen och Jennie Dahlström 
 

 

Intervjufrågor till rektorn:  

 Vad har du för utbildning/ar? 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i rektorsuppdraget? 

- Vilka andra arbetsuppgifter än det pedagogiska ledarskapet har du? 

 Vem är din chef och hur mycket stöd får du av din chef i din roll som rektor? 

 Hur upplever du att dina arbetsuppgifter stämmer överens med den syn riksdag, 

regering och din kommun har på rektorns uppdrag? 

 Vad har du för förväntningar på din roll som rektor och pedagogisk ledare? 

- Tycker du att uppdraget motsvarar dina förväntningar, motivera gärna ditt svar? 

 Vilka förväntningar tror du andra har på dig som den pedagogiska ledaren?  

 Vilka förväntningar har du på dina medarbetare? 

 Hur ser du på att skolan befinner sig i en ständig förändring och hur hanterar ni på 

skolan detta? 

 Hur ofta går du utbildningar för att utvecklas och fördjupa dig som pedagogisk ledare 

och inom elever i behov av särskilt stöd? 

- Hur stor del av din arbetstid använder du för pedagogisk utveckling av övrig lärar- 

personal? 

 Hur ofta anser du själv att du ställs inför konflikter som beror på din skolas 

resurstilldelning med tanke på dina elevers och pedagogers behov? 

- Om det skulle visa sig att skolan inte har de resurser eller den tid som vissa elever i 

behov av särskilt stöd behöver, hur går ni tillväga då?  

 Vad tror du bidrar till en framgångsrik skola? 

 Hur arbetar och fördelar ni resurser för att alla elever ska få en så likvärdig utbildning 

som möjligt oavsett vilka förutsättningar och bakgrund man kan ha? 

 Vilka är det som är inblandade/delaktiga i utformingen av det särskilda stödet? 

- Hur arbetar ni för att alla (elev, förälder, specialpedagog, klassrumsläraren och 

rektorn osv) ska få ett likvärdigt inflytande i utformningen av det särskilda stödet? 
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- Elever har olika bakgrunder och förutsättningar, hur kan du som rektorn se till att 

elevernas studiemöjligheter ökar? 

 Vilka verktyg/hjälpmedel använder ni er av för att eleven ska få tillgång till det stöd 

som krävs för en fortsatt utvecklande studiegång samt för att följa upp hur dessa 

används?  

- Hur kommer ni fram till vad som behövs?  

- Hur gör ni det möjligt att kunna följas upp? 

 Hur viktig är en diagnos för att resurstilldelningen ska komma till för elever i behov av 

särskilt stöd?  

 Vilka orsaker tror du kan vara bidragande till att elever är i behov av särskilt stöd?  

- Är det särskilda stödet något man måste kämpa för att få tilldelat en elev? 

- Tror du att allt fler elever är i behov av särskilt stöd idag? Motivera ditt svar. 

- Hur anser du att du följer lagar och regler i utformningen av stödåtgärder?  

 Anser du att din vision motsvarar (hand i hand) arbetet som specialpedagogen och 

klasslärarna bedriver på golvet i verksamheten med elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser du på att det idag har uppmärksammats via olika medier att många elever 

felaktig satts i särskola och inte får fullständiga betyg för behörighet för en fortsatt 

vidareutbildning? 

 

 Intervjufrågor till specialpedagogen 

 Vad har du för utbildning/ar? 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt yrke som specialpedagog? 

 Hur mycket stöd får du av din chef i din roll som specialpedagog? 

 Vad har du för förväntningar på din roll som specialpedagog? 

- Tycker du att uppdraget motsvarar dina förväntningar, motivera gärna ditt svar? 

 Vilka förväntningar tror du andra har på dig som specialpedagog?  

 Vilka förväntningar har du på dina medarbetare och rektorn som den pedagogiska 

ledaren? 

 Hur ser du på att skolan befinner sig i en ständig förändring och hur hanterar ni på 

skolan detta? 

 Ser du alla elever som tillgångar i klassrummet och som resurser för er skola? 

 Hur ofta går du utbildningar för att utvecklas och fördjupa dig som specialpedagog 

och inom elever i behov av särskilt stöd? 
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 Hur ofta anser du själv att du ställs inför konflikter som beror på din skolas 

resurstilldelning med tanke på dina elevers och medarbetares behov? 

- Om det skulle visa sig att skolan inte har de resurser eller den tid som vissa elever i 

behov av särskilt stöd behöver, hur går ni tillväga då?  

 Vad tror du bidrar till en framgångsrik skola? 

 Hur arbetar och fördelar ni resurser för att alla elever ska få en så likvärdig utbildning 

som möjligt oavsett vilka förutsättningar och bakgrund man kan ha? 

 Hur ser det ut med hemuppgifte/läxor för elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser du på möjligheterna att påverka elevundervisningen i klassrumsmiljön? 

 Vilka är det som är inblandade/delaktiga i utformingen av det särskilda stödet? 

- Hur arbetar ni för att alla (elev, förälder, specialpedagog, klassrumsläraren och 

rektorn osv) ska få ett likvärdigt inflytande i utformningen av det särskilda stödet? 

- Elever har olika bakgrunder och förutsättningar, hur kan du som specialpedagog se 

till att barnens studiemöjligheter ökar? 

 Vilka verktyg/hjälpmedel använder ni er av för att eleven ska få tillgång till det stöd 

som krävs för en fortsatt utvecklande studiegång samt för att följa upp hur dessa 

används?  

- Hur kommer ni fram till vad som behövs?  

- Hur gör ni det möjligt att kunna följas upp? 

 Hur viktig är en diagnos för att resurstilldelningen ska komma till för elever i behov av 

särskilt stöd?  

 Vilka orsaker tror du kan vara bidragande till att elever är i behov av särskilt stöd?  

- Är det särskilda stödet något man måste kämpa för att få tilldelat en elev? 

- Tror du att allt fler elever är i behov av särskilt stöd idag? Motivera ditt svar. 

- Hur anser du att du följer lagar och regler i utformningen av stödåtgärder?  

 Anser du att din vision motsvarar (går hand i hand) med arbetet som rektorn ålägger 

dig i verksamheten med elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser du på att det idag har uppmärksammats via olika medier att många elever 

felaktig satts i särskola och inte får fullständiga betyg för behörighet för en fortsatt 

vidareutbildning? 
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Intervjufrågor till klasslärarna 

 Vad har du för utbildning/ar? 

 Vilka arbetsuppgifter ingår i ditt yrke som klasslärare? 

 Hur mycket stöd får du av din chef i din roll som klasslärare? 

 Vad har du för förväntningar på din roll som klasslärare? 

- Tycker du att uppdraget motsvarar dina förväntningar, motivera gärna ditt svar? 

 Vilka förväntningar tror du andra har på dig som klasslärare?  

 Vilka förväntningar har du på dina medarbetare och rektorn som den pedagogiska 

ledaren? 

 Hur ser du på att skolan befinner sig i en ständig förändring och hur hanterar ni på 

skolan detta? 

 Ser du alla elever som tillgångar i klassrummet och som resurser för er skola? 

 Hur ofta går du utbildningar för att utvecklas och fördjupa dig som klasslärare och 

inom elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur ofta anser du själv att du ställs inför konflikter som beror på din skolas 

resurstilldelning med tanke på dina elevers och dina medarbetares behov? 

- Om det skulle visa sig att skolan inte har de resurser eller den tid som vissa elever i 

behov av särskilt stöd behöver, hur går ni tillväga då?  

 Vad tror du bidrar till en framgångsrik skola? 

 Hur arbetar och fördelar ni resurser för att alla elever ska få en så likvärdig utbildning 

som möjligt oavsett vilka förutsättningar och bakgrund man kan ha? 

 Hur ser det ut med hemuppgifte/läxor för elever i behov av särskilt stöd? 

 Hur ser du på möjligheten att specialpedagogen och rektorn kan påverka 

elevundervisningen i klassrumsmiljön? 

 Vilka är det som är inblandade/delaktiga i utformingen av det särskilda stödet? 

- Hur arbetar ni för att alla (elev, förälder, specialpedagog, klassrumsläraren och 

rektorn osv) ska få ett likvärdigt inflytande i utformningen av det särskilda stödet? 

- Elever har olika bakgrunder och förutsättningar, hur kan du som klasslärare se till 

att barnens studiemöjligheter ökar? 

 Vilka verktyg/hjälpmedel använder ni er av för att eleven ska få tillgång till det stöd 

som krävs för en fortsatt utvecklande studiegång samt för att följa upp hur dessa 

används?  

- Hur kommer ni fram till vad som behövs?  
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- Hur gör ni det möjligt att kunna följas upp? 

 Hur viktig är en diagnos för att resurstilldelningen ska komma till för elever i behov av 

särskilt stöd?  

 Vilka orsaker tror du kan vara bidragande till att elever är i behov av särskilt stöd?  

- Är det särskilda stödet något man måste kämpa för att få tilldelat en elev? 

- Tror du att allt fler elever är i behov av särskilt stöd idag? Motivera ditt svar. 

- Hur anser du att du följer lagar och regler i utformningen av stödåtgärder?  

 Anser du att din vision motsvarar (går hand i hand) med arbetet som rektorn ålägger 

dig i verksamheten med elever i behov av särskilt stöd? 

 På en annan skola fick klassläraren en ide om hur enkla hjälpmedel skulle kunna 

hjälpa en rastlös och diagnostiserad elev som hade mycket svårt för att sitta still 

framförallt under matematiklektionen. Hon pratade med rektorn om detta men 

budgeten var för snäv just då. Därför tog klassläraren sakerna i egna händer och sydde 

en stå platta med rullkulor i och körde till en möbelaffär och köpte ett höj- och 

sänkbart bord på egen bekostnad för klassläraren ville se om hennes ide kunde hjälpa 

eleven i fråga. Det skulle vara intressant att veta om du någon gång har kommit med 

förslag och idéer som skulle hjälpa elever i behov av särskilt stöd men att rektor 

förstår problematiken men på grund av brister i budgeten gett avslag. Och hur har du 

då hanterat en sådan situation? 

 Hur ser du på att det idag har uppmärksammats via olika medier att många elever 

felaktig satts i särskola och inte får fullständiga betyg för behörighet för en fortsatt 

vidareutbildning? 
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