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Sammanfattning  

Syftet med  det här examensarbetet är att ta reda på hur lärare beskriver att de gör för att skapa goda lärandemiljöer i 

klassrummet för elever i behov av särskilt stöd . Detta för att som blivande lärare öka kunskapen hur man på bästa 

sätt kan ge stöd  och underlätta för elever med  beteend e- och inlärningssvårigheter. I den här undersökningen har en 

kvalitativ stud ie gjorts d är fem lärare och en specialped agog har intervjuats för att få reda på hur dessa arbetar med  

att skapa goda lärandemiljöer för elever i behov av extra  stöd . Specialped agogiken ligger i centrum med två teorier 

som bakgrund  som använd s mycket inom specialpedagogiken, behaviorismen och den sociokulturella teorin . De 

viktigaste begreppen inom området specialped agogik har beskrivits samt vanliga d iagnoser bakom inlärnings- och 
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1. Inledning 

Skolans uppdrag handlar om utveckling av både kunskap och sociala färdigheter hos 

eleverna. Det innebär att skolan ska främja lärande och personlig utveckling, samt genom 

omsorg, omtanke och generositet fostra eleverna. Den ska också finnas som ett stöd till 

familjerna i deras arbete med fostran och utveckling hos barnen. Dessutom har skolan 

kunskapsmål som eleverna ska uppnå. Men också andra mål som eleverna ska nå, sociala mål 

som bland annat handlar om värden och normer och att ta ansvar.
1
 Alla elever har inte 

förutsättningar för att nå dessa mål, vissa kan ha svårare för kunskapsbiten med 

inlärningssvårigheter och vissa elever kan ha svårare för de sociala färdigheterna, vilket kan 

visa sig i form av beteendeproblem. I denna uppsats vill jag ta reda på vad lärare kan göra för 

att hjälpa och stödja elever i behov av stöd, samt vad de använder för metoder och 

hjälpmedel. Detta för att som blivande lärare kommer jag många gånger stöta på elever i 

behov av stöd och då vill jag ha kunskaper om vad jag som lärare kan göra för att hjälpa 

denna elev. 

 

I nya läroplanen, Lgr 11, går att läsa ”Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna 

växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter.”
2
 Det är alltså lärarnas ansvar att alla elever ska få känna detta, även 

de elever som kan behöva lite mer stöd under sin skoltid. Den enskilda eleven ska alltid stå i 

centrum för skolans verksamhet. Målet för skolans arbete är att hjälpa varje elev till en 

allsidig utveckling, samt främja dess personliga mognad till en fri och självständig 

människa.
3
 Alla elever i klassrummet har olika behov och jag som blivande lärare vill kunna 

bemöta dem på deras nivå, där de på bästa sätt kan lära och utvecklas. Miljön som eleverna 

arbetar i kan hjälpa eller stjälpa, var lär sig eleverna bäst och skiljer det sig eleverna emellan?  

 

Eftersom många barn med beteendesvårigheter även har inlärningssvårigheter är det viktigt 

att vi inte bedömer en elev för fort utan faktiskt tar reda på hur vi kan hjälpa denna på bästa 

sätt.
4
 För pedagoger har det alltid stått i fokus att tillgodose varje barns behov och detta ter 

sig på olika sätt.
5
 Det kan ske genom individualiserad undervisning. För att en 

                                                           
1
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket: www.skolverket.se s.9ff 

2
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket: www.skolverket.se s.7 

3
 Lennart Teveborg (2001). Elever i behov av särskilt stöd. Solna: Eklunds förlag AB s. 36 

4
 Björn Kadesjö (2008). Barn med koncentrationssvårigheter. Stockholm: Liber  s. 114 

5
 Berit Bergström (2001). Alla barn har särskilda behov. Stockholm: Runa förlag. s.8 
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individualiserad undervisning ska ge ett gott utbyte krävs rutin och arbetsro. Om eleverna är 

sysselsatta kan läraren bedriva enskild handledning eller färdighetsträning för de elever som 

behöver det mest, det blir individualisering genom självständigt arbete.
6
  

 

2. Syfte och frågeställning 

2.1. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur lärare beskriver att de gör för att skapa goda 

lärandemiljöer i klassrummet för elever i behov av särskilt stöd. Detta för att som blivande 

lärare öka kunskapen hur man på bästa sätt kan ge stöd och underlätta för elever med 

beteende- och inlärningssvårigheter. 

  

2.2. Frågeställning 

Hur kan lärare skapa goda lärandemiljöer i klassrummet för elever med beteende- och 

inlärningssvårigheter i år 1-6? Vilka metoder och hjälpmedel använder lärare? 

 

3. Teori 

I det här kapitlet beskrivs begrepp som är viktiga inom specialpedagogiken samt två lärteorier 

knutna till den. De begrepp som kommer tas upp är specialpedagogik, normalitet, avvikelse 

och differentiering, inkludering, exkludering, integrering och segrering samt kategoriskt och 

relationellt synsätt. De teorier som kommer nämnas är behaviorismen och den sociokulturella 

teorin. 

 

3.1.  Specialpedagogik 

Specialpedagogiken bygger på en rad discipliner som psykologi, medicin, sociologi, 

idéhistoria men det går att diskutera hur mycket det egentligen skiljer sig från ”vanlig” 

pedagogik.
7
 Specialpedagogik handlar på en övergripande nivå om samspelet mellan individ, 

utvecklingsmiljö och samhälle. I praktiken är specialpedagogiken en delad verksamhet, den 

utgår både från ett systemperspektiv och också ett individperspektiv för att identifiera elever 

                                                           
6
 Lennart Teveborg (2001). Elever i behov av särskilt stöd. Solna: Eklunds förlag AB s. 37 

7
 Sverre Asmervik, Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (2001). Barn med behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur. s. 9 
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som kan riskera att hamna i olika typer av svårigheter och kunna arbeta förebyggande.
8
  

Något som kan vara negativt för specialpedagogiken är att det avvikande ofta betonas alltför 

mycket och att barnens resurser då inte uppmärksammas. Det är viktigt att arbeta med deras 

svagheter men vi får inte låta dessa dölja barnens möjligheter.
9
 

 

3.2. Lärteorier  

Det är viktigt att sätta sig in i inlärningsteorierna då det bidrar till att göra läraren mer 

medveten om elevens sätt att tänka och gör att läraren får lättare att sätta sig in i elevens 

tankesätt. För att läraren ska kunna ge en individanpassad undervisning krävs det att läraren 

har kunskap om eleverna, hur de tänker, vad lärande är, och hur inlärning sker i samspel med 

omgivningen. Ingen teori ger svar på allt det, men tillsammans kan de bidra till lärarens 

medvetenhet om lärprocesserna vilket gör att den individanpassande undervisningen kan bli 

bättre.
10

 

 

Vid specialpedagogiskt arbete används ofta två teorier som utgångspunkt. Behaviorismen 

handlar om att ge positiv förstärkning när eleven gör rätt. Det är vanligt med läromedel inom 

det behavioristiska synsättet samt att använda datorn. Men eleverna tröttnar på att sitta med 

samma läromedel och vid för mycket användande av datorn är man rädd att eleverna ska gå 

miste om viktiga sociala erfarenheter och att kommunikationsförmågan hämmas.
11

 Därför 

knyter vi även samman specialpedagogiken med den sociokulturella teorin då den står för det 

lärande som handlar om vad individer och kollektiv tar med sig från sociala situationer och 

använder i framtiden. Ett lärande som kommer från en mänsklig handling. I skolan ses vikten 

av att arbeta med språket, fysiska redskap, kommunikation och samspel. Dessutom kan en 

sociokulturell inlärningsmetod vara att utgå från elevernas närmiljö. Det kan vara att läraren 

utgår från elevernas närmiljö och hämtar material där eller använder sig av barnens 

fantasivärld.
12

  

 

 

                                                           
8
 Inga-Lill Jacobsson & Inger Nilsson (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och 

kultur. S.15 
9
 Sverre Asmervik, Terje Ogden & Anne-Lise Rygvold (2001). Barn med behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur. s. 8 
10

 Gunn Imsen (2006). Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. s201f 
11

 Gunn Imsen (2006). Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. s.380ff 
12

 Gunn Imsen (2006). Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Studentlitteratur. s.408ff 
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3.3. Normalitet, avvikelse och differentiering 

Mycket i specialpedagogiken handlar om att kategorisera och beskriva olika typer av 

avvikelser från vad som ses som det normala. Definitionen normalitet varierar över tid då det 

betraktas som en social konstruktion. I dagens samhälle är det invånarna som avgör vad som 

är normalt och vad som är avvikande. I skolan får inte eleverna som är i behov av särskilt 

stöd utnämnas i någon typ av negativ form. Utsorteringen måste ske i välmening och för att 

utveckla skolans resurser och undervisning.
 13

 Normalitet och avvikelse är relativa begrepp, 

de får en betydelse där de i ett sammanhang jämförs med personer i en jämförelsegrupp. Vad 

som är normalt och vad som anses som avvikande varierar beroende på vilket samhälle, 

sammanhang eller i vilken miljö man befinner sig.
14

 Begreppet differentiering omfattar de 

svårigheter som uppkommer när vi i den så kallade vanliga undervisningen ska omfatta alla 

elever. De svårigheter som det faktiskt är att hantera den mångfald av elevers olika 

förutsättningar för inlärning, det finns ett behov av differentiering.
15

  

 

3.4. Inkludering, exkludering, integrering och segrering 

Enligt lagstiftning har alla elever i behov av stöd rätt till att få stöd. Stödet organiseras olika 

på olika skolor då det beror på skolans resurser. Begreppen integrering, segrering, 

inkludering och exkludering förekommer i diskussionen om stödets utformning. Skolorna ska 

erbjuda elever i behov av särskilt stöd en pedagogik som sätter eleverna i centrum och kan 

tillgodose deras inlärningsbehov.
16

 Inkludering betyder ”att delta i en helhet”.
17

 Avgörande 

för om en elev faktiskt inkluderas eller exkluderas är attityden hos läraren till de elever som 

är i behov av stöd. Läraren ska ha tid att ge extra stöd, ha tillgång till bra 

undervisningsmaterial, kunna undervisa genom olika metoder samt ha möjlighet till 

kompetensutveckling. Integrering kan se olika ut i skolan, det kan till exempel vara att en 

elev bor hemma, går i en vanlig skola men får stöd i undervisningen, enskilt eller i grupp. 

Segrering blir istället att eleven avskiljs från en grupp där dess handikapp eller 

funktionshinder inte kan tillgodoses, till exempel kan det vara specialskolan eller särskolan. 

Ett exempel på både integrering och segrering kan vara särskilda undervisningsgrupper för 

                                                           
13

 Ingemar Emanuelsson, Beng Persson & Jerry Rosenqvist (2001). Forskning inom det specialpedagogiska 
området – en kunskapsöversikt. Skolverket s. 114ff 
14

 Inga-Lill Jacobsson & Inger Nilsson (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och 
kultur. S.36 
15

 Ingemar Emanuelsson, Beng Persson & Jerry Rosenqvist (2001). Forskning inom det specialpedagogiska 
området – en kunskapsöversikt. Skolverket s. 122 
16

 Salamancadeklarationen och salamanca +10 (2006).  Svenska Unescorådet s. 11 
17

 Inga-Lill Vernersson (2007).  Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund: Studentlitteratur. s.23 
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elever med funktionshinder, till exempel särskoleklass, som räknas som segrerade grupper 

men kan vara integrerade i den vanliga skolan.
18

 För att lättare skilja mellan inkludering och 

integrering kan det förklaras så att inkludering handlar om förändring av hela skolmiljön för 

att anpassa denna till mångfalden av elevers olikheter medan integrering handlar mer om att 

anpassa ”avvikande” barn till mer eller mindre fasta skolstrukturer som inte är anpassade för 

dem.
19 

 

3.5. Kategoriskt och relationellt synsätt 

Det finns två olika sätt att förstå specialpedagogiska problem på som skiljer sig i hög grad 

från varandra. Det är det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet.
20

 Det 

kategoriska utgår från en medicinsk och psykologisk förståelse medan det relationella utgår 

från en pedagogisk förståelse. Det kategoriska perspektivet fick sin frammarsch under 

efterkrigstiden medan det relationella börjat komma mer under de senaste decennierna. Just 

nu finns båda dessa perspektiv representerade i skolorna, men forskning har visat på att det 

fortfarande är det kategoriska perspektivet som dominerar mest i Sverige. Det har också 

påvisats att perspektiven används på ett ”både och” sätt.
21

 I det kategoriska perspektivet ses 

alltså en elevs svårigheter som individkaraktäristiska medan i det relationella perspektivet ses 

elevens svårigheter som något som uppstår i elevens möte med omgivningen.
22

  

 

3.6. Lärandemiljö 

Lärandemiljö är ett begrepp som författare beskriver på olika sätt och använder olika 

benämningar till. Till exempel Karin Åberg (1994) benämner lärandemiljön som ett 

klassrumsklimat där hon beskriver det som ett klassrum där eleverna känner sig omtyckta och 

accepterade. Där alla elever vet vad de inte får göra och varför de gränserna finns, alla elever 

lyssnar på varandra och visar varandra tolerans och förståelse. Ett klassrum där alla elever får 

hjälp med sina svårigheter och får pröva nya idéer. Där alla elever känner att de duger, att 

man ser vad eleverna är duktiga på och säger det till dem, att få uppleva att det är viktigt att 

                                                           
18

 Inga-Lill Vernersson (2007). Specialpedagogik i ett inkluderande perspektiv. Lund: Studentlitteratur. s.23f 
19

 Claes Nilholm (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. s.50 
20

 Ingemar Emanuelsson, Beng Persson & Jerry Rosenqvist (2001). Forskning inom det specialpedagogiska 
området – en kunskapsöversikt. Stockholm: Skolverket  
21

 Ingemar Emanuelsson, Beng Persson & Jerry Rosenqvist (2001). Forskning inom det specialpedagogiska 
området – en kunskapsöversikt. Skolverket. s.119ff 
22

 Skolverket. Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. 
Stockholm: Skolverket s. 18 
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alla tycker och känner, att få känna att man är någon.
23

 Andra benämningar kan vara lärmiljö, 

inlärningsmiljö, klassmiljö och klassrumsmiljö.  

 

Annika Samuelsson (2006) har i sin uppsats skrivit om klassrumsmiljöns betydelse för barns 

lärande. Faktorer som belyses är färg, ljus, temperatur, luft, ljud, skolmöbler och 

rumsuppfattning. Alla dessa faktorer påverkar barnens inlärnings- och prestationsförmåga 

och avgör om det är en god lärandemiljö i klassrummet för eleverna eller inte.
24

 

 

Lärandemiljön kan ses på olika sätt utifrån det relationella och kategoriska synsättet. Enligt 

det relationella synsättet kan vi med hjälp av att förändra miljön runt eleven påverka eleven 

till bättre prestation. Läraren hjälper till genom att individanpassar undervisningen. Enligt det 

kategoriska synsättet menar man att eleven själv medverkar till svårigheterna och att det är 

hos eleven svårigheterna sitter. Då får eleverna många gånger arbeta i mindre grupper.
25

 

 

4. Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs vanliga diagnoser vid beteende- och inlärningssvårigheter, då lärare 

bör veta mer om bakomliggande fakta om de undervisar elever i behov av särskilt stöd. 

Många frågetecken kan suddas ut om läraren förstår varför en elev beter sig på ett visst sätt 

eller vet vad olika diagnoser står för. Gamla respektive nya begreppet ”elever i behov av 

stöd” beskrivs också samt åtgärdsprogram. Även vad som står i styrdokumenten om elever i 

behov av särskilt stöd och vad som går att hitta i tidigare forskning inom detta område.  

 

4.1. Styrdokument 

I nya läroplanen finns att läsa om skolans uppdrag. Det handlar om att ” främja lärande där 

individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete 

med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av omsorg om individen, 

omtanke och generositet.”
26

 Läraren har därför ett stort ansvar då eleverna ska motiveras till 

detta, samt att undervisningen ska individualiseras för att varje elev ska få utvecklas på sin 

                                                           
23

 Karin Åberg (1994). Bland stjärnor och syndabockar. Solna: Karin Åbergs och Ekelunds förlag. S. 31f 
24

 Annika Samuelsson (2006). Klassrummet- barnens arbetsplats. Klassrumsmiljöns betydelse för barns lärande. 
Linköpings universitet, Examensarbete 
25

 Bengt Persson (2001). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 
26

 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Skolverket: www.skolverket.se s.6 
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nivå. Vidare går att läsa om individualisering att ” Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” Samt att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla.”
27

 Det finns också vissa riktlinjer som pekar på att lärarna och alla som arbetar i 

skolan också har ansvar för att skapa en god miljö för utveckling och lärande i skolan samt 

upptäcka och stödja elever i behov av särskilt stöd.
28

 

 

4.2. Behov av särskilt stöd 

Förr användes begreppet elever med särskilda behov. Det var elever som gick i hjälpklass 

eller observationsklass då de inte kunde ta till sig kunskap och lära sig i en vanlig klass. Nu 

används inte begreppet särskilda behov längre då man inte kan säga att en elev med 

funktionshinder har särskilda behov då de har samma grundläggande behov som andra elever 

men kan behöva särskilt stöd olika mycket under olika perioder under sin uppväxt. I vissa fall 

kanske detta stöd gör att elevens svårigheter minskas eller helt försvinner.
29

 Idag säger vi 

istället elever i behov av särskilt stöd. Ordbytet speglar ett perspektivbyte. Nu menar man på 

att det kan vara omgivningen som har stor betydelse och att i behov av särskilt stöd kan vara 

tillfälligt eller övergående.
30

 När man istället talar om elever med behov av särskilt stöd 

flyttas delvis problemet från barnet men samtidigt öppnar man för att alla barn bör undervisas 

tillsammans.
31

 Men för att kunna bedöma vilka barn som faktiskt är i behov av särskilt stöd 

krävs kunskap om barns normala utveckling på olika områden upp till vuxenlivet samt 

beteenden i olika utvecklingsskeden. Kunskap om avvikelser är också något som måste 

finnas. Det behövs alltså kunskap om barn i grupper och där vi kan se hur de fungerar 

tillsammans med andra barn.
32

 För att kunna se avvikelser måste det finnas några kriterier för 

vad som är det ”normala”. Då kan vi säga att de barnen som inte kräver extra stöd är de som 

följer de officiella målen, de är läroplanens ansikte utåt. Man har träffat dem förut, både 

                                                           
27
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privat och i yrket och man vet vilka de är, var man har dem och vilken typ av pedagogik de 

behöver.
33

 

 

4.3. Beteendesvårigheter  

Beteendeproblem i skolan är socialt betingat och ändrar sig över tid och vad som uppfattas 

som problem är olika för olika skolor samt för olika lärare. Så här kan beteendeproblem i 

skolan definieras: ”Beteendeproblem i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, 

normer och förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och 

därmed också elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion 

med andra.”
34

  

 

Beteendeproblem i skolan kan också genom ett professionellt perspektiv beskrivas som 

elever som avviker från normerna för hur en elev ska uppföra sig i klassrum och skolmiljö. 

Det kan vara bråk och konflikter mellan elever, elever som inte kan samarbeta eller som inte 

arbetar tillräckligt mycket på lektionerna. Det kan också vara oförståelse och brott mot 

kulturella och sociala normer. Åldersnormerna räknas in här också då beteendet faktiskt 

bedöms i förhållande till vad åldersgruppen förväntas kunna.
35

  

 

Uppmärksamhetsstörningar är inte någon diagnos men benämns ofta som 

koncentrationssvårigheter i vardagen. Det är något som återkommer som symptom i många 

olika typer av störningar, till exempel mental retardation, autism och traumatisk belastning. 

Vid ADHD är det ett huvudsymptom och det förekommer också hos stressade barn. Men det 

kan också förekomma hos barn utan diagnos men som inte fungerar i vardagen. Det är barn 

som inte gör vad de vuxna förväntar sig utan reagerar överraskande, oförutsägbart och 

oresonligt. De kan bli arga, sparka och slå på bara någon sekund. De behöver vuxna som kan 

läsa dem och se vad de behöver just för denna dag. Någon som kan hinna förutse, vara ett 

steg före och kunna ändra kurs om det behövs. 
36

 ”Beteendeproblem” kan delas upp i ett antal 

undergrupper, men man ska ändå skilja mellan allvarliga beteendeproblem som skolk, våld 

och mobbing samt undervisningsstörande beteende. Vissa begrepp syftar alltså mer på hur 

eleverna fungerar i skolan med disciplinproblem eller psykogena inlärningssvårigheter medan 
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andra begrepp beskriver mer sociala och emotionella problem och svårigheter att interagera 

med andra. På senare tid har begrepp som syftar mot att det är själva beteendet som utgör 

problemet börjat användas allt mer. Det kan då vara ”EBD-children” (emotionally and 

behaviorally disturbed children), uppförandestörning samt antisocialt beteende. Det kan 

handla om arbetsvägran, passivitet, problembeteende som förstör arbetsron i klassrummet och 

hindrar läraren från att undervisa. Ibland kan hela klasser drabbas och det kallas då för 

undervisningsstörande beteende vilket baseras på ett gruppbeteende.
37

  

 

Övriga faktorer som kan spela in i hur elever beter sig i skolan kan vara uppväxt och 

hemmiljö. Det kan även vara skolans miljö som är rörig, lärarna kan sakna kunskap i hur 

beteendeproblem ska hanteras samt att de är ointresserad av att ta reda på det. ”Det finns med 

andra ord elever som har svårigheter i skolan, elever som skolan har svårigheter med och 

skolor med problem.”
38

 

 

4.4. Neurologiska funktionshinder 

Neurologiska funktionsnedsättningar är funktionsnedsättningar som baseras på nedsättningar 

inom andra områden än det abstrakta tänkandet eller begåvingen. De vanligaste diagnoserna 

inom detta område är ADHD, autism och Aspergers syndrom.
39

 Termer inom pedagogiska 

funktionsstörningar som förekommer är inlärnings- och koncentrationssvårigheter, läs- och 

skrivsvårigheter, hyperaktivitet och impulsivitet. De pedagogiska termerna är inte så 

väldefinierade då de ofta handlar om personer som ofta befinner sig i en gråzon mellan 

normalitet och avvikelse. Dessa kan ibland också kallas för gråzonsbarn, gränsbarn eller 

bokstavsbarn. Eftersom dessa elever med neurologiska funktionshinder ofta har svårt att följa 

undervisningen och att anpassa sig till sociala krav som krävs för utbildning behöver dessa 

svårigheter tas på allvar, trots att orsakerna till svårigheterna är olika, så att de eleverna kan 

utvecklas och lära på bästa sätt.
40

  

 

4.5. Attention Deficit Disorder (ADD) 

I Sverige betecknar ADD (Attention Deficit Disorder) eller ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) barn med stora koncentrationsproblem men ej motoriska störningar. 
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Det har också kallats DAMP eller MBD. Kännetecken på ett barn som har ADD är 

koncentrationssvårigheter, bristande uthållighet och inkonsekvens. Det kan också i vissa fall 

vara impulsivitet, överaktivitet, social klumpighet, omättlighet, oordentlighet, omedgörlighet, 

fumlighet, inlärningssvårighet, dåligt korttidsminne, svag självkänsla och trotsigt beteende. 

Men dessa varierar från person till person. ADD är inte så ovanligt bland barn, hela 3-5 % av 

alla barn i skolåldern har det.
41

 Det är tre gånger så många pojkar som flickor som har 

diagnosen. ADD är inget nytt fenomen, men vår förståelse har kraftigt ökat de senaste två 

årtiondena. Dessutom har möjligheten ökat att tidigt upptäcka och behandla ADD.
42

 ADHD 

omfattar tre undergrupper, med i huvudsak uppmärksamhetssvårigheter, överaktivitet och 

impulsivitet samt en kombination av dessa svårigheter. ADHD handlar om en bristande 

förmåga i att hantera impulser. Man låter sina impulser styra handlandet.
43

 Symptombilden 

för Touretts syndrom stämmer i huvudsak överens med de symptom som är typiska för 

ADHD. Många med Touretts syndrom har också ADHD men skillnaden mellan dessa 

syndrom är att personer med Touretts syndrom också vanligen har någon form av tics, vilket 

inte är typiskt för ADHD.
44

 Vad som är viktigt att tänka på som lärare är att alla elever är 

olika även om de har samma diagnos. Det finns alltså inte här något diagnosspecifikt sätt att 

arbeta. Att visa förståelse och försöka få eleven att tillsammans med dig kunna hitta strategier 

för att komma över hinder är viktigast. Det är också väsentligt att arbeta med elevernas 

självkänsla och hjälpa dem få syn på sina starka sidor.
45

 

 

4.6. Aspergers syndrom 

Barn med aspergers syndrom kan ha olika typer av symptom och dessutom framträda olika 

starkt men dessa barn uppfattas oftast inte som andra barn. De vanligaste symptomen är att de 

ofta har kontaktsvårigheter, uppträder stökigt och kan upplevas lata och ouppmärksamma. De 

kan även ha ett avvikande sätt att prata och en monoton röst, tolkar språk och uttryck konkret 

och bokstavligt, har svårt att läsa av kroppsspråk, kan reagera oväntat och våldsamt eller 

uppträda distanslöst, har svårt att se saker ur andras perspektiv, sociala kontaktsvårigheter, 

har en ojämn begåvningsprofil, tänker på sitt eget sätt med sin egen logik, är sanningssägare 
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och har svårt att veta vad som passar sig i olika situationer samt är ofta rutinbundna och har 

svårt med förändringar. Flickor kan lätt uppfattas som blyga. Elever med aspergers syndrom 

kräver ett konkret åtgärdsprogram, välorganiserade aktiviteter på givna platser, konkret 

undervisning, tydliga läromedel, tydliga instruktioner som eleven förstår och mycket tålamod 

i undervisningen.
46

 Personer med Aspergers syndrom är ofta väldigt sårbara och har en 

tendens att utveckla olika psykiska symtom som ångest, tvångstankar, tvångshandlingar och 

depressiva fobier. Många har också svårt med socialt umgänge och förändringar.
47

 

 

4.7. Autism 

Autism karakteriseras av svårigheter med social interaktion, kommunikation och begränsad 

beteenderepertoar eller begränsad, annorlunda fantasi. Svårigheter inom kommunikation kan 

te sig i att talutvecklingen är försenad eller att personen inte talar alls.
48

 Autism kan framträda 

olika starkt hos olika barn. Det vanligaste är att de kan reagera oväntat och våldsamt, har en 

försenad eller utebliven talutveckling, tolkar språk konkret och bokstavligt, försenad motorisk 

utveckling, förstår inte fantasilekar, kan utveckla märkliga rörelsemönster till exempel gå på 

tå eller vagga fram, samt har svårt att acceptera förändringar.  Elever med autism kräver likt 

elever med aspergers syndrom ett konkret åtgärdsprogram, konkret undervisning med tydliga 

läromedel, individanpassad och konsekvent utformad undervisning, tydliga instruktioner och 

en mängd tålamod.
49

 Skillnaden mellan autism och Aspergers syndrom kan förklaras med att 

de som har autism inte förstår att andra människor har känslor och tankar. De med Aspergers 

syndrom kan däremot förstå det men de kan inte leva sig in i hur andra tänker och känner. 

Man kan säga att de med Aspergers syndrom i regel inte har lika stora svårigheter som de 

med autism.
50

 

 

4.8. Dyslexi och dyskalkyli 

Det är skilda uppfattningar om hur läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ska definieras. Det 

finns två olika synsätt. Det neuropsykologiska synsättet skiljer på dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter. Dyslexi förklaras med biologiska faktorer och läs- och skrivsvårigheter 
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förklaras med andra skäl. Stor vikt läggs vid medicinsk diagnostisering. Däremot den 

reformpedagogiska forskningen skiljer inte på dyslexi och läs- och skrivsvårigheter och där 

läggs större vikt på de specialpedagogiska problemlösningarna istället för orsaken till 

elevernas problem.
51

  

 

Svårigheterna kan vara mycket olika från person till person vid läs- och skrivsvårigheter. 

Vissa kan knappt läsa alls, vissa kan läsa men långsamt. En del kan knappt skriva sitt namn, 

andra kan skriva vad de vill men med många stavfel. Vanliga tecken på läs- och 

skrivsvårigheter är att man kastar om bokstäver eller tappar bokstäver eller siffror, förväxlar 

bokstäver, tappar bort ändelser och korta ord både vid läsning och skrivning, har svårigheter 

att följa en textrad och vid övergången till nästa, upplever bokstäverna som otydliga och att 

de rör sig, tröttnar snabbt, tycker det är tråkigt att läsa eller klagar på huvudvärk, tar fel på 

höger och vänster, svårigheter att komma ihåg namn och kan tala otydligt och uttala vissa ord 

fel. Dyslexi kan även innebära brister i det sociala samspelet och i kommunikationsförmågan, 

bristande initiativförmåga på grund av mindervärdighetskänslor, otrygghet och 

koncentrationssvårigheter och svårigheter i att tillgodogöra sig undervisning, samt 

information i samhället. Som lärare gäller det att stärka barnets självförtroende och underlätta 

för barnet i undervisningen så denna kan tillgodogöra sig informationen. Kunna förse barnet 

med hjälpmedel, undvika pressande situationer som högläsning i grupp och låta barnet arbeta 

i sin egen takt. Uppmärksamma barnets speciella intressen och låta eleven redovisa sina 

starka sidor inför kamraterna och självklart stimulera barnets läs- och skrivutveckling med 

beröm och inte vara en felfinnare.
52

 Det är inte ovanligt att flera i samma familj eller släkt har 

dyslexi, vilket kan tyda på en viss ärftlighet. Problem, speciellt med stavning, kan även 

uppstå i vuxen ålder.
53

 

 

Matematiksvårigheter, eller dyskalkyli som det också kallas för, definieras som ”låga 

kunskaper i matematik i relation till en fastställd standard”. Många gånger kan dyskalkyli 

sammanhänga med någon typ av funktionshinder som till exempel utvecklingsstörning. 

Andra orsaker kan annars vara brist på koncentration eller ängslighet. Ofta upplever läraren 

att eleven visar olust inför matematikundervisningen, svårigheterna kan vara mycket olika 

från person till person. Symptom hos elever med dyskalkyli kan annars vara att eleven kastar 
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om och tappar siffror, gissar svaren istället för att räkna, räknar ofta rätt men skriver fel svar, 

har svårt att se vad matematikproblemet innebär, tröttnar snabbt och tycker det är tråkigt att 

räkna samt upplever sig sämre än sina kamrater. Även matematiksvårigheter kan innebära 

brister i det sociala samspelet och i kommunikationsförmågan. Elever med dyskalkyli kräver 

ett individuellt matematikprogram, och precis som elever med dyslexi ska läraren förse dessa 

elever med hjälpmedel, undvika pressande situationer, stärka barnets självförtroende, låta 

barnet arbeta i sin egen takt och alltid se till att eleven verkligen förstår och inte bara säger 

det.
54

 Men definitionen av dyskalkyli är till viss del problematisk då forskarna är oeniga kring 

det. Vissa menar att det rör sig om brister i taluppfattningen och svårigheter i grundläggande 

färdigheter som ligger bakom dyskalkyli medan andra tror att det kan röra sig om specifika 

svårigheter inom vissa delar av matematiken. Det finns även de som tror det rör sig om 

ineffektiva räknestrategier som belastar arbetsminnet med begränsad kapacitet. Dessa olika 

synsätt gör att man bör vara försiktig med att ställa diagnosen dyskalkyli.
55

  

 

4.9. Åtgärdsprogram 

Åtgärdsprogrammens syfte är att finnas som stöd och för att hjälpa skolpersonalen att 

strukturera och bearbeta enskilda elevers svårigheter, samt för att ”stödja alla elever som 

riskerar att inte nå kunskapsmålen så att deras möjligheter att nå målen ökar.”
56

 Ett 

åtgärdsprogram bör innehålla problemprecisering, beskrivning av barnets behov och hur det 

ska tillgodoses, det vill säga de åtgärder skolan beslutar om eller mål för åtgärdsprogrammet. 

Där ska också stå hur åtgärderna ska följas upp och utvärderas, samt vem eller vilka som har 

ansvar för vad i programmet. Det kan också finnas information om elevens bakgrund och 

miljö, samarbeten med konsulter och behandlingssammanhang. Viktigt är att 

åtgärdsprogrammet relaterar till läroplanernas och kursplanernas mål.
57

 Däremot finns det 

egentligen inte några regler för vad ett åtgärdsprogram ska innehålla då varje åtgärdsprogram 

ska ha sin utgångspunkt i den enskilda elevens behov och förutsättningar. Enligt 

skolförordningen ska åtgärdsprogram upprättas vid behov och det är rektors ansvar att detta 

efterföljs.
58

 Åtgärdsprogrammen kan omfatta alla barn, oavsett ålder eller handikapp, som är i 

behov av stöd. Åtgärden kan vara antingen kortvarig eller längre, beroende på elevens behov. 
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Man kan se åtgärdsprogrammet mer som en konkret uppföljning av en elevs utveckling inom 

ett område. Viktigt är att fokus ligger på de åtgärder skolan har ansvar för då det ibland läggs 

för stort ansvar på eleven eller dess vårdnadshavare.
59

 Cirka 20 procent av alla elever i 

grundskolan är någon gång under sin skolperiod i behov av särskilt stöd och alla elever 

verkar någon gång under sin skoltid få specialpedagogiskt stöd. Åtgärdsprogram är då en av 

lösningarna. Mobbning eller utanförskap kan också vara en orsak till att åtgärdsprogram 

utformas.
60

 

 

4.10. Tidigare forskning 

Forskning inom specialpedagogik handlar om barn, unga och vuxnas delaktighet, 

kommunikation och lärande i olika sammanhang och situationer, med fokus på samspelet 

mellan individens förutsättningar samt samhällets och skolans villkor och resurser. 

Forskningen ska ge stöd åt den specialpedagogiska verksamheten så att arbetet kring elever i 

behov av särskilt stöd genomförs på en vetenskaplig grund.
61

 Skolverket skriver om behovet 

av särskilt stöd i skolan. En jämförelse mellan årskullarna födda 1982 och 1987 visar att 

andelen elever som fick specialpedagogiskt stöd ökade under 1990-talet. Av de som var 

födda 1982 fick cirka en tredjedel specialpedagogiskt stöd någon gång under sin utbildning 

medan av de som är födda 1987 var det nästan hälften. Samma studie visar också på att det 

specialpedagogiska stödet oftast sätts in i årskurs tre eller fyra, vilket ses som ganska tidigt.
62

  

Men det betyder inte att alla som behöver extra stöd får det, i en annan studie står det att var 

femte elev som skolans personal bedömer vara i behov av särskilt stöd inte får det.
63

 I 

läroplanen står det skrivet att hänsyn måste tas till alla elevers olika förutsättningar och behov 

och att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå de olika målen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.
64

 Detta är något 

som inte verkar efterföljas ute i skolorna. Resultatet visar på att det oftast är de elever som är 

tysta, initiativsvaga och blyga som får minst hjälp. Dessa elever märks inte mycket, har svårt 

att koncentrera sig och är ofta svaga läsare. Dessutom visar studien på att de ”bråkiga” 

                                                           
59

 Skolverkets allmänna råd 2008. Allmänna råd för arbete med åtgärdsprogram. s. 15f 
60

 Lisa Asp-Onsjö (2008). Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med elevdokumentation i skolan. Lund: 
Studentlitteratur s. 12f 
61

 Inga-Lill Jacobsson & Inger Nilsson (2011). Specialpedagogik och funktionshinder. Stockholm: Natur och 
kultur. S.15 
62

  Skolverket (2008). Särskilt stöd i grundskolan. En sammanställning av senare års forskning och utvärdering. 
Stockholm: Skolverket s. 24ff 
63

 Myndigheten för skolutveckling (2005). Elever som behöver stöd men får för lite. Stockholm: Liber s. 41f 
64

 Läroplan för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011. S.8 



19 
 

eleverna oftast får fel typ av hjälp. Att skolorna inte utreder varför de är stökiga utan åtgärdar 

genom att försöka skilja eleven från övriga elever. Varför dessa elever inte får den hjälp de 

ska ha uppges som skäl ekonomiska resurser, brister i organisationen, brister i personalens 

kompetens, att eleverna inte är villiga att ta emot särskilt stöd samt att eleven har så pass 

omfattande frånvaro så skolan inte kan nå eleven med stödinsatser.
65

  

 

En undersöknings resultat visar att det är två typer av svårigheter som leder till behov av 

särskilt stöd. Det ena är lärandesvårigheter och det andra är beteendesvårigheter. Till 

beteendesvårigheter hör socioemotionella svårigheter och koncentrationsvårigheter. När det 

gäller lärande är läs- och skrivsvårigheter de vanligaste svårigheterna men 

matematiksvårigheter är nästan lika vanligt förekommande. Men allra vanligast är 

beteendesvårigheter men ofta beskrivs en kombination i åtgärdsprogrammen. De vanligaste 

åtgärderna är särskild färdighetsträning i de ämnen eleven har svårigheter i och ofta med ett 

anpassat läromedel. Hemuppgifter är också en vanlig åtgärd.
66

 I en undersökning har fem av 

tio skolor anställt specialpedagoger men två av skolorna har speciallärare utan 

specialpedagogisk utbildning. Dessa specialpedagoger ska främst arbeta med konsultativa 

frågor och i andra hand direkt med enskilda elever eller mindre grupper av elever. Detta är en 

ganska traditionell bild av verksamheterna i skolorna. Man upplever en resursbrist och de 

specialpedagoger som finns på skolorna är hårt knutna till vissa klasser och lärare. Det är en 

anledning till att vissa elever får mindre stöd än vad de behöver. På ett par skolor har man 

även kommit fram till att det inte var så lyckat med för många lärare kring eleverna utan 

istället för ”vuxentätheten” var det ändamålsenlig kompetens som behövdes.
67

 

 

Hasse Hedström (2011) har gjort en undersökning om trygg klassrumsmiljö med ordning och 

arbetsro och har frågat några av landets skickligaste lärare i år F-9 om deras erfarenheter 

inom området. Lärarna beskriver hur de genom goda relationer och med tydliga ramar även 

får med sig de besvärligaste eleverna på tåget. De har inga mirakelkurer att erbjuda, däremot 

en välplanerad undervisnings som inte lämnar någon utanför. Motivation är ett ledord för 

många av lärarna. De uppmuntrar elevaktivitet och visar respekt, empati och intresse för 
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eleverna. De har en stark tro på alla elevers potential och vilja att lära, vilket leder till bättre 

studieresultat.
68

  

 

Det finns även en litteraturstudie om hur man som lärare kan förstå och stötta elever som 

uppvisar beteendeproblem i klassrummet. Även här framkommer att en god relation mellan 

elev och lärare är väldigt viktig. Dessutom kan läraren arbeta förebyggande genom att 

utforma klassrumsmiljön så att eleven får de bästa förutsättningarna för att lyckas, samt göra 

upp regler tillsammans med eleverna i klassen. En beskrivning över olika metoder som kan 

användas vid förändring av ett felaktigt beteende finns också med.
69

 Ytterligare studie om 

hantering av beteendeproblem i klassrummet är skriven med syftet att ta reda på hur lärare 

hanterar störande beteenden i klassrummet, samt vilken beredskap de känner att de har inför 

att hantera dessa problem. Studien har utförts med intervju som metod och resulterade i en 

slutsats där lärarna får för lite stöd från rektorer och ledning, samt att det är brist i lärarnas 

utbildning när det gäller kunskap för hur man kan arbeta med beteendeproblem. Detta leder 

till att lärarna känner osäkerhet i hur beteendeproblem i klassrummet ska hanteras.
70

 

 

Det finns även en studie gjord om just god lärandemiljö där syftet är att granska lärares 

uppfattning om begreppet god lärandemiljö samt hur de kan gå tillväga för att skapa en sådan 

miljö i klassrummet. Studiens metod var intervju och resultatet blev att lärarna hade en 

mycket bred definition av begreppet god lärandemiljö. Lärarna ansåg att de kunde skapa en 

god lärandemiljö genom respekt, regler, ledarskap och undervisning som är individbaserad, 

intressant och varierande.
71

 

 

Långström och Viklund (2010) har skrivit en bok som handlar om metoder. Där tar de upp 

storyline-metoden, att arbeta i tvärgrupper, rollspel, simuleringar och bikupor, med mera.
72

  

 

Sammanfattningsvis har flera författare som har skrivit om lärandemiljöer sedan lagt fokus på 

begreppet klassrum i fysisk bemärkelse eller beteendesvårigheter. Eftersom tidigare forskning 
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visat på att det är beteende- och inlärningssvårigheter som leder till att elever blir i behov av 

särskilt stöd, har jag valt att i min uppsats fokusera på dessa två svårigheter. Då lärandemiljö 

även kan vara utomhus har jag i min uppsats valt att benämna det som lärandemiljöer i 

klassrummet. På detta sätt läggs mitt fokus på elevernas inlärning i klassrummet. Då det är 

flera som forskat i hur klassrumsmiljön påverkar eleverna har jag istället valt att fokusera på 

lärarens metoder och hjälpmedel för att skapa en god lärandemiljö för alla elever, något som 

det inte går att hitta lika mycket forskning om. 

 

5. Metod 

I det här kapitlet beskrivs vilken metod som använts i undersökningen, vilka urval som gjorts 

och vilka forskningsetiska överväganden som är viktiga att tänka på. Även tillvägagångssätt 

beskrivs och hur materialet har bearbetats. 

 

5.1. Metodval 

Jag valde att göra en kvalitativ undersökning med semi-strukturerade intervjuer. Det betyder 

att intresset riktades mot den intervjuades åsikter vilket kräver lite fylligare svar och en 

flexibel frågeställning som bygger på ett lite öppnare samtal. Att gå efter en lite mer 

ostrukturerad intervju gör att jag som intervjuare kan utforma frågorna varierande och i olika 

ordning beroende på tillfälle och använder intervjuguiden mer som en minneslista för att 

komma ihåg att jag frågat om det jag behöver få svar på. Jag kan även ta med alternativa 

idéer som dyker upp när jag är ute på fältet.
73

 Det går att jämföra den kvalitativa intervjun 

med ett samtal mellan två personer om ett ämne som intresserar dem båda. Forskaren 

fokuserar på intervjupersonens upplevelse av ett ämne, i det här fallet hur de skapar goda 

lärandemiljöer för elever i behov av särskilt stöd.
74

 Forskningsintervjun är dock inte ett 

samtal mellan likställda parter då forskaren definierar och kontrollerar situationen. Att 

använda sig av intervju som forskningsmetod är inget konstigt, en intervju är ett samtal som 

har en struktur och ett syfte.
75

 Jag utformade min intervjuguide med öppna intervjufrågor där 

jag inledde med en enkel fråga för att inleda samtalet. Intervjuguiden formulerades med hjälp 

av syfte och frågeställningar samt utvecklades av tidigare forskning.  
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5.2. Urval 

Det gemensamma för de intervjuade är att de är eller har varit lärare mellan år 1-6. Jag har 

intervjuat fem olika lärare och en specialpedagog från sex olika skolor i en mellanstor stad i 

Sverige. Totalt sex personer med olika åldrar som undervisat i skolan i 4 - 41 år. För att få en 

så stor bredd på undersökningen som möjligt och olika skolors synsätt så har jag valt att 

förlägga intervjuerna på så många olika skolor som möjligt. Jag intervjuade specialpedagogen 

för att få ytterligare bredd samt tankar och idéer kring metoder och hjälpmedel som kan 

användas i klassrummet. Jag kontaktade slumpmässigt olika skolor både i stan och på 

landsbygden. Det var både skolor jag kände till samt skolor som var nya för mig. De lärare 

som godkände min förfrågan fick alla intervjuas. Lärarna fick själva ge förslag på dag och tid 

och jag erbjöd mig att komma till deras skola för att hålla intervjun där. Alla intervjuer 

genomfördes på skolorna. 

 

5.3. Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har fyra huvudkrav. Informationskravet där 

forskaren måste informera berörda om undersökningen samt dess syfte . Samtyckeskravet där 

de som medverkar måste veta att de ställer upp frivilligt och när som helst kan hoppa av om 

de vill, de bestämmer över sin medverkan. Konfidentialitetskravet som står för att personliga 

uppgifter förvaras så att oberörda ej kommer åt dem och att de är garanterade anonymitet. 

Samt nyttjandekravet där intervjuerna endast används till forskningsändamål och i detta fall 

min rapport.
76

  

 

Jag började med att skriva ett missivbrev, se bilaga 1, som utgångspunkt för att kunna ge en 

trovärdig anledning till varför intervjupersonerna ska lägga ner tid och energi på att svara på 

mina frågor i min undersökning. Jag valde att informera dem både muntligt samt skriftligt, 

först muntligt när jag tog kontakt, sedan skriftligt vid mötet så att de skulle komma ihåg vad 

jag tidigare sagt.
77

 Det är även viktigt att intervjupersonerna vet vad undersökningen har för 

syfte samt att de känner till att det är frivilligt att ställa upp och att de har chansen att 

samtycka och godkänna sitt deltagande i undersökningen.
78

 De måste även känna till att 

svaren kommer att behandlas anonymt och veta var de ska vända sig om det dyker upp några 
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frågor.
79

 Lärarna som jag har intervjuat är Anna, Britta, Cattis, Denise, Erik och Felicia. 

Dessa namn är fiktiva. De här handlingarna går också efter Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. 

 

5.4. Tillvägagångssätt 

För att försöka få tag på lärare på olika skolor fick jag skriva många mejl och ringa många 

telefonsamtal. Eftersom att alla intervjuer gjordes på olika skolor, blev intervjuerna gjorda 

olika dagar under en treveckorsperiod. En intervjuguide utformades, se bilaga 2, ett antal 

frågor som berörde min frågeställning, som jag kunde utgå ifrån vid samtalen med lärarna. 

Intervjuerna med lärarna spelades in med hjälp av en diktafon i en mobiltelefon. Intervjun 

med specialpedagogen antecknades endast för hand då jag gjorde den något tidigare än de 

andra intervjuerna och inte hade hunnit förbereda någon diktafon. Intervjuerna tog olika lång 

tid, de olika lärarna hade olika mycket att säga om frågorna. Tiden varierade mellan 10 

minuter och 30 minuter.     

 

5.5. Bearbetning av material 

När alla intervjuer var gjorda transkriberades alla inspelade intervjuer till textmaterial, det 

blev cirka 20,5 sidor med text. Jag har inte skrivit med exakt alla ”hummanden” och vissa 

stammanden, annars ska transkriberingarna stämma med inspelat material. Vidare lästes 

texterna igenom noggrant flera gånger och jag kunde finna vissa likheter och skillnader 

mellan lärarnas svar. Dessa jämförelser kunde jag tematisera och det blev mitt resultat.  

 

5.6. Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur väl forskaren har undersökt det som var avsett att undersöka.
80

 

Reliabilitet gäller följdriktigheten, överensstämmelsen och pålitligheten på en 

undersökning.
81

   För att min undersökning ska vara pålitlig har jag haft mitt syfte i fokus 

under hela undersökningens och skrivandet gång samt återkopplat till tidigare forskning och 

genom mina intervjufrågor fångat vad lärarna anser som viktigt inom det här området.  
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5.7 Metodreflektering 

Jag valde intervju som metod i den här undersökningen för att kunna få samtala med flera 

olika lärare och pedagoger som kommer från olika skolor, eftersom skolor kan skilja en del i 

undervisningsmetoder och lärarna också kan ha olika synsätt beroende på hur länge de jobbat 

och vilka skolor de jobbat på. Om jag skulle intervjuat fler personer som har 

specialpedagogik som särskilt intresse hade jag kanske fått mer ingående svar med fler 

metoder och hjälpmedel. Men däremot bör ju alla lärare vara insatta med hur de arbetar med 

elever i behov av stöd och på det sättet fick jag nu svar som kan representera de flesta lärare. 

Det var svårt att få tag på lärare som ville ställa upp. Jag tror det kan bero på att lärarna ofta 

redan har ett fulltecknat schema och då blir det svårt att klämma in mer även om det bara 

gäller en liten intervju. Jag tror dessutom att det är lättare att tacka nej till att delta när de inte 

känner personen som gör undersökningen.  

 

6. Analys och Resultat  

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur lärare beskriver att de gör för att skapa goda 

lärandemiljöer i klassrummet för elever i behov av särskilt stöd. Detta för att som blivande 

lärare öka kunskapen hur man på bästa sätt kan ge stöd och underlätta för elever med 

beteende- och inlärningssvårigheter.  

 

När jag hade läst igenom mina transkriberade intervjuer såg jag att jag fått många liknande 

svar på frågorna med vissa skillnader. Vissa av dessa likheter och skillnader ser jag som mer 

väsentliga att lyfta fram och det är dessa jag kommer att ta upp och redogöra för samt 

diskutera. Jag har identifierat följande teman, att identifiera särskilda behov, kännetecken på 

när en elev är i behov av extra hjälp, lärares metoder, lärares hjälpmedel samt lärares 

utopier på klassrummets uppbyggnad och hjälpmedel.   

 

 Att identifiera behov av särskilt stöd 

Alla lärarna som jag intervjuade hade någon gång haft en eller flera elever i behov av särskilt 

stöd i sin klass. Flera av lärarna tyckte det var svårt att precisera vad just behovet är för något. 

Lärarna framhåller att begreppet behov av särskilt stöd är ett stort begrepp som är svårt att 

rama in. Det kan vara när en elev lär sig utöver den ”vanliga” inlärningstakten, till exempel 

långsammare eller snabbare, eller inte befinner sig inom den ”normala” ramen och att det kan 

vara både inlärningen och beteendet som eleven behöver få lite extra hjälp med. Cattis 
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nämnde även att det kan vara en elev som behöver lite extra hjälp eller ”puff” olika perioder. 

Med puff menade hon stöttning.  

 

”… särskilda behov har alla dom elever som behöver lite extra hjälp eller puff och då 

betyder det att dom eleverna behöver kanske lite olika puffar olika perioder och sen är man 

igång. Det kan ju vara med läsa eller skriva eller någonting. Och då är dom ju elever i 

behov av stöd, just då.” (Cattis) 

 

 Erik tyckte att begreppet var mycket miljöspecifikt. Han menade att det kunde vara elever 

med särskilda diagnoser, lärstilar eller särskilt miljöinriktat vilket han syftade på att eleven 

har hamnat i ”fel” lärmiljö och har där svårt att lära sig. Han menar att: 

    

”…grundsynen  jag har på behov är mer miljöspecifikt att miljön snarare är ett hinder 

snarare än     att den problematiken eller det behovet barnet har, eller problematiken, 

behöver inte vara hindret. Utan har vi ett barn, till exempel med ADHD, och dom är ju 

känsliga för hastiga ljudintryck och synintryck, sitter dom i ett klassrum, vanlig traditionell 

klassrumsmiljö så är ju inte det den bästa miljön för dom. Utan dom skulle fungera jättebra 

om man hittade ett annat ställe där man skulle eliminera alla dom intrycken. Så att jag 

tänker mycket miljöer där.” (Erik) 

    

Kännetecken på när en elev är i behov av extra stöd 

När lärarna talade om kännetecken på att en elev är i behov av stöd förekom en liknande 

beskrivning från flera av lärarna. Något som alla lärarna nämnde var elevernas förmåga att 

koncentrera sig och fokusera på arbetet. Andra kännetecken som togs upp var att eleverna 

ofta har ett avvikande beteende och kan vara utåtagerande. Erik nämnde något som han kallar 

för ”flyktstrategier” som eleverna använder sig av. Med det menar han att eleverna ägnar sig 

åt annat oavsett om det beror på att de inte vill eller kan.  

 

”… olika flyktstrategier. Ehm, dom kan arbetsvägra, dom börjar leka med kompisar, dom 

stör andra eller dom blir arga, ledsna eller dom kan vara glada också och gör det som dom 

tycker är roligt i stunden istället för att koncentrera sig och fokusera på sitt arbete. Sen om 

dom inte vill eller inte kan, men oavsett det så blir det en flyktstrategi. Dom ägnar sig åt 

andra saker istället.” (Erik) 

 

Felicia nämnde att de kan ha svårt med att läsa och skriva också, att de inte uppnår målen för 
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ett eller flera ämnen och att de kan ha svårigheter med uppmärksamhet. Cattis tog även upp 

svårigheter i att ta instruktioner på olika sätt, även de eleverna har behov. 

 

”…de som inte kan ta muntliga instruktioner, inte kan ta skriftliga instruktioner, inte kan ta 

muntliga och skriftliga instruktioner med särskilt stöd av vuxen. Alltså gör alla dom tre 

momenten riktat mot den eleven, om man då inte har greppat det och inte kan klara 

uppgiften då har man ju behov av någonting”. (Cattis) 

 

Lärares metoder 

Lärarna nämner flera olika typer av undervisningsmetoder och de använder olika 

tillvägagångssätt som till exempel placering i klassrummet. Cattis nämner bland annat att en 

del elever kan till exempel känna stöd av att sitta bredvid en starkare elev medan andra elever 

inte bör sitta för nära någon annan elev alls. Även Britta nämner vikten av placering i 

klassrummet. 

 

”Sen är placeringen väldigt viktig i klassrummet. Det är lite olika var dom ska sitta. Ibland 

tycker man att dom ska sitta långt fram för att man liksom ska peta på dom, men det är inte 

säkert det är bra. För då sitter dom så här va (tittar sig omkring) så ibland är det faktiskt 

bättre att ha dom längst ner. För då har dom överblick över på ett naturligt sätt.” (Britta) 

 

Flera av lärarna nämner också att det kan vara en god idé att i förväg ha bestämt regler för att 

skapa struktur och nämner också hur viktigt det är att formulera realistiska mål för den 

enskilda eleven. Anna använder sig av bilder, fack och lådor för att på så sätt skapa en 

tydligare struktur för eleven. 

 

Britta nämner att stärka elevernas självkänsla och lyfta upp den svaga elevens starka sidor är 

också viktigt. Dessutom att man som lärare tänker på att individanpassa undervisningen hela 

tiden, att en elev behöver inte alltid just detsamma som någon annan. Även Anna kommer in 

på det med att bryta av undervisningen med lite annat för att alla elever ska orka och hålla 

motivationen uppe. 

 

”Plocka in spel och plocka in övningar och plocka in kort och ja, för en del barn måste man 

göra kortare arbetspass. Bryta av, ta en motorikbana eller hoppa 25 hopprepshopp eller ja, 

gå ut och spring motorikbana eller gå motorikbana och sen komma tillbaka…” (Anna) 
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Felicia nämnde också användning av belöningssystem som kan användas i vissa fall. Men då, 

och även i många andra fall, krävs en mycket god kontakt med hemmet, eftersom ett 

samarbete krävs mellan skola och hem. Flera av lärarna tog också upp hur positivt och mer 

lättarbetat det blir när de har en god kontakt med hemmet.  

 

”Elevernas föräldrar måste vara engagerade och det blir mycket lättare för läraren att veta 

att hemmet samarbetar för att hjälpa eleven med en viss svårighet. /…/ Belöningssystem är 

också något som kan fungera bra vid beteendesvårigheter. Det är då hemmet kommer in som 

ett viktigt stöd i bilden. Belöningen kan bestå av något enkelt som till exempel fredagsmat, 

hyra film eller små grejer. Ingenting som kostar en massa pengar.” (Felicia)   

 

Flera av lärarna tog också upp att arbeta med åtgärdsprogram och individuella 

utvecklingsplaner (IUP) när en elev behöver extra stöd samt att samarbeta med speciallärare 

eller specialpedagog. 

 

”Sen tycker jag att det här med inlärningssvårigheter, där känner jag att det är viktigt med 

samarbete med specialläraren och specialpedagogen och samtala med dom och liksom 

vända lite fram och tillbaka på sakerna…” (Anna) 

 

”Åtgärdsprogram är viktigt, att kartlägga vad eleverna behöver ha hjälp med och allt man 

provat för att hjälpa eleven. Det är ett väldigt bra stöd att ha sen, det gör att man lätt 

kommer ihåg vilka metoder som testats för just denna elev. Vi bryter ner ”problemet” i små 

bitar och försöker sedan komma på bra lösningar för att ge eleven rätt typ av stöd.” (Felicia) 

 

Lärares hjälpmedel 

Hjälpmedel som lärarna använde sig av var allt ifrån stressbollar till datorer och speciella 

datorprogram som till exempel RoboMemo, ett program som övar upp arbetsminnet. 

Lärarna nämner också att de använder numrerade mappar, timstockar, skärmar, kuddar 

och sackosäckar, hörlurar, med mera.  

 

Felicia nämnde många hjälpmedel som användes på deras skola, och de andra lärarna tog 

också upp en del av samma hjälpmedel som användes även på deras skola. Felicia förklarade 

att det finns olika typer av hjälpmedel för olika typer av svårigheter. Det finns hjälpmedel 
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både för inlärnings- och beteendesvårigheter. Hon berättade att på hennes skola finns bland 

annat Alphasmart som är ett skrivhjälpmedel, det är ett tangentbord med display. De 

använder även bärbara datorer och en daisy-spelare som heter DAISYDIREKT, där eleven 

får lyssna istället för att läsa. Till datorerna har de olika datorprogram, till exempel 

RoboMemo som är ett program för minnesträning och StavaRex/Spell right som är ett 

rättstavningsprogram för dyslexier. De använder sig också av talande tangentbord som är 

kopplat till vital och en scanner på samma dator, vital är ett talsyntesprogram.  

 

”Vi har sensokil-kuddar som man kan sitta på, de är för dom elever som har koncentrations- 

eller neuropsykiatriska svårigheter. Timstockar finns som används för tidsuppfattning, det är 

lampor som slocknar efter en viss tid och kan ge eleven motivation att jobba tiden ut. Ibland 

använder vi sändare och mottagare. Då kan läraren tala direkt till eleven genom att använda 

mikrofon och eleven har hörlurar.” (Felicia)  

 

På skolor idag finns många olika verktyg för kunskapsinhämtning som hjälper både elever i 

behov av stöd men som också kan vara bra för övriga elever i inlärningen. Till exempel en 

interaktiv skrivtavla (smartboard) som gör att det som skrivs på tavlan kan sparas och skrivas 

ut. Tavlan kan också vara ansluten till internet vilket gör det enklare för läraren att använda 

sig av material på internet som bilder eller fakta. Viktigt är att både lärare och elever får 

utbildning i hur all utrustning fungerar. Erik berättade att de använde sig av smartboard på 

deras skola och skulle börja integrera den mer i läsinlärningen och i engelska. 

 

Anna nämner också matteverkstaden som finns på hennes skola. Där har de konkret material 

som de arbetar laborativt med på vissa matematiklektioner. Eleverna får möjlighet att få till 

sig kunskaper på olika sätt.  

 

Lärares utopier på klassrummets uppbyggnad och hjälpmedel 

För att ta reda på vad redan verksamma lärare i skolan känner att de saknar i metod- eller 

hjälpmedelsväg frågade jag dem om det var något särskilt de önskade eller skulle vilja 

använda sig av i arbetet med elever i behov av extra stöd. Cattis tog upp en tanke om en utopi 

som handlade om att inreda klassrummet efter olika miljöer. Med olika miljöer menade hon 

att eleverna ska kunna välja om de vill arbeta vid en bänk, på kuddar på golvet eller sitta i ett 

mörkt eller ett ljust rum, hon menade ett flexibelt klassrum med många valmöjligheter. Cattis 
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syftade dock på att detta bara var en utopi som inte fungerar om man har nästan 30 elever i 

klassen.  

 

Övriga önskemål som dök upp var datorer till alla elever, bättre kommunikation mellan hem 

och skola samt att samarbeta med förskolan. Att det kan vara bra för vissa elever att ibland få 

gå tillbaka till förskolan och jobba där och för vissa elever i förskolan kan det vara bra att 

komma upp till första klass och samarbetar man då där emellan kan eleverna få växla lite. 

 

”Sen tror jag att de här samtalen och diskussionerna i skolan och samarbete tror ju jag är 

jätteviktigt, och där inom det samarbetet med andra kan man ju skapa möjligheter. Jag tror 

inte att det är fel att nivågruppera ibland. Att göra vissa saker på en nivå, och om man då 

samarbetar 3-4 stycken omkring det, eller 5 kanske. Och sen, det vet vi ju, att nivågruppering 

är  inte okej jämt men i vissa lägen tror jag faktiskt det kan, kan vara bra. Man kan vinna 

saker där … Skapa trygghet.” (Anna) 

 

 Det Anna syftar på här är att de tidigare arbetat i klass som 1-2:a. Där de sedan ibland går in 

i förskoleklass och arbetar också. Anna menar att det på så sätt inte blir så dramatiskt när 

barnen jobbar på olika nivåer som det blir i en åldershomogen klass där alla känner att de 

måste vara på samma ställe i boken till exempel. 

 

Fler specialpedagogiska verktyg var det också några som önskade, men vetskapen om 

kostnaderna gör att det än så länge bara ligger som en önskan. 

 

”Sedan  mer specialpedagogiska verktyg skulle vi ju kunna använda betydligt mycket mer än 

vad vi gör. Men sånt kostar ju pengar, till exempel smartboards, till exempel olika se- och 

hörapparater, dom ser ut som freestyles, och ljudböcker till exempel.” (Erik) 

 

7. Diskussion 

I det här kapitlet kopplas resultatet till litteratur som styrker lärarnas svar. Därefter summeras 

undersökningens resultat i en slutsats. Till sist avslutas diskussionen med förslag på vidare 

forskning. 
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7.1 Resultatreflektion 

Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur lärare beskriver att de gör för att skapa goda 

lärandemiljöer i klassrummet för elever i behov av särskilt stöd, vilket kommer att diskuteras 

i detta avsnitt. 

 

Kännetecken 

När det gäller begreppet behov av särskilt stöd hade alla lärarna ganska svårt att rama in 

begreppet. Alla verkade veta vad det var, men det var svårt att sätta ord på det. Att det var 

något som rörde sig utanför det ”normala” verkade de flesta vara inne på. Begreppet 

normalitet är viktigt inom specialpedagogiken då mycket går ut på att avgöra vad som är 

avvikande. Men vad är egentligen normalt? Alla lärare verkade ha sina kännetecken på var 

gränsen gick och när de ansåg att stöd borde sättas in. Att alla tyckte olika är egentligen inte 

så konstigt då Jacobsson och Nilsson anser att gränsen mellan det som betraktas som normal 

variation och det som betraktas som så avvikande att det finns behov för särskilda åtgärder i 

skolan, varierar mellan olika skolkulturer och sammanhang. Olika jämförelsepunkter eller 

normaliteter gäller i skilda samhällen, skolformer samt mer specifikt i varierande typer av 

skolor, klasser och grupper.
82

 

 

Flera av lärarna var inne på elevens beteende, att det ofta handlade om 

koncentrationssvårigheter men att beteendet ibland dolde andra problem som till exempel läs- 

eller skrivsvårigheter. Gustafsson (2009) menar på att som lärare är det viktigt att komma 

ihåg att ta reda på orsaken till elevens beteende. Varför reagerar eleven som den gör. Har 

eleven svårt med inlärning av något eller är den utåtagerande på grund av andra faktorer till 

exempel ADHD? Eleven kanske inte kan sova om nätterna, oroar sig över något i hemmet 

eller bara känner sig kränkt eller orättvist behandlad i skolan. Det kan finnas många 

bakomliggande faktorer och alla elever är olika. Det bästa läraren kan göra är att ha ett lugnt 

samtal med eleven och försöka ta reda på varför eleven agerar som den gör.
83

 På skolan är det 

rektorn som har yttersta ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas och 

får stöd. Men i praktiken blir det ju läraren som ser eleverna varje dag som måste känna igen 

de viktigaste kännetecken som visar på att en elev kan vara i behov av stöd. Gustafsson 
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nämner en arbetsprocess i fem steg som skolan bör ha: uppmärksamma, utreda, dokumentera, 

åtgärda och följa upp och tillsist utvärdera.
84

   

 

Metoder 

Juul (2005) tar upp vad flera lärare nämnde om placering i klassrummet att det för en del 

elever kan vara bra att sitta framför läraren och ha god ögonkontakt medan andra elever kan 

tycka det känns otryggt med de andra barnen bakom ryggen och att inte kunna överblicka vad 

som försiggår.
85

 Eleven ska alltså sitta där den får bäst arbetsro.
86

 

 

Flera lärare nämnde också att struktur i klassrummet är något som hjälper elever i behov av 

särskilt stöd samt att formulera realistiska mål för den enskilda individen. Juul (2005) menar 

att man ska vara noga med att eleven faktiskt har förstått reglerna, man kan skriva ner dem 

tillsammans och gå igenom dem ofta. Hon nämner också att vardagsrutiner ger trygghet och 

skapar struktur. Därför bör läraren strukturera skoldagarna efter samma mall.
87

 Även 

Hallberg, Vegerfors och Hendar (2008) tar upp begreppet struktur. De menar på att struktur 

kan se ut på många olika sätt och att man med hjälp av struktur inte bara får en överblick utan 

också skapar en metod för inlärning av rutiner och aktiviteter. De ger flera förslag på hur 

tydlighet kan skapas, bland annat genom att skapa en tillgänglig planering, tydligt schema, 

strukturera skoldagens början och slut, skapa kontinuitet i skoldagen och klassrummet samt 

att ha framförhållning.
88

 Juul (2005) tar även upp att för att eleven alltid ska veta vad den ska 

göra och som också skapar struktur i klassrummet är att eleven har koll på när-var-hur-

frågorna. Var eleven ska sitta, var sakerna är, vad den ska göra och med vem, när är man 

färdig och vad ska man göra efteråt. Vet eleven detta, blir det inte samma spring i 

klassrummet och lugnet kan infinna sig.
89

 Hallberg, Vegerfors och Hendar (2008) tar upp 

vikten av att alla klassrum har den anpassning som behövs utifrån varje enskild elevs behov 

samt att många elever är i behov av ett hemklassrum där de kan känna sig delaktiga i hur det 

ser ut.
90
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Att bryta av lektionerna med andra aktiviteter är också några lärare som använder sig av, till 

exempel använda sig av en motorikbana. Även Juul (2005) tar upp att växla mellan 

stillasittande och kroppsrörelse kan lugna en del barn med till exempel ADHD. De måste få 

möjlighet att röra på sig under lektionerna.
91

 Arnald (2008) menar att genom att varva 

aktiviteter ofta bibehålls koncentrationen. Man kan som lärare även tänka på att inte hålla för 

långa genomgångar samt tala tydligt och inte för fort.
92

 Juul (2005) skriver också om att ge 

beröm och använda positiv förstärkning hellre än förebråelser. Lyfta fram det som eleven har 

lyckats med och peka på framsteg och hela tiden leta efter de positiva infallsvinklarna.
93

 Hon 

menar också på att uppmuntra önskvärt beteende för att sedan även kunna belöna det. Vissa 

barn kan vara benägna att imitera och kopiera, så tänk på att vara en god förebild och att 

föräldrarna också har stor betydelse.
94

  

 

Ett svar som saknades hos lärarna men som många författare skriver om är att individualisera 

undervisningen. En individualiserad inlärning betyder att man som lärare lyssnar på och ser 

alla elever och deras olika sätt att lära sig, för att sedan möta elevernas individuella 

förutsättningar.
95

 En metod som inte bara åtgärdar utan också förebygger behov av stöd. 

 

Hjälpmedel 

Angående hjälpmedel verkade det skilja en del mellan skolorna. Mest med tanke på vad de 

hade för typ av hjälpmedel. Vissa hade datorer, smartboard och andra dyra 

specialpedagogiska medel medan andra hade mappar och annat material de gjort själva. 

Självklart är det en stor hjälp för läraren om skolan har råd att köpa in ordentliga hjälpmedel. 

Men det verkar som att man kan klara sig långt även om man inte har dessa saker. Det är bara 

lärarens fantasi som sätter gränser. Juul (2005) skriver om hjälpmedel hon menar på kan 

hjälpa många elever med bland annat uppmärksamhetsstörningar. De kan till exempel ha 

lättare att upprätthålla uppmärksamheten med hjälp av skärmar. Eleven får inte känna sig 

isolerad men används en skärm kan det ofta ge en ombonad känsla vilket många barn trivs 

med. Hon menar också på att vissa barn som är överkänsliga för ljud kan då hjälpas av 

öronproppar eller hörlurar med lugn musik eller ibland bara gummikuddar under stolsbenen 
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som minskar stolskrap mot golvet.
 96

 Genom att skapa lugn och ro för dessa elever kan betyda 

att de får mycket lättare att koncentrera sig. Textilier kan användas för att dämpa ljudnivån 

ytterligare samt att endast en elev i taget talar.
97

 

 

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) utgör också ett hjälpmedel i skolan. Syftet med 

IUP är att främja elevens fortsatta lärande och bidra till elevens reflektion över sitt lärande.
98

 

Den är också till för att ge elev och vårdnadshavare tydlig information om elevens 

kunskapsutveckling och eventuellt också elevens sociala utveckling. Den ska innehålla en 

plan för elevens fortsatta lärande och ska kunna användas som ett redskap för att identifiera 

elevers stödbehov.
99

 Någon lärare nämnde åtgärdsprogram som ett hjälpmedel men ingen sa 

IUP som också är förebyggande och som underlättar för lärarna att se vad som sker i 

elevernas utveckling.  

 

Det talas mycket om kategoriskt och relationellt synsätt inom specialpedagogiken idag och en 

av lärarna, Erik, hade till skillnad från övriga ett tydligt relationellt synsätt när han svarade på 

frågorna. Särskilt intressant då det idag fortfarande är mer vanligt med det kategoriska 

synsätten i skolorna.
100

 Det som utmärkte detta relationella synsätt var att Erik förklarade att 

de fokuserade verkligen på inlärning i olika miljöer och teman, medan de i de övriga skolorna 

arbetade mer traditionellt.  

 

Efter intervjuerna kunde jag koppla ihop Cattis utopi om de olika miljöerna i klassrummet till 

Eriks arbetssätt på hans skola som han beskrivit. Där får eleverna arbeta åldersintegrerat och i 

teman och väljer själva i vilken typ av miljö de vill arbeta i för dagen. Det finns olika 

”learning spaces” bland annat ”tysta rummet” som är helt tyst, ”pedagogiska verkstaden” där 

eleverna får jobba i mindre grupper tillsammans med en pedagog samt olika arbetsbänkar där 

eleverna antingen kan arbeta själva eller i grupper. Det finns kuddar och sackosäckar där 

eleverna kan sitta och jobba om de vill. Läraren har tillsammans med eleverna kommit 

överens om fungerande lösningar på IUP-samtalen. Varje elev har en bok som läraren skriver 
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i varje dag så att föräldrarna får nästan daglig uppdatering från skolan. Skolan är dock ganska 

liten vilket Erik trodde gjorde att det här systemet faktiskt fungerade. Han ansåg att i större 

skolor skulle det nog lätt kunna bli okontrollerbart.  

 

7.2 Slutsats 

Den här uppsatsen har gett mig kunskap om olika diagnoser som kan ligga bakom beteende- 

och inlärningssvårigheter vilka kan kopplas till olika metoder och hjälpmedel som finns för 

att hjälpa dessa elever i klassrummet. Den har gett förståelse för att det många gånger kan 

finnas orsaker som ligger bakom ett visst beteende, till exempel dyslexi som skapar 

beteendeproblem för att dölja svårigheter i att läsa och skriva.  

 

Undersökningen har dessutom visat att alla elever lär sig på olika sätt och det är viktigt att vi 

som lärare ser till den enskilda individen och vad för inlärningsmiljö och inlärningssätt som 

passar denna. Då ingen av lärarna tog upp metoder som stod i tidigare forskning ser det ut att 

finnas många olika sätt att arbeta på, så det finns alltid något läraren kan göra. Det spelar 

egentligen ingen roll om skolan har tillgång till mycket dyrt material, läraren kan göra eget 

material. Det som möjligtvis kan sätta stopp för detta är tidsbrist samt lärarens fantasi. 

Eftersom lärandemiljö är ett begrepp att tolka är det viktigt för alla lärare att tänka igenom 

vilken lärandemiljö som finns i våra klassrum. Att det passar eleverna och att vi vågar se det 

ur det relationella synsättet. Om fler lärare strävade efter en mer individualiserad 

undervisning kanske färre elever skulle röra sig utanför det som betraktas som normalt. Det 

behöver differentieras i skolorna, alla elever måste omfattas i undervisningen men få den 

undervisning som passar dem bäst. 

 

Att ge eleverna struktur i klassrummet är viktigt både för elever i behov av särskilt stöd men 

också för alla andra elever. Har man ett klassrum där det är tyst och lugnt och alla elever vet 

vad de ska jobba med så uppstår inte förvirring och eleverna jobbar bättre. Dessutom får vi 

lättare att integrera elever i behov av särskilt stöd i klassrummet om alla elever jobbar tystare 

och lugnare och lär bättre. Den individuella utvecklingsplanen (IUP) och individualiserad 

undervisning nämndes inte av lärarna och skulle kunna ses som oroväckande. Eller så har det 

bara blivit en så naturlig del av undervisningen så de inte tänkte på det. Dessutom är det svårt 

att täcka upp alla metoder och hjälpmedel. Alla lärare syftade indirekt på en individualiserad 

undervisning då de faktiskt arbetade för att stödja elever som är i behov av extra stöd. Jag 
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hoppas att alla lärare använder sig av båda dessa förebyggande verktyg för att skapa en så 

god lärandemiljö för eleverna som möjligt.  

 

Undersökningens resultat visar att vi bör ta in ett mer relationellt synsätt i klassrummen och 

våga prova oss fram mer, mer eller mindre våga frångå vårt traditionella klassrum och se var 

nya idéer för oss. Så länge eleverna klart och tydligt vet vad som gäller borde vi våga prova 

mer nya tankemönster och undervisningssätt. Lärare måste alltid försöka hitta nya vägar, inte 

stanna upp eller fastna i gamla banor och tankegångar. En lärare kan aldrig bli fullärd utan 

kan alltid utvecklas och lära sig mer. Och för att elevernas lärande ska gå framåt måste 

lärarna också fortsätta utvecklas. Som lärare bör man också komma ihåg att alla elever har 

olika inlärningsstilar. Alla lär sig bäst på olika sätt och alla inlärningsstilar och lärandemiljöer 

måste få plats i klassrummet. 

 

7.3 Vidare forskning 

Efter att jag i den här undersökningen fått en inblick i hur lärare gör i klassrummet för att 

skapa goda lärandemiljöer för elever i behov av särskilt stöd samt läst om vilka diagnoser 

som är vanliga vid beteende- och inlärningssvårigheter vore det väldigt intressant att forska 

vidare och undersöka vad eleverna tycker och tänker. Vad anser de själva att de blir hjälpta 

av i klassrummet och vilka förutsättningar krävs för att de ska få bäst arbetsro.   
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Karin Starkenberg och läser vid Linköpings universitet till lärare för de lägre 

åldrarna. Jag har nu kommit till den delen av utbildningen där ett examensarbete ska skrivas.   

Jag ska skriva en uppsats om en undersökning jag ska genomföra där syftet är att ta reda på 

hur lärare skapar goda lärandemiljöer i klassrummet för elever i behov av särskilt stöd. En 

fråga som kommer att betyda mycket som blivande lärare att få svar på.  

Därför kommer jag behöva intervjua några klasslärare med inriktning mot år 1-6 för att ta 

reda på hur de arbetar för att nå detta. Det är därför jag behöver just din hjälp för att kunna 

genomföra dessa intervjuer och denna undersökning. 

Självklart är undersökningen och intervjuerna anonyma. Inga namn på personer eller skolor 

kommer att nämnas. Deltagandet är helt frivilligt och du svarar bara på de frågor du vill.  

Om du undrar något mer om intervjuerna eller något annat, får du så gärna höra av dig till 

mig. 

Karin Starkenberg 

073-XXX XX XX 

karst638@student.liu.se 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 – Hur skapar lärare goda lärandemiljöer för elever i behov av särskilt stöd? 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Vad lägger du bakom begreppet ”behov av särskilt stöd”? 

 

3. Har du haft elever i behov av särskilt stöd i din klass någon gång 

(Beteendesvårigheter/Inlärningssvårigheter)? 

 

4. Hur upptäckte du det? / Vilka kännetecken tycker du är vanligast när du ser att en elev 

är i behov av särskilt stöd? 

 

5. Vad använde du för arbetsmetoder för att hjälpa eleven i klassrummet? 

 

6. Vad använde du för hjälpmedel? 

 

7. Hur fungerade det? 

 

8. Finns det övriga arbetsmetoder och hjälpmedel du tror skulle kunna fungera för att 

skapa en god lärandemiljö? 

 

 


