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1 INTRODUKTION 
 

1.1 Inledning 
Alla elever kommer till skolan med olika förutsättningar. Skolans uppdrag är att försöka arbeta 

utifrån elevernas olika förutsättningar för att skapa en skola som passar alla. Detta görs på bästa 

sätt genom att försöka arbeta för att svårigheter inte ska uppstå. Detta innebär att läraren måste 

vara uppmärksam då tecken på inlärningssvårigheter och dylikt uppvisas. Redan i låg ålder 

behöver detta arbetas med så att eleverna kan nå sin fulla potential högre upp i skolåldern.1  

Skolan behöver arbeta utifrån elevernas förutsättningar för att skapa en undervisning som 

tillgodoser alla elevers behov. Detta är beskrivningen av en idealskola men verklighetens skola 

ser ut på ett annorlunda sätt, elevantalet i klasserna ökar vilket gör det svårt för lärarna att 

anpassa undervisningen efter alla elevers förutsättningar, effekten blir då att elever i behov av 

extra hjälp och stöd ligger efter sina klasskamrater och i och med detta inte uppnår de allmänna 

målen i skolan.2 Dessa elever hamnar ibland utanför i skolan då de ofta inte får den hjälp och 

stöd de behöver för att de inte har uttalade diagnoser eller dokumenterade svårigheter. Dessa 

elever kallas ibland för gråzonsbarn.3 För att försöka motverka att dessa elever hamnar i kläm 

behöver läraren utforma undervisningen så att de här eleverna inkluderas i klassen. Detta 

motverkar utanförskap och får eleven att känna sig välkommen och behövd i klassen.4  Dessa 

elever kommer alltid att finnas i skolvardagen och det är lärarens uppgift att försöka hitta det 

bästa sättet att fostra och lära den specifika eleven då alla människor är olika.5  Men problemet 

ligger i att upptäcka dessa elever. Det finns ingen konkret definition av vilka elever som är i 

behov av särskilt stöd, detta gör att många aldrig upptäcks över huvud taget och får klara sig så 

gott de kan på egen hand.6 Denna uppsats kommer att handla om arbetet med gråzonsbarnen i 

högsatdiet, då vi i vår framtida yrkesroll kommer att vara verksamma där. 

                                                             
1 Nilholm, 2012 s. 12-13 
2 Löfquist, 1999 s. 69 
3 Bergqvist, 2003 
4 Avramidis & Norwich, 2002 s. 131 
5 Farrell & Polat, 2003 s. 278 
6 SOU 1998:112 s. 31 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur undervisningen planeras och genomförs när 

lärare kommer i kontakt med gråzonsbarn.  

Ur syftet reser sig följande frågeställningar: 

1. Hur arbetar lärarna med gråzonsproblematiken?  

2. Vilka utmaningar anser lärare att gråzonsbarnen utgör i undervisningen? 

3. Hur används resurserna i skolan för att ge gråzonsbarnen bästa möjliga undervisning? 

 

1.3 Avgränsningar 
Vi har valt att enbart fokusera på skolpersonalens perspektiv i frågan om gråzonsbarnen. I denna 

studie  omfattar detta tre ämneslärare, två speciallärare och en rektor. Vi ville ha minst en rektors 

deltagande i studien då vi trodde att denne har mest information om resurserna som finns och hur 

de används. Informanterna arbetar på två olika höstadieskolor, vilket vi ansåg vara fördelaktigt 

för oss då vi ska arbeta på högstadiet i framtiden. Dessa två skolor ligger i olika kommuner, 

vilket vi ansåg vara intressant då vi kunde jämföra resursanvändningen i arbetet med 

gråzonsbarnen.    
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1.4 Definition av begrepp 
Gråzonsbarn är en väldigt svårdefinerad grupp elever. Detta för att det är så många elever med 

olika behov av särskilt stöd som kan tillhöra denna grupp. Detta har blivit tydligt i den tidigare 

forskningen i ämnet. Generellt har vi kommit fram till att begreppet gråzonsbarn syftar på de 

elever som ”hamnar mellan stolarna”7 det vill säga, de elever som inte har någon diagnos men 

ändå inte uppnår skolans mål för att de, i viss mån, är i behov av särskillt stöd.8  

Tanken var att vi skulle fokusera på de här eleverna men i resultatet kom vi även fram till att 

även elever som uppnår målen på grund av mycket arbete också kan hamna i kategorin 

gråzonsbarn då de skulle kunna nå ännu högre med rätt hjälp och stöd. Därför syftar även 

begreppet på de eleverna. Många av dem som tidigare forskat i ämnet nämner att begreppet även 

innefattar de elever som i vardagligt tal kallas för lågbegåvade eller som har koncentrations-, 

sociala-, emotionella- eller beteendesvårigheter vilket försvårar deras skolgång och ibland gör så 

att de inte uppnår målen.9 

När vi, fortsättningsvis, i uppsatsen nämner gråzonsbarn är det alla, ovan nämnda, typer av 

elever som vi talar om.   

 

 

 

                                                             
7 Elever som behöver stöd men får för lite, Myndigheten för skolutveckling, 2005 s. 36-37 
8 Sandberg, 2009 s. 37 
9 Assarson, 2007 s. 228, Broomhead, 2013 s. 4, Hjörne & Säljö, 2008 s. 143, Nilholm, 2012 s. 61, Ds 2001:19 s. 18 
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2 METOD OCH METODDISKUSSION 
 

2.1 Val av metod 
Vi beslutade oss för att göra en kvalitativ intervjustudie då vi ansåg att att detta skulle ge ett mer 

passande resultat än en kvantitativ undersökning, detta stärks även av Bryman10. Vi ville ha en 

diskussion mellan informanterna, inte ”fråga-svar-principen” och enligt Bryman är 

gruppintervjuer det bästa alternativet om forskaren har denna avsikt11 på grund av detta bestämde 

vi oss för att vi skulle genomföra fokusgruppsintervjuer. Detta är ett fördelaktigt val då man kan 

läsa in väldigt mycket i samspelet mellan informanterna. I fokusgruppsituationer får man enklare 

fram om informanterna har skilda åsikter i frågan och det kan dessutom uppstå intressanta 

diskussioner dem emellan istället för att en person ställer frågorna och den andra ger svaren. I 

detta scenario blir forskaren mer som en diskussionsledare.12 Bryman beskriver fokusgrupper 

som en gruppintervju med flera deltagare och där fokus läggs på gruppens samspel.13   

2.2 Val av informanter 
Vi beslutade att intervjua personal på skolan som har daglig kontakt med gråzonsbarnen. Vi 

funderade även, till en början, på att intervjua elever för att få med elevaspekten på 

problematiken. Vi bestämde oss dock för att enbart fokusera på vad olika professionella 

pedagogers syn på gråzonsbarnen är, då detta är ett känsligt ämne och vi inte ville peka ut någon 

specifik elev. Vi bestämde oss för att ha tre informanter i varje fokusgrupp, Bryman 

rekommenderar mindre grupper om informanterna är engagerade i frågeställningen och det 

förväntas bli en lång diskussion under intervjun.14 Vi visste innan vi började intervjun att 

informanterna var intresserade av ämnet då vi hade frågat personalen på skolorna vilka som var 

intresserade av att medverka i studien. I och med detta beslutade vi oss för att ha grupper med tre 

                                                             
10 Bryman, 2007 s. 326-327 
11 Ibid. 
12 Ibid. s. 335 
13 Ibid. s. 325 
14 Ibid. s. 330 
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informanter i varje. Dessutom blir det inte lika många personer att hålla reda på och då kunde vi 

lägga mycket fokus på varje informant under transkriberingsarbetet.15   

Vi tog kontakt med varsin skola under vårterminen 2013 och satte därefter ihop varsin 

fokusgrupp. Innan hade vi bestämt att vi ville ha med minst en speciallärare i varje grupp samt 

försöka få med en rektor, detta var svårt att uppnå men i ena gruppen kunde en rektor närvara. Vi 

ansåg att rektorn var ett bra tillskott till gruppen då han/hon har mest inblick i vilka resurser 

skolan har och vart dessa läggs. Vi är dock medvetna om att det är möjligt att lärarna i denna 

fokusgrupp modifierade sina svar något när deras chef var med i diskussionen. Vi tror dock inte 

att så var fallet då båda fokusgrupperna gav liknande svar på frågorna. Utöver rektorn och två 

speciallärare är de resterande informanterna ämnes- och klasslärare. När vi valt ut våra 

informanter såg grupperna ut på följande: 

Vimarskolan     Stockskolan 

Lena – Speciallärare    Roland - Rektor 

Lotta – Ämnes- och klasslärare  Linnéa - Speciallärare 

Sofia – Ämnes- och klasslärare  Monika – Ämnes- och klasslärare 

Vimarskolan är en kommunal internationell grundskola i en stor kommun, det går ungefär 150 

elever årskurs 6-9 vilket utgör högstadiet på denna skola. Stockskolan är en kommunal 

grundskola i en liten kommun här går det ungefär 200 elever på högstadiet, vilket på denna skola 

utgörs av årskurs 7-9, specialläraren från Stockskolan arbetar mest med årskurs 4 och 5 så 

eleverna vi talar om i resultatet kan vara allt ifrån årskurs 4 till 9. Specialläraren från 

Vimarskolan jobbar dock enbart med årskurs 6-9.    

2.3 Insamling av material 
Det första vi gjorde var att skriva en intervjuguide, denna använde vi oss sedan till viss del av vid 

genomförandet av intervjuerna. Vi ville ha en semistrukturerad intervju16 då vi ansåg att det 

bästa var att informanterna skulle få föra diskussionen framåt men att vi fanns där att leda in dem 

på rätt spår då det, vid diskussioner, finns en benägenhet att komma in på sidospår. 

                                                             
15 Bryman, 2007 s. 329 
16 Ibid. s. 127 
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2.3.1 Genomförande av intervju 
Innan vi genomförde intervjuerna upplyste vi informanterna om de etiska principerna, som man 

ska ta hänsyn till, vid kvalitativ forskning. Bryman nämner att det är väldigt viktigt att informera 

om syftet med studien, de ska veta att de själva bestämmer i vilken grad de vill medverka. 

Dessutom är det viktigt att poängtera att de kommer att vara anonyma i 

resultatsammanställningen och att deras uppgifter enbart kommer att användas till denna studie 

och inte nyttjas på andra sätt17 (Notera därför att informanterna och skolornas namn har ändrats). 

När detta gjorts genomförde vi intervjuerna. Vi satte oss i grupprum så att vi kunde tala ostört 

med våra informanter. Vi ville inte delta i diskussionen själva utan satt med och ställde några 

frågor som de sedan fick diskutera fritt kring. Efter informanternas samtycke spelades samtalen 

in, detta för att vi skulle kunna koncentrera oss på innehållet i samtalet samt interaktionen mellan 

informanterna, då detta också är viktigt att analysera.18   

2.3.2 Bearbetning av data 
När intervjuerna var klara började vi transkriberingsarbetet, det är inte nödvändigt att 

transkribera sina intervjuer men vi valde att göra detta för att vi enklare skulle kunna 

sammanställa intervjuerna till ett resultat. Bryman nämner att detta är fördelaktigt för analysen 

av den data som framkommit i kvalitativa forskningar, han nämner att detta är ett tidsödande 

arbete men att om intervjuerna sätts på pränt så har man mer kontroll över det insamlade 

materialet.19  När transkriberingen var färdig läste vi noggrant igenom alla transkriptioner för att 

kunna hitta likheter och skillnader i diskussionerna samt finna diverse teman, under vilka, vi 

kunde presentera resultatet. Vi sammanställde intervjuerna enligt en tematisk analys, detta 

beskriver Bryman som en kvantifiering av det kvalitativa materialet. Han menar att om ett tema 

eller ett påstående återkommer många gånger finns det större chans att man upptäcker och 

bearbetar detta och det var på detta sätt vi sammanställde vårt resultat.20   

                                                             
17 Bryman, 2007 s. 440 
18 Ibid. 310-311 
19 Ibid. 405 
20 Ibid. 310-312 
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2.4 Metoddiskussion 
Efter att ha läst rekommendationer från Bryman21 och efter diskussion med varandra kom vi 

fram till att fokusgruppsintervjuer var det bästa alternativet då vi kände att det kommer fram 

mycket mer information vid diskussioner mellan informanterna än om vi skulle haft intervjuer 

med dem en och en. Bryman menar att det är positivt att informanterna kommer på saker de inte 

skulle kommit på själva och att de tillsammans kan komma fram till ett svar och samtidigt 

ifrågasätta varandras åsikter då detta utgör en mer dynamisk intervju.22 Det finns även vissa 

svårigheter med fokusgruppsintervjuer, Bryman nämner exempelvis transkribering som en av 

dessa. Han menar att det är svårt att skriva ner exakt vad informanterna säger om de exempelvis 

avbryter varandra och pratar i munnen på varandra.23 I vårt fall skedde inte detta så ofta, i de 

flesta fall pratade informanten klart innan en annan tog vid. I de få fall någon avbröt eller pratade 

i munnen på någon annan har vi markerat detta i transkriberingen eftersom det inte skedde 

många gånger.  

Vi nämnde tidigare, i underrubriken val av informanter, att vi ville ha med både lärare och 

rektorer i studien. Vi skrev också att vi tyvärr inte fick tillfälle till detta på den ena skolan. Vi 

diskuterade om vi då skulle sätta ihop mer homogena grupper och ta bort rektorsperspektivet från 

studien. Vi kom dock fram till att vi troligen inte skulle få ett tillfredsställande svar på vår tredje 

frågeställning om resurser om rektor inte närvarade, därför beslutade vi att endast ha med rektor 

från ena skolan. Vi är medvetna om att informanterna från Stockskolan kan ha ändrat sina svar 

något då deras chef närvarade vid intervjun. Bryman nämner att detta fenomen är en risk som 

forskaren alltid tar vid fokusgruppsintervjuer.24 Vi ansåg dock att diskussionsaspekten var så 

viktig för vår studie att vi var villiga att ta den risken framför valet att ha enskilda intervjuer.   

                                                             
21 Bryman, 2007 s. 326-327 
22 Ibid. s. 324-327 
23 Ibid. s. 327 
24 Ibid. s. 324 
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3 LITTERATURÖVERSIKT 
Till att börja med sammanställer vi vad olika styrdokument säger om arbetet med gråzonsbarnen. 

Hur ska arbetet med elever i behov av särskilt stöd gå till enligt lagar och förordningar?   

3.1 Skollagen 
En elev har rätt att få individanpassad undervisning och extra hjälp och stöd om detta anses vara 

nödvändigt. Detta kommer skolan fram till genom att göra en pedagogisk utredning på eleven 

där man försöker gå till botten med orsakerna till problemet och om det skulle finnas någon 

diagnos som försvårar elevens skolgång. Den anpassade undervisningen ska i största möjliga 

utsträckning ske i den ordinarie klassen, lagen säger att det endast är vid särskilda skäl som 

eleven ska gå ifrån klassen och arbeta i mindre grupper eller individuellt tillsammans med 

speciallärare/specialpedagog.25  Nedan följer ett citat hämtat från skollagens tionde paragraf och 

som visar vilket ansvar skolan har för att eleverna ska uppnå målen.  

”För en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska det särskilda stödet ges på det sätt 

och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.”26 

Rektor är ansvarig att gå till botten med problemen om personal slagit larm om att en elev inte 

uppnår målen. Denna anmälan kan också komma från eleven själv eller från hemmet.27  

Samtidigt är det viktigt att inte rektorn ensam tar beslut, utredningarna ska även involvera 

klasslärare och speciallärare/specialpedagog för att det ska bli lättare för rektorn att finna de 

bästa åtgärderna för eleven i fråga.28   

3.2 Läroplanen 
Skolans främsta uppdrag är att se till så att alla elever uppnår målen för godkänt betyg.29  

Grundskolans läroplan från 2011 säger att undervisningen ska anpassas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Framförallt så ska undervisningen främja alla elevers utveckling och 

att de hela tiden ska ges möjlighet till fortsatt lärande. Rektor har ett särskilt ansvar för de elever 

                                                             
25 Skollagen 210:800 kap 3 §6-§12 
26 Ibid. kap 3 §10 
27 Ibid. kap 3 §6-§12 
28 www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/omraden/specialpedagogik/professorsintervjuer/samarbete-
avgorande-for-elever-i-behov-av-sarskilt-stod-1.151495 
29 LGR11, 2011 s. 9 
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som av olika anledningar inte uppfyller de kunskapskrav som krävs för godkänt betyg vilket 

innebär att det är en praktisk omöjlighet att utforma undervisningen på samma sätt för alla elever 

då alla har olika förutsättningar för att tillägna sig kunskap.30   

Hela läroplanen genomsyras av att personalen på skolan ska visa hänsyn till svaga och utsatta 

och jobba på det sätt som passar eleven bäst, i alla möten med elever ska man ta hänsyn till 

skolans värdegrund. Alla elevers delaktighet i undervisningen är en ytterst viktig beståndsdel i 

skolans värdegrund,31 liksom att man ska ta hänsyn till alla människors lika- och unika 

egenvärde. Värdegrunden poängterar jämställdhet, inte bara i ett genus- och etniskt perspektiv 

utan även att elever med särskilda behov ska få sina behov tillgodosedda så att alla kan nå målen 

och få en fullgod utbildning.32   

3.3 Skolans resurser 
Resurserna som finns att tillgå ska fördelas efter varje skolas enskilda behov. Men även om detta 

sker, försvinner inte behovet av stödundervisning i mindre grupper. Skolan själv ska fördela 

resurserna dit det mest behövs, vilket gör att skolledarna får ett enormt ansvar när de ska se till 

att eleverna ska nå de mål som krävs för grundskolan.33  Myndigheten för skolutveckling menar 

att de här eleverna ofta inte får det stöd de behöver och detta beror på bristande resurser i skolan. 

De menar att framför allt tidsåtgången för inkluderad undervisning är det som är problematiskt.34  

Men de menar också att det inte enbart är bristande resurser som är problemet, ibland är eleverna 

så omotiverade och så frånvarande i skolarbetet att alla resurser i världen inte kan hjälpa 

pedagogerna att ge dem den hjälp de behöver.35  I deras rapport kommer det fram att det är de 

uppenbart svaga eleverna som får det mesta stödet och att skolorna alltför ofta glömmer bort de 

elever som hamnar i ”gränslandet”. Det är här det behövs sättas in extra resurser så att alla elever 

kan klara av sin skolgång.36  

                                                             
30 LGR11, 2011 s. 8 
31 Ibid. s. 7 
32 Ibid.  
33 SOU 1998:212 s. 30-31 
34 Elever som behöver stöd men får för lite, Myndigheten för skolutveckling, 2005 s. 38 
35 Ibid. s. 39 
36 Ibid. s. 36-37 
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3.4 Specialpedagogiska skolmyndigheten 
Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet som ska verka för att alla, oavsett 

ålder och funktionshinder, ska uppnå målen för utbildningen, men fokus läggs främst på att 

hjälpa dem med funktionshinder.37 Liksom Skollagen, fastslår Specialpedagogiska 

skolmyndigheten att rektorn är ytterst ansvarig för att en utredning ska komma till stånd snabbt. 

Om eleven, efter denna utredning, anses vara i behov av särskilt stöd är rektorn även ansvarig för 

att upprätta ett åtgärdsprogram för eleven. Detta fungerar som ett verktyg för att eleverna ska nå 

de allmänna målen. I åtgärdsprogrammet sammanställs elevens skolsituation och där beskrivs 

även vad eleven och lärarna ska arbeta med på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Åtgärdsprogrammet ska inte enbart innehålla elevernas svårigheter utan det ska även framhäva 

elevernas styrkor då det är enklare att fokusera på vilka möjligheter som finns, snarare än vilka 

problem som finns.38 Det som skiljer sig från Skollagen är att Specialpedagogiska 

skolmyndigheten anser att alla elever har rätt att nå så långt som möjligt, inte enbart fokusera på 

den lägsta godkända nivån, som Skollagen gör i citatet ovan. Den individanpassade 

undervisningen ska utformas så att eleven även kan klara högre betygsnivåer.39  Detta finns även 

att finna på skolverkets hemsida, de menar att utvecklingen inte ska sluta vid den godkända 

nivån utan lärare och elever ska jobba för att nå ännu längre när det har upprättats fungerande 

pedagogiska metoder dem emellan.40  

3.5 Inkluderande undervisning 
Inkluderande undervisning innebär att skolan anpassar organisationen efter varje eleves 

förutsättningar och behov.41 Inkluderande undervisning tillhör elevernas rättigheter i skolans 

värld, det är elevens rättighet att få undervisning i helklass42. Alla elever är olika och nyckeln till 

inkludering är att se dessa olikheter som en tillgång och inte ett problem. Om läraren möter 

elevernas olikheter som problematik exkluderas eleven istället, vilket strider mot både skollag 

och styrdokument.43 Det fungerar inte längre att skapa homogena klasser, som skolan har gjort 

                                                             
37 SFS 2011:130 §1 s. 1 
38 www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lagar-och-rattigheter/Atgardsprogram/ 
39 www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lagar-och-rattigheter/Ratt-till-sarskilt-stod/ 
40 www.skolverket.se/lagar-och-regler/juridisk-vagledning-/ratt-till-kunskap-och-sarskilt-stod-1.126406 
41 Inkludering av ”elever i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi?, Forskning i fokus nr 28, 2006  
s. 14 
42 Ibid. s. 20 
43 Nilholm, 2012 s. 34 
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tidigare.44 Idag bör skolorna, istället, hylla elevernas olikheter och ge dem den hjälp och stöd de 

behöver, och dessutom ge dem chansen att kunna hjälpa varandra.45 

  

 

 

 

 

                                                             
44 Hjörne & Säljö, 2008 s. 43 
45 Nilholm, 2012 s. 36 
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4 TIDIGARE FORSKNING 
Nedan sammanställs tidigare forskning i ämnet under några teman: problematik och åtgärder, 

skolans uppgift, lärarnas inställning och skolans resurser. 

4.1 Problematik och åtgärder  
Det är väldigt många olika typer av svårigheter som förekommer hos barn som faller in under 

kategorin gråzonsbarn. Det kan vara elever som anses som lågbegåvade, skoltrötta eller omogna 

men även de elever som anses störiga eller lite udda i sitt beteende kan falla in i denna 

kategori.46 I och med att det finns så många som kan tillhöra gruppen gråzonsbarn kan det vara 

svårt att fånga upp alla elever och ge dem den hjälp och stöd de behöver. Framför allt då det 

finns skillnad mellan att vara skoltrött och att vara en skoltrött elev i behov av särskilt stöd i 

undervisningen.47  Men även när skolan kommit fram till att en elev är i behov av särskilt stöd 

kan det vara svårt att anpassa undervisningen på rätt sätt. Nilholm har via en enkätundersökning 

från 2008 kommit fram till att det inte enbart kan finnas problem hos eleven utan att även skolan 

kan brista i sin hantering av dessa elever.48  Ibland kan skolorna tycka att det blir jobbigt att 

anpassa sig efter så många olika elever och vill då hellre skapa ett större problem än det kanske 

egentligen är för att ”bli av” med eleven hellre än att anpassa undervisningen.49 Nilholm menar 

att det förhållningssätt som lärarna har till dessa elever är avgörande för hur man ska försöka lösa 

problemen.50  Trots att det är svårt att definiera vilka elever som har denna typ av problematik är 

all forskning, vi använt oss av, överens om att det handlar om elever som i någon form har 

emotionella-, sociala-, beteende-, eller koncentrationssvårigheter.51   

Det kommer alltid finnas barn som har svårt att passa in i skolans värld, både i sociala situationer 

och i undervisningssammanhang. Vissa av dessa elever har särskild problematik som ställer till 

det för dem och på grund av denna problematik kan det behövas extra hjälp och stöd i 

undervisningen för att eleverna ska klara av målen, detta har Hjörne & Säljö kommit fram till.52  

                                                             
46 Hjörne & Säljö, 2008 s. 143 
47 Ibid. 
48 Nilholm, 2012 s. 58 
49 Broomhead, 2013 s. 5 
50 Nilholm, 2012 s. 77 
51 Broomhead, 2013 s. 4, Hjörne & Säljö, 2008 s. 143, Nilholm, 2012 s. 61, Ds 2001:19 s. 18 
52 Hjörne & Säljö, 2008 s. 141 
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De hävdar att elever som inte passar in ofta marginaliseras och kan i vissa fall hamna i speciella 

klasser/skolor där förväntningarna på eleverna sänks.53 Dock har Broomhead, genom intervjuer 

med föräldrar och lärare, kommit fram till att detta inte är ett önskvärt sätt att hantera dessa 

elever på. Om man sänker förväntningarna känner eleverna att ingen tror på att de kan och i och 

med detta, kommer de att prestera så som lärarna förväntar sig att de gör, i detta fall lite sämre än 

de övriga eleverna.54 Däremot har Farrell & Polat kommit fram till att eleverna själva ofta känner 

att de vill gå i en speciell klass. De menar att eleverna ofta får bättre omsorg och extra hjälp och 

stöd i specialklasser. Då kan de tillägna sig kunskapen i sin egen takt och inte tänka på att känna 

sig utpekad eller sämre än någon annan.55 Men de poängterar också att bara för att eleverna 

känner på ett sätt, ska inte skolan sluta kämpa för en inkluderande undervisning, det ska alltid 

vara skolans mål att få alla elever att förstå och inkluderas.56   

Det tillhör skolans arbete att ge eleverna det stöd de behöver, för att de ska klara av sin skolgång 

på bästa möjliga sätt.57 Hjörne och Säljö har kommit fram till att elevhälsoteamet spelar en viktig 

roll i hanteringen av dessa elever då de har en skyldighet att både upptäcka och utreda elevernas 

problem och svårigheter.58 Ett elevhälsoteam kräver en bred kompetens och består av både 

rektor, lärare för olika årskurser, kurator, speciallärare, syokonsulent, skolsköterska och 

skolpsykolog, detta för att alla tillsammans ska komma fram till bästa möjliga anpassning för 

eleven.59 Detta styrker även Jakobsson & Lundgren då de kommit fram till att samverkan mellan 

skolans olika aktörer och även ett utbrett samarbete med hemmet är nyckeln till att hantera 

gråzonsproblematiken.60    

4.2 Skolans uppgift 
Rektor är ytterst ansvarig för att skolan ska uppnå sitt största mål dvs. att ge alla elever 

likvärdiga förutsättningar till utbildning utifrån var och ens särskilda behov.61  En expertgrupp 

har, för utbildningsdepartementets räkning, även kommit fram till att det är ytterst viktigt för 

                                                             
53 Hjörne & Säljö, 2008 s. 141 
54 Broomhead, 2013 s. 9 
55 Farrel & Polat, 2010 s. 288 
56 Ibid. 
57 Hjörne & Säljö, 2008 s. 56 
58 Ibid. s. 58-59 
59 Ibid. s. 57 
60 Jakobsson & Lundgren, 2013 s. 52 
61 Ibid. s. 53 
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skolan att skapa en trygg miljö för eleverna då detta påverkar elevernas skolgång i allra högsta 

grad.62  För att allt detta ska ske behöver rektorn se till att all skolpersonal samarbetar och möter 

problemen som en enad front, lärarna behöver utbyta kunskap med varandra och även ta emot 

hjälp utifrån för att de ska kunna skapa ett så bra klassrumsklimat som möjligt.63   

Kunskap är en viktig del i lösningen av problemen i skolan, därför kan inte en lärare ensam ta sig 

över alla hinder denne ställs inför utan måste få en hjälpande hand av sina kollegor som kanske 

stött på liknande situationer tidigare.64    

För att dessa elever ska kunna få all hjälp och stöd som behövs är ett utbrett samarbete med 

hemmet väldigt viktigt då det bästa är om man kan arbeta på samma sätt i hem och skola för att 

uppnå bästa möjliga resultat.65  Dock är det inte alltid så att man kan ha ett bra samarbete med 

hemmet. Jakobsson har i sin intervjustudie från 2002 kommit fram till att det ofta är ett känsligt 

ämne att ta upp med föräldrarna. Om en elev går i grundskolan i vanlig klass förväntar sig 

föräldrarna ofta att de ingår i en homogen grupp och passar in i gruppen, om så inte är fallet kan 

det vara svårt att få föräldrarna att förstå vart problemet ligger då de inte är med i 

skolsituationerna.66   

Det tillhör skolans uppgift att ta reda på vilka orsaker som ligger till grund för skolsvårigheterna. 

Det kan vara allt från problem hemma till att eleven och läraren inte drar jämnt. Det är först när 

orsakerna uppdagats som undervisningen kan anpassas och arbetet kan börja för att eleven ska 

kunna uppnå målen.67 När läraren sedan ska lägga upp undervisningen utifrån elevens behov 

nämner Odgen några viktiga utgångspunkter som han kommit fram till i sin observationsstudie 

från 1991. Han menar att nyckeln till en fungerande undervisning är anpassad undervisning, 

struktur, omsorg, systematisk återkoppling på eget beteende och ett ekologiskt helhetsperspektiv. 

Innebörden av anpassad undervisning är den samma som vi skrivit tidigare. Struktur är viktigt i 

undervisningen då vissa elever behöver ha en väldigt strukturerad vardag för att kunna 

koncentrera sig, detta gäller inte enbart dem med särskilda behov utan alla elever vinner på att ha 

en ordentlig struktur på undervisningen. Omsorg handlar om relationen mellan elev och lärare, 
                                                             
62 Ds 2001:19 s. 18-19 
63 Jakobsson & Lundgren, 2013 s. 52-53 
64 Broomhead, 2013 s. 8 
65 Jakobsson & Lundgren, 2013 s. 59 
66 Jakobsson, 2002 s. 192-193 
67 Isaksson, 2009 s. 74 
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vilket är väldigt viktigt för att man ska kunna jobba med elevens utveckling, det måste finnas ett 

förtroende dem emellan och finnas en bra relation i botten för att tillsammans kunna arbeta mot 

målen.68  Systematisk återkoppling på beteendet, säger Ogden, är det viktigaste för att förebygga 

problem, detta innebär att läraren i första hand fokuserar på att uppmärksamma det positiva i 

elevers beteenden och studieresultat då detta främjar motivation till fortsatt inlärning. Den 

sistnämnda beståndsdelen, det ekologiska helhetsperspektivet syftar till att sätta in händelserna i 

klassrummet i ett helhetsperspektiv så att inte händelserna i sig förstoras upp och får större 

proportion än de i själva verket hade. Om en lärare använder sig av dessa delar i planering och 

förhållningssätt till eleverna har denne kommit en lång väg i den inkluderande undervisningen.69 

Avramidis & Norwich menar att inkluderande undervisning är en mänsklig rättighet, men det är 

många lärare som tycker att det är svårt att använda detta i sin dagliga undervisning.70   

4.3 Lärarnas inställning  
Eleverna vi fokuserat på i detta arbete beskrivs ibland som speciella och till denna grupp elever 

räknas de elever som stör, de kan ha koncentrationssvårigheter eller svårt att tolka det sociala 

samspelet med sin omgivning.71 Dessa elever har behov av stöd i sin undervisning och ska ha 

rätten att få detta behov tillgodosett. Det viktiga i arbetet med dessa är att inte konstruera deras 

svårigheter som ett problem, utan se dessa som en resurs i sig.72   

“[...]dess betydelse omförhandlas så att utmaningen att se elevers olikhet som resurs, blir det redskap som krävs för 

att lyckas skapa skolan för alla.”73 

Med citatet menar Assarson att det är först när pedagogerna ändrar sin inställning som skolan 

kan börja med en inkluderande undervisning som passar alla.74 Nyroos har i sin 

doktorsavhandling kommit fram till att lärare skulle föredra att elever under denna kategori 

skulle gå i speciella klasser för att få den hjälp och stöd de behöver. Detta för att alla skolans 

elever ska få sina behov tillgodosedda.75   

                                                             
68 Ogden, 1991 s. 286 
69 Ibid. s. 287 
70 Avramidis & Norwich, 2002 s. 31 
71 Assarson, 2007 s. 228 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
74 Ibid. 
75 Nyroos, 2006 s. 42 
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4.4 Skolans resurser  
Det har alltid funnits brist på resurser i de flesta skolorna, lärarna vill ha mer tid till ämnen och 

lektionsplanering och det behövs väldigt mycket tid när man ska försöka anpassa studiegången 

efter elever med någon form av problematik. Hanteringen av dessa elever kräver mycket 

planering från lärarnas sida. Detta är tid som ofta inte finns då samma lärare har många klasser 

att planera till och kanske flera elever i behov av särskilt stöd i samma grupp. Lektionerna kräver 

då enormt planeringsarbete och massiv tidsåtgång. Detta innebär att tid skulle tas från 

lektionerna, vilket inte är hållbart i praktiken.76  På grund av detta, menar Nyroos, att lärarna vill 

ha mer tid till undervisning och planering. Om detta skulle finnas skulle det särskilda stödet 

kunna ges i mycket större utsträckning än i dagsläget.77   

I och med att det finns så få resurser att tillgå läggs den mesta tiden och pengarna på de elever i 

behov av särskoleundervisning. På grund av det hamnar gråzonsbarnen i kläm och får i viss mån 

hänga med bäst de kan utan extra hjälp,78 om detta händer finns det risk för att eleverna blir 

omotiverade och helt struntar i att försöka då det blir för svårt att hänga med i tempot.79  Isaksson 

sammanställde år 2000 Skolverkets siffror över fem skolor runt om i landet på uppdrag av 

Lärarnas riksförbund. Han kom fram till att tillgången av resurser för gråzonsbarnen skiljer från 

skola till skola beroende på elevantal och personalstyrka. Om skolan ligger i en större stad finns 

det ofta tillgång till fler resurser för att alla elever ska kunna få den hjälp och stöd som behövs än 

om det är en mindre skola i en mindre kommun.80 Avramidis & Norwich nämner att det finns för 

få resurser i skolan för att det ska bli en tillfredsställande inkluderande undervisning.81   

 

  

                                                             
76 Broomhead, 2013 s. 8 
77 Nyroos, 2006 s. 43 
78 Löfqvist, 1995 s. 62 
79 Isaksson, 2000 s. 58 
80 Ibid. s. 21-22 
81 Avramidis & Norwich, 2002 s. 131 
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5 RESULTAT 
Nedan följer resultatet från fokusgruppsintervjuerna som vi presenterade ovan. Vi har valt att 

presentera resultatet under några teman som vi har identifierat i bearbetningen av intervjuerna. 

Dessa är Barnen som faller i glömska, Arbetet med eleverna, Lärares inställning och 

Kompetenta pedagoger.  

5.1 Barnen som faller i glömska 
Informaterna vi har intervjuat säger att det är svårt att sätta en definition på denna grupp av 

elever. En av informanternas definition är att de flesta av gråzonsbarnen inte uppnår 

kunskapskraven. Andra lärare menar att många av dem, efter oerhört mycket kämpande uppnår 

målen och att lärare ofta då tror att det fungerar bra i alla ämnen. De menar att det gör att de blir 

svåra att upptäcka och därför är det svårt att ta fram en specifik definition av gråzonsbarnen. 

Samtliga lärare anser att det är en svår uppgift att upptäcka vilka dessa elever är för att sedan 

kunna ge dem den hjälp de behöver. Det verkar finnas ett problem med att upptäcka dessa elever, 

vilket framgår i citatet nedan:  

“Det viktigaste är ju att uppmärksamma dessa elever och vara medveten om att de faktiskt finns, i och med att de är 

lätta att glömma bort, man glömmer bort dem bland strulpellarna och dem som tar mycket plats, man glömmer bort 

dem med dem som är duktiga, man glömmer bort dem bland dem som är medelmåttiga.”82 

Men informanterna menar att det inte enbart är gråzonsbarnen som är lätta att glömma bort bland 

de andra eleverna. De hävdar att det finns många duktiga elever som med rätt stöttning skulle 

kunna gå ännu längre. De menar att detta är det stora problemet i skolan, att alla elever är i behov 

av hjälp och att man ofta glömmer bort de som har bra resultat. Lärarna säger dock att dessa 

elever också kan tillhöra kategorin gråzonsbarn, då de inte uppnår sitt högsta möjliga mål utan 

rätt hjälp och stöd. 

                                                             
82 Fokusgruppsintervju, Monika 2013-04-15 



21 
 

”[...]och det också när vi har två i klassrummet kan man även hjälpa dem, extra dem eleverna som väldigt väldigt 

duktiga…som kanske kan behöva lite med stimulans och lite mer utmaning, för dem hinner man inte med, dem 

sköter ju sig själva, och det är synd. Det är jättesynd, för det är så fel, för dem behöver sitt också, men det blir ju 

oftast dem som är svaga som tar all tid.”83 

Citatet ovan är hämtat från diskussionen kring de duktiga eleverna. Lärarna från båda skolorna 

nämnde vid ett flertal tillfällen att elever som uppnår målen även kan kategoriseras som 

gråzonsbarn. De menar att de svaga eleverna nästan tar upp all tid i undervisningen och lärarna 

säger att det är tråkigt att tiden inte räcker till att hjälpa alla till deras högsta möjliga mål.   

5.2 Arbetet med eleverna 
Informanterna berättar att det finns en turordning att följa om de misstänker att en elev är i behov 

av någon form av särskilt stöd. Genom att följa denna turordning försöker de att gå till botten 

med problemet. När en elev inte når målen ska detta meddelas till elevhälsan som ska godkänna 

att en pedagogisk utredning görs. Utredningen ska hjälpa lärarna att se varför eleven inte når 

målen och vad som behöver arbetas extra med men även vad eleverna är duktiga på, detta ligger 

sedan till grund för upprättandet av ett åtgärdsprogram, berättar de. Därefter kontrolleras 

åtgärdsprogrammet och föräldrarna meddelas om vilka åtgärder som kommer att vidtas. Under 

den här processen sker möten med skolpsykolog och elevhälsan för att skolan ska få se alla 

aspekter av problemet. Denna turordning, anser informanterna, är ett bra tillvägagångssätt då 

eleven får träffa många olika personer inom skolans verksamhet som utreder eleven, vilket gör 

att de känner att resultatet blir säkert.    

Alla elever i gråzonen får dock inte gå igenom denna process på grund av att vissa av dem ändå 

når målen efter väldigt mycket slit och hårt arbete. Detta gör att vissa kanske inte alls upptäcks 

och får inte den hjälp de behöver för att kunna nå så långt de kan. Informanterna medger att 

störst fokus läggs på de elever med större svårigheter då de menar att skolans uppdrag handlar 

om att alla elever ska uppnå målen. Samtliga informanter medger ändå att detta kan vara fel 

tillvägagångssätt då alla elever har rätt att nå så långt som möjligt.  

                                                             
83 Fokusgruppsintervju, Sofia 2013-04-10 
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”[…]då lägger man krut på andra som inte är godkända, för det finns ju många av de här som faktiskt blir godkända 

för att de jobbar, jobbar, jobbar, jobbar och sliter men ändå inte får den stöttning de behöver och de, får ju tyvärr 

imte några åtgärdsprogram, men det kan ju va fel…kanske”84 

Citatet ovan belyser att informanterna tycker att tiden inte räcker till att ge alla elever den 

stöttning de behöver. Samtliga informanter nämner att de skulle vilja ge alla elever den hjälp de 

behöver för att nå sin fulla potential men, de menar, att på grund av tidsbrist läggs fokus på de 

som inte blir godkända. Oavsett om en elev har åtgärdsprogram eller inte, hävdar informanterna 

att de försöker ge dem den hjälp och stöd de behöver för att få en bra skolgång. De försäkrar att 

de försöker anpassa undervisningen så mycket de kan och de sätter in särskilda insatser för de 

elever med svårigheter. Informanterna på båda skolorna säger att det förekommer att vissa elever 

går ut ur klassrummet och arbetar i en mindre grupp tillsammans med speciallärare eller en 

annan “vanlig” lärare. Detta sker, menar de, för att eleverna ska få lugn och ro och få lättare att 

koncentrera sig när det inte händer så mycket runt omkring dem. Informanterna hade dock lite 

delade meningar om hur effektivt detta tillvägagångssätt är. Vissa av informanterna hävdar att 

eleverna missar väldigt mycket genom att gå ifrån klassen och att de då kommer efter ännu mer i 

skolarbetet.   

“...skolinspektion och skolverket tar ju fram hela tiden att undervisningen ska bedrivas inom klassens ram, att hamna 

i en annan grupp en lektion, varje dag i veckan, det är så mycket du missar, alla genomgångar till exempel, du är inte 

med på en enda genomgång. Missar otroligt mycket...”85 

Citatet visar att skolorna är medvetna om att Skolverket förespråkar inkludering, vilket, enligt 

dem, ofta innebär helklassundervisning. Vissa av våra informanter anser trots detta att en del 

elever mår bäst av att få gå ifrån till en mindre grupp någon gång ibland. Informanterna från 

Stockskolan menar att de har ett system på högstadiet som gör att eleverna ska kunna vara kvar i 

klassen den största delen av tiden. Där har de minst två lärare kopplade till klassen dessutom 

finns det en speciallärare eller specialpedagog som jobbar nära klassen och som de har en nära 

kontakt och bra samarbete med. På Vimarskolan har de också två klasslärare men elevgrupperna 

är stora och specialinformanterna har inte tid att vara på alla platser de behövs. De berättar att de 

sätts in på lektioner som man sedan tidigare vet inte fungerar med bara den ordinarie läraren. 

                                                             
84 Fokusgruppsintervju, Roland 2013-04-15 
85 Ibid. 
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”och det är också när vi har två[lärare] i klassrummet kan man även hjälpa dem, extra, de eleverna som är väldigt 

väldigt duktiga”86 

I citatet beskriver en av lärarna på Vimarskolan fördelarna av att ha två lärare närvarande i 

klassrummet. Hon menar att de på detta sätt kan fånga upp även de duktiga eleverna och även ge 

dem tid till att utvecklas. På detta sätt ser det även ut i de lägre årskurserna på Stockskolan och 

specialläraren som jobbar där, hävdar att vissa elever då vinner mest på att gå ifrån klassen 

ibland för att få extra hjälp och stöd. 

Vi frågade våra informanter efter mer praktiska exempel på hur de arbetar med gråzonsbarnen. 

Informanterna på Vimarskolan säger att de använder sig av många hjälpmedel för att försäkra sig 

om att eleverna hänger med. De skriver ibland ut sina lektionsplaneringar och delar ut till vissa 

elever som har problem med att både anteckna och lyssna. De kompletterar gärna genomgångar 

med enskilda diskussioner med vissa elever och tar dessa i beräkning när det är dags för 

betygssättning. En av lärarna på Vimarskolan gav följande exempel på hur undervisningen kan 

förenklas för dessa elever: 

”Om de då ska sitta och skriva av från tavlan och sen lyssna samtidigt, det blir mycket för en del, och det måste man 

inte ha en diagnos för, utan det, det kan bara vara vanlig tonårsmojs istället, och då följer de med bättre och då 

kanske de förstår bättre och så får de kanske ett lättläst material.”87 

Även en av lärarna på Stockskolan poängterade att elever kan har svårigheter för flera moment 

samtidigt, hon menar att framför allt många elever i just kategorin gråzonsbarn är väldigt 

auditiva och tar in mer kunskap genom att enbart lyssna, hon menar därför att lärarens 

berättarteknik är väldigt viktig i arbetet med dessa elever. På Stockskolan har de börjat testa ett 

hjälpmedel som heter audio-comfort, specialläraren på mellanstadiet berättar att detta innebär att 

läraren utrustas med mikrofon och eleven som har det lite extra svårt har en hörsnäcka och på 

detta sätt missar eleven inget som sägs. I övrigt använder sig båda skolorna, i viss mån, av 

digitala hjälpmedel. På Vimarskolan får elever med dyslexidiagnos använda sig av Alfa-smart, 

ett hjälpmedel som enbart är till för att skriva på och elever med andra diagnoser får tillgång till 

laptops, det finns även en stationär dator i varje klassrum kopplad till en projektor där det 

                                                             
86 Fokusgruppsintervju, Sofia 2013-04-10 
87 Ibid.  
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underlättar för informanterna om de vill visa film eller någon internetsida, detta berättar 

specialläraren Lena. 

”Jag jobbar ju med en del elever, som inte har någon formell diagnos men visar tecken på dyslexi, till exempel. De 

har ju fått börja jobba med daisy-spelare, någon elev får tillgång till smartboard, en elev som har väldiga 

koncentrationssvårigheter och svårt med både läsa, skriva och räkna ska få testa det här audiokomfort där läraren har 

mikrofon och eleven en hörselsnäcka. Alla elever på högstadiet får varsin laptop…det blir ju lättare för dem att 

hänga med i undervisningen med de här hjälpmedlen.”88 

Ovanstående citat belyser fördelarna med användning av digitala hjälpmedel i undervisningen. 

Specialläraren Linnéa säger att dessa hjälpmedel är till stor hjälp för de svaga eleverna.  

Roland berättar även att många av högstadieeleverna påvisar en höjning av sin 

koncentrationsförmåga sedan skolan skaffade laptops, han talar även om att undervisningen 

fungerar bättre sedan varje klassrum på skolan utrustats med en smartboard istället för projektor. 

Lärarna på Stockskolan säger att detta är till väldigt mycket hjälp i all undervisning, inte bara när 

man har med gråzonsbarn att göra.  

5.3 Lärares inställning 
Alla informanter är överens om att det främsta uppdraget de har är att se till så att alla elever 

uppnår målen som fastställs i läroplanen. De är också överens om att vägen dit är olika lång för 

varje elev. Alla poängterar hur viktigt det är att möta eleverna och tillsammans komma fram till 

det bästa sättet att arbeta just för den specifika eleven. Klasslärarna har ett extra ansvar för 

eleven och för att denne ska få den extra hjälp och det stöd han/hon behöver för att klara av 

skolgången. Men de poängterar att även ämneslärare har ett ansvar i denna fråga även om de inte 

har specifikt ansvar för just den enskilda eleven.  

” […]där är det ju två ämneslärare i varje klass, o många av dem som behöver ha lite extra hjälp får ju det på grund 

av att det är två lärare, och då finns det ju tid till de här…Men sen ligger ju inte allt ansvar på mentorerna, alla lärare 

måste ju hjälpas åt och vara uppmärksamma[…]”89 

På detta sätt förklarade rektorn från Stockskolan att alla lärare och övrig personal måste 

samarbeta för att försöka fånga upp alla elever med svårigheter. De övriga informanterna håller 
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även med om detta och poängterar hur viktigt det är att alla lärare försöker reagera så fort de 

märker eller misstänker att något inte fungerar som det ska. 

Vi frågade informanterna om dessa elevers problematik skulle kunna ställa till problem i lärarnas 

undervisning och planering men samtliga informanter ser inte detta som ett problem. De menar 

att det tillhör deras dagliga uppdrag att anpassa undervisningen efter dessa elevers olika behov 

och förutsättningar. Det är ingen som nekar till att det blir extra arbete men de ser det som sin 

skyldighet att utföra det extra arbetet. Däremot kom det upp att det alltid har funnits lärare på 

skolorna som anser att dessa elever utgör ett problem i undervisningen. Informanterna menar 

dock att dessa tankar alltmer börjar försvinna då det finns så många elever i behov av extra stöd 

idag. I diskussionerna kom det även fram att denna inställning om elverna som ett problem kan 

komma av okunskap om denna typ av problematik. Vid ett flertal tillfällen i fokusgruppen från 

Stockskolan nämnde informanterna att lärarna måste komma ihåg att det är för elevernas skull 

man befinner sig i skolan och att det då är ens skyldighet att anpassa sig efter dem, inte tvärt om 

som de sa att en del lärare ibland vill, detta belyser vi med följade citat: 

”[…]det handlar ju om att tänka om. Sen är det ju jätteviktigt det du säger, Monika, vem är vi till för? 

Kundbegreppet, tycker jag är viktigt. Asså vem har vi skolan för? Vilka ska vi serva när vi är här? Är man där för 

eleverna eller är man där för sin egen skull? Det är det första man måste vara överens om. Okej, det är klart vi är där 

för eleverna, Aa, då är det ju att organisera kring eleverna så att de liksom är i centrum hela tiden.”90 

Det Roland menar är att vissa lärare inte inte tänker på att deras uppgift är att finnas till för 

elevernas skull. Han säger att det primära för en lärare är att se till så att elevens alla behov 

tillgodoses och att det är många som glömmer bort det. I diskussionen på Stockskolan talade 

informanterna om att vissa ofta ser eleven som hela problemet, trots att det ofta ligger en stor del 

i lärarens arbete. Även lärarna på Vimarskolan var överens om att det inte går att lägga alla 

problem på eleven, utan att läraren måste kunna rannsaka sig själv och sin undervisning för att se 

till att den passar elevernas behov. Men de sa också att läraren ensam inte kan göra allt jobb, 

eleven måste också ha en sund inställning till sin utbildning. Eleven måste besitta någon form av 

vilja till att uppnå målen, om eleven bara blir serverad har han/hon missat en viktig lärdom inför 

framtiden, följande citat är hämtat från diskussionen om detta:  
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“‘[...] ja absolut, men vi kan ju hjälpa dem till ansvar. Det är oftast deras problem.[...]’ 

‘men vi får inte bli curlinglärare.’“91 

Informanterna anser att man måste försöka hitta en balansgång mellan att hjälpa eleverna och att 

få dem att kämpa hårt. Som lärare måste man använda sin fingertoppskänsla i arbetet med dessa 

elever. De menar också att vissa lärare inte besitter denna färdighet, många ser dem automatiskt 

som ett problem och har negativa tankar om elever bara för att de har lite sämre studieresultat. 

Detta kan, enligt dem, bero på vilken människosyn man har i allmänhet. Informanterna från 

Stockskolan säger att det även kan finnas en tendens hos vissa lärare att överdriva elevernas 

problem för att då kunna bli av med det extra arbete som krävs när man undervisar dessa elever. 

Citatet nedan visar att informanterna tror detta är vanligt och att det är detta som är problemet, 

inte eleverna: 

“‘[...]det är jättevanligt, tror jag, att lämna över problem.’ 

‘Och framför allt om du känner att du inte kan och inte själv har kompetens att kunna ta hand om de här eleverna. 

För du inser inte själv att det kanske är hos dig, som lärare, lite av problemet ligger. Att det inte bara är eleven det 

hänger på, för min undervisning ska ju vara upplagd så att den passar alla.’”92 

 Att undervisningen ska passa alla är det som är problematiskt, det är alla informanter överens 

om. Det fungerar inte i praktiken att skräddarsy undervisningen till trettio olika elever om man är 

ensam lärare i klassen.  

5.4 Kompetenta pedagoger 
Informanterna från Stockskolan säger sig vara nöjda med de resurser som finns att tillgå i arbetet 

med gråzonsbarnen, dock säger en av lärarna att det aldrig kan finnas för mycket resurser men 

de klarar arbetet bra som det ser ut nu. Rektorn hävdar att problemet i arbetet med dessa elever 

inte ligger i bristande resurser utan att det är kunskap om de här eleverna som saknas. Han menar 

att man bör satsa på kompetensutveckling och sträva efter att alla lärare ska ha en gedigen 

kunskap om eleverna i behov av särskilt stöd. Även specialläraren håller med om detta, hon 

menar att utan kunskap och erfarenhet av dessa ungdomar är det extremt svårt att över huvud 

taget kunna upptäcka dem och nämner vid ett flertal tillfällen hur viktigt detta är. 

                                                             
91 Fokusgruppsintervju, Lena & Sofia 2013-04-10 
92 Fokusgruppsintervju, Roland & Monika 2013-04-15 



27 
 

“Det spelar ju faktiskt ingen roll hur mycket resurser man har om kompetensen inte finns till att hitta eleverna, då 

kan man ju inte göra något åt det i alla fall.”93 

Citatet är hämtat från specialläraren på Stockskolan. Informanterna på Vimarskolan håller med 

om detta, men de säger att de gärna skulle ha tillgång till fler resurser på skolan. På många 

lektioner skulle de till exempel vara i behov av en extra personal i klassrummet för att kunna ge 

alla elever det stöd de behöver. Under diskussionen om resurstillgången pratar de om pedagogisk 

verkstad. Tidigare på Vimarskolan hade de tidigare en pedagogisk verkstad som kallades NOVA. 

Hit kunde eleverna gå och få extra hjälp efter lektionstid av extrainsatt personal som tilldelats 

arbetsuppgifter av de ordinarie lärarna. Informanterna nämnde att de upplevde detta som ett 

lyckat koncept men på grund av bristande resurser har skolan blivit tvugna att ta bort denna 

verksamhet helt. Informanterna skulle dock gärna gå tillbaka till detta arbetssätt igen vilket visas 

i citatet nedan: 

“[...] egentligen skulle man ha, som på ...skolan, de har en möjlighet att gå till denna pedagogiska verkstaden som vi 

använde oss av tidigare, men då var det en lärare där, det var en mattelärare, en svensklärare och så vidare på olika 

tider av dagen, då visste man om jag har problem med svenskan, att jag inte är färdig med den uppsatsen eller 

någonting så  kunde man gå dit.”94 

Informanterna på Vimarskolan menar att om de gick tillbaka till detta arbetssätt så skulle 

elevernas resultat troligen förbättras och de skulle snabbare kunna uppnå målen.  
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6 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur arbetet kring gråzonsbarnen går till. Nedan kommer vi 

svara på våra frågeställningar under tre olika underrubriker för att uppfylla syftet. Den 

avslutande diskussionen sammanfogar vårt resultat med tidigare forskning och litteraturöversikt 

och utifrån detta drar vi sedan några slutsatser för att besvara frågeställningarna. 

6.1 Arbetet med ”gråzons-problematiken” 
Som vi ovan nämnde i resultatet, är informanterna medvetna om turordningen man ska använda 

när en elev inte uppnår målen. I denna turordning ingår bland annat att tillsammans med 

elevhälsan genomgå en pedagogisk utredning och efter rektors godkännande upprätta ett 

åtgärdsprogram. Detta sker i linje med de förordningar som finns.95  Åtgärdsprogrammen ska, 

som vi tidigare nämnt, innehålla såväl elevens möjligheter som de svårigheter som finns och hur 

man ska jobba med detta för att nå godkänt. I denna process spelar elevhälsan en stor roll då det 

är deras uppgift att leda utredningen och komma fram till de bästa åtgärderna.96 Informanterna 

tycker att det är bra att ha det här underlaget när de ska lägga upp arbetet men att det blir 

problematiskt och innebär extra arbete då man har många elever med åtgärdsprogram i samma 

klass. När en elev fått ett åtgärdsprogram är det väldigt viktigt att det finns en interaktion med 

hemmet samt övrig personal på skolan så att alla jobbar på samma sätt och att eleven även kan få 

extra hjälp hemma med läxor och dylikt.97 Precis som Jakobsson, nämner informanterna att 

samarbete med hemmet kan vara svårt i vissa fall. Detta kan bero på att föräldrarna inte vill inse 

att det behöv extra arbete eller att de inte är engagerade i deras barns skolgång.98  Det är när 

situationen ser ut på detta sätt som speciallärare och specialpedagoger samt klasslärare blir extra 

viktiga då dessa elever måste göra allt arbete i skolan och det blir ytterst viktigt att de får all 

hjälp och stöd som behövs på skoltid. Dock är det att föredra att ett gott samarbete med hemmet 

                                                             
95 Skollagen 210:800 s. kap. 3 §6-§1, LGR11, 2011 s. 7-9, www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lagar-och-
rattigheter/Atgardsprogram/ 
96 Hjörne & Säljö, 2008 s. 56 
97 Jakobsson & Lundgren, 2013 s. 59 
98 Jakobsson, 2002 s. 192-193 
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upprättas för att eleven ska få en trygg arbetsmiljö i både hem och skola vilket leder till bästa 

möjliga skolgång,99 detta säger både forskning och våra informanter.   

Vimarskolan och Stockskolan jobbar med dessa elever på ett relativt liknande sätt. Informanterna 

talade om att de gör sitt bästa för att anpassa undervisningen efter elevernas förmågor och 

förutsättningar. Detta arbetssätt är förankrat i samtliga styrdokument då det är en laglig rätt för 

eleven att få individanpassad undervisning och extra hjälp och stöd om detta skulle behövas.100  

Dock sker denna anpassning på lite olika sätt. I Skollagen står det att all undervisning i största 

utsträckning ska ske i helklass, även den anpassade undervisningen.101 På Stockskolan försöker 

man uppfylla detta krav så långt det går men, liksom personalen på Vimarskolan, säger de att 

eleverna ibland verkar tycka att det är bäst att arbeta i en liten grupp eller enskilt då de får bättre 

arbetsro och färre orosmoment i klassrummet. Det skulle kunna vara ett bra alternativ för vissa 

elever att gå ifrån klassen ibland. Vissa jobbar bättre i mindre grupper och dessutom stör de inte 

arbetet för resten av klassen. Dock menar Nilholm är det elevens rättighet att få tillgodogöra sig 

undervisningen i helklass och inte i en mindre grupp.102 På grund av detta så håller vi med 

rektorn på Stockskolan som poängterade att eleverna som går ifrån klassrummet missar väldigt 

mycket av genomgångar och dylikt trots att de kan bli mer effektiva i arbetet då de får sitta ifred. 

I linje med rektorns åsikter poängterar Farrell & Polat att skolan aldrig ska sluta arbeta för att få 

en inkluderad undervisning och att mindre grupper och speciella klasser då inte är lösningen, 

även om eleverna själva känner att det är det bästa för dem.103  

Informanterna på Vimarskolan talade om arbetet med gråzonsbarnen som en ”balansgång” och 

detta är något som man får göra när man beslutar om eleverna ska vara kvar i klassen eller gå 

ifrån. Dessutom så ser informanterna en tydlig skillnad i arbetet hos eleverna då de jobbar i 

mindre grupper. De elever som har ett störande beteende i helklass kan genom att gå ifrån 

klassrummet få en bättre arbetsgång samt ge övriga elever chansen till lugn och ro i 

klassrummet. Men om läraren låter elever gå ifrån helklassen praktiseras en exkluderande 

undervisning vilket går emot Skollagen och läroplanen. I Forskning i fokus klargörs det att 

skolans uppgift är att anpassa sin organisation efter alla elever. Om då läraren skickar iväg 
                                                             
99 Ds 2001:19s. 18-19 
100 Skollagen 2010:800 kap 3 §6-§12, LGR11, 2011 s. 8 
101 Skollagen 2010:800 kap 3 §6-§12 
102 Nilholm, 2012 s. 36  
103 Farrel & Polat, 2010 s. 228 
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eleverna anpassas inte undervisningen efter eleverna och skolan misslyckas med sitt uppdrag att 

inkludera alla elever i undervisningen.104  Här ser man ett exempel på när teori och praktik skiljer 

sig från varandra. Med Skollagen i åtanke kan man ifrågasätta om det viktigaste är att följa lagen 

eller om elevens behov ska komma i första rummet. Naturligtvis ska skolan följa lagen och 

styrdokumenten men om eleven inte får det stöd denne behöver i klassrummet får läraren försöka 

hitta en annan lösning med arbete utanför klassrummet. Detta för att kunna få bästa möjliga 

undervisningssituation för denne elev. Informanterna nämner dock dilemmat om att eleven 

missar mycket om han/hon går ifrån klassen och det är naturligtvis detta man ville undvika när 

skollagen utformades, det finns inget konkret svar för hur man hittar balansen mellan teori och 

praktik men det vi har förstått är att informanterna, i den mån det går, jobbar efter lagen men att 

de, när det behövs, låter vissa elever jobba utanför klassrummet.  

Alla lärare anpassar undervisningen på olika sätt och går efter vad de tycker är bra och det som 

har fungerat tidigare. Det alla informanter är överens om är att deras väsentliga uppgift är att 

behandla alla elever jämställt. Styrdokumenten är väldigt tydliga på den här punkten, att eleverna 

ska behandlas jämställt och detta ska genomsyra allt i skolan och det verkade som en 

självklarhet, även för våra informanter.105 I undersökningen kom vi fram till att genom att 

anpassa undervisningen efter dessa elever fångar man, å ena sidan, upp de här eleverna och 

hjälper dem att nå målen medan, å andra sidan, de övriga eleverna kan känna sig åsidosatta då 

gråzonsbarnen får extra hjälp och ibland extra hjälpmedel som exempelvis laptops och utskrifter 

av genomgångarna. De övriga klasskamraterna kanske inte förstår att dessa hjälpmedel kan vara 

avgörande för att eleven ska klara av målen och då kan det skapas en osämja. Med detta i åtanke 

kanske det är ett bättre alternativ att göra som på Stockskolan där alla elever på högstadiet får 

varsin laptop eller att alla elever i klassen får genomgångarna utskrivna. Vi tänker att osämjan 

kan undvikas genom att göra på detta sätt och dessutom känner inte eleven i gråzonen att den blir 

utpekad och att det tydliggörs att han/hon behöver extra hjälp vilket i längden kan göra att 

elevens resultat blir bättre.106  

                                                             
104 Inkludering av ”elever i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi?, Forskning i fokus nr 28, 2006  
 s. 14 
105 LGR11, 2011 s. 7-9 
106 www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Lagar-och-rattigheter/Ratt-till-sarskilt-stod/ 
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Alla informanter hävdar att det är önskvärt att anpassa undervisningen efter alla elevers behov så 

att det kan leda till att alla elever når den högsta möjliga nivån för dem. Detta återfinns även i 

Läroplanen och hos Specialpedagogiska skolmyndigheten. Lärare ska inte enbart fokusera på 

godkänd nivå, utan sikta så långt som eleven kan komma med rätt hjälp och stöd.107  I praktiken 

är det dock ofta så att de väldigt svaga eleverna får hjälpen först, detta medger våra informanter 

men de menar att de skulle vilja räcka till för alla elever och hjälpa alla så mycket som det 

behövs. Men de menar att det ligger i skolans intresse att så många elever som möjligt uppnår 

godkänd nivå, vilket gör att de elever som behöver hjälp att klättra uppåt i betygsstegen kommer 

i andra hand. Informanterna medger att detta kan vara orättvist gentemot dessa elever och att de 

borde få chans att komma så långt de kan, detta problem kommer vi dock att diskutera mer 

utförligt i frågeställningen nedan.  

Det verkar som om informanterna på båda skolorna arbetar på ett liknande sätt, de skiljer sig lite 

med vilka hjälpmedel eleverna får tillgång till och de lägger upp undervisningen på lite olika sätt. 

Dock verkar deras intentioner för dessa elever vara den samma vilket stämmer väl överens med 

styrdokumenten.  

6.2 Gråzonsbarnen som ett problem eller möjlighet 
Som det framgått i resultatet ser inte våra informanter gråzonsbarnen som något problem i 

undervisningen. De ser det snarare som sin plikt att utforma undervisningen så att den ska passa 

elevernas olika behov. Detta påstående stärks av både Skollagen och Läroplanen.108 Vi har vid 

ett flertal tillfällen nämnt att det är lärarens uppgift att anpassa undervisningen efter elevernas 

förutsättningar. Våra informanter poängterade detta och berättade att de alltid försöker ha det i 

åtanke vid planeringar. 

Informanterna nämner visserligen att det finns lärare på deras arbetsplatser som ser dessa elever 

som ett problem för undervisningen. Detta synsätt gör att ett kollegialt samarbete angående dessa 

elever försvåras. Broomhead belyser detta fenomen i sin artikel och skriver att lärare ofta 

förstorar upp problemen för att inte behöva anpassa undervisningen.109  Om vissa lärare agerar 

på detta sätt leder det till att skolan brister i sin hantering av eleverna och det gör att både elever 
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och föräldrar förlorar förtroende för skolan.110  I departementserien poängteras vikten av att kapa 

en trygg miljö för eleverna för att främja inlärning,111 Detta menar informanterna är en 

omöjlighet om lärare möter dessa elever med dålig inställning. Ogden nämner att läraren bland 

annat behöver ha en anpassad strukturerad undervisning och visa eleverna omsorg för att 

undervisningen ska vara fungerande. Detta menar han är vägen mot en inkluderande 

undervisning.112  Våra informanter håller med om detta då de använder sig av dessa delar i sin 

undervisning. De menar också att den inkluderande undervisningen inte kommer kunna ske så 

länge lärare har en dålig inställning till gråzonsbarnen. Men de menar att detta tänk mer och mer 

börjar försvinna vilket borde göra det lättare att få till ett kollegialt samarbete för att eleverna ska 

få en så bra undervisning som möjligt.113   

Hjörne & Säljö nämner att det alltid kommer finnas elever som inte passar in i skolan,114 detta 

gör att det är väldigt viktigt att skolan försöker bli av med alla fördomar och negativa tankar till 

dem som är annorlunda. Våra informanter hävdar att de själva kommit dit i sitt arbete. Dock 

anser de att om inte alla lärare visar eleverna den omsorg som även Ogden talar om,115 kommer 

vi att få många elever som inte uppnår målen. Dessutom kommer motivationen för skolarbetet 

succesivt att försvinna,116 vilket inte är rättvist gentemot eleverna. Eleverna har rättighet till en 

inkluderad undervisning, det är inte acceptabelt att exkludera elever i behov av särskilt stöd från 

klassen. De ska få en chans att tillgodogöra sig kunskapen i den klass de tillhör.117 För att 

motverka exkludering menar Assarson att lärarna ska fokusera på vilka möjligheter som finns i 

arbetet med eleverna istället för att fokusera på svårigheterna. Detta hjälper alla elever att få den 

hjälp de behöver.118   

6.3 Resurser i arbetet med gråzonsbarnen 
Informanterna på Vimarskolan hävdar att det finns bristande resurser för att hantera denna typ av 

elever, vilket understryks av Avramidis & Norwich.119  Personalen på Stockskolan hävdar att de 

                                                             
110 Nilholm, 2012 s. 58 
111 Ds 2001:19 s. 18-19 
112 Ogden 1991 s. 286-287 
113 Broomhead, 2013 s. 8 
114 Hjörne 6 Säljö, 2009 s. 141 
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är nöjda med de resurser som finns att tillgå, men samtidigt säger de att det aldrig kan finnas för 

mycket resurser och att mer skulle vara välkommet. Broomhead menar att elever med olika 

problematik kräver enormt planeringsarbete, vilket innebär att det behövs mer tid till detta i 

lärarnas tjänst, vilket det i dagsläget inte gör då de har mycket andra arbetsuppgifter förutom 

planering och lektioner.120 Detta innebär att skolan har bristande resurser för dessa elever. 

Löfquist menar att fokus istället läggs på de eleverna i behov av särskoleundervisning på grund 

av denna brist på resurser.121 Detta innebär att gråzonsbarnen hamnar utanför och ibland får klara 

sig utan extra hjälp för att tiden inte finns, vilket ofta kan leda till minskad motivation hos eleven 

och att denne kanske struntar i skolarbetet helt.122 Nyroos understryker också att skolan behöver 

mer resurser, framför allt tid, för att lärarna ska kunna erbjuda särskilt stöd i den utsträckning 

som eleverna behöver.123   

Informanterna på Vimarskolan nämner deras nedlagda pedagogiska verkstad, NOVA som ett 

praktexempel resursbristen i skolvardagen, de blev tvungna att lägga ner ett vinnande koncept på 

grund av att resurserna inte räckte till. De nämner även att de behöver ha två personal i varje 

klass för att kunna ge alla elever rätt hjälp, men ekonomiskt sett fungerar det inte att ha två 

pedagoger tillgängliga på varje lektion, även om lärarna anser att detta skulle gynna eleverna. På 

Stockskolan säger de att de har flera lärare kopplade till klassen och ett utbrett samarbete med 

elevhälsa och speciallärare, vilket gör att de anser att resurserna de har är tillräckliga.  

Efter att vi reflekterat över denna skillnad mellan skolorna, kan vi säga att det inte är så konstigt 

att personalen på Stockskolan hävdar att de har tillräckliga resurser, medan Vimarskolans 

personal hävdar motsatsen. Rektorn på Stockskolan talade om att deras skola är den enda 

högstadieskolan i kommunen, vilket innebär att de får de mesta av resurserna om ska gå till 

skolan. Vi vet att Vimarskolan är en liten skola i en stor kommun och via uttalandet från rektorn 

har vi spekulerat om det är så att Vimarskolan får lite resurser på grund av detta. Denna 

iakttagelse blir intressant då den går emot det Isaksson kom fram till i sin undersökning från år 

2000, han menar att skolor i en stor kommun har fördel i resursfördelningen.124  I och med att vi 

enbart har undersökt två skolor kan vi omöjligt säga om denna resursfördelning är ett undantag 
                                                             
120 Avramidis & Norwich, 2002 s. 131 
121 Löfqvist, 1995 s. 62 
122 Broomhead, 2013 s. 8 
123 Nyroos, 2006 s. 43 
124 Isaksson, 2000 s. 58 
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eller om det är en ny regel, att skolor i mindre kommuner har bättre resurser än små skolor i stora 

kommuner. Därför kan vi inte påstå att Isakssons resultat inte längre gäller. Det vi kan göra är att 

konstatera att hans slutsats inte stämmer när det kommer till de två skolor våra informanter 

arbetar på. SOU skriver att det är skolledarnas ansvar att fördela resurserna dit de mest 

behövs.125  Frågan vi ställer oss efter att ha granskat resultatet är om denna resursfördelning skett 

på ett bra sätt. Vi undrar om det är rätt att en skola kan ge alla elever varsin laptop medan en 

annan skola i samma län inte har resurser att ge sina elever tillräckligt med hjälp och stöd. Detta 

är en fråga som kommit fram under vårt arbete och kanske något som någon annan, i framtiden, 

skulle kunna undersöka närmare. Sedan får vi inte glömma att en av informanterna på 

Vimarskolan nämnde att det inte enbart handlar om att eleverna är i behov av extra hjälp, utan 

det an ofta handla om elever som är omotiverade till skolarbetet. Detta nämns även som ett 

problem i undervisningen i rapporten från Myndigheten för skolutveckling. De menar att det kan 

sättas in hur mycket resurser som helst för dessa elevers räkning men om motivationen inte finns 

där, spelar det ändå ingen roll.126  Vi vet inte om Vimarskolan, i dagsläget, har väldigt många 

omotiverade elever och informanterna därför anser att resurserna inte räcker till. Även om 

Stockskolan hävdar att de har tillräckliga resurser anser informanterna att tid och pengar borde 

läggas på att utbilda den personal som finns. De anser att alla som arbetar inom skolan kan 

hantera dessa elever och ge dem den hjälp och stöd de behöver om kompetensen finns. Detta, 

säger de, kan enbart ske genom utbildning. I och med att det står i Skollagen att alla elever har 

rätt till den hjälp och stöd de behöver anser vi att en sådan kompetensutveckling borde ske 

snarast i alla skolor runt om i landet, för elevernas skull, för att de ska få bästa möjliga 

utbildning.127   

                                                             
125 SOU 1998:212 s. 30-31 
126 Elever som behöver stöd men får för lite, Myndigheten för skolutveckling, 2005 s. 38 
127 Skollagen 210:800 kap 3 §6-§12 
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7 AVSLUTNING 
Arbetet med denna uppsats har givit oss insikt i hur svårt det kan vara att möta alla elever där de 

befinner sig och hjälpa dem på bästa sätt. Vi har förstått att det är väldigt svårt att tillgodose alla 

elevers behov även om läraren har dessa intentioner. Det har även såtts ett frö av intresse, hos 

oss, för specialpedagogik och hur lärare kan använda sig av det i vanlig helklassundervisning. Vi 

kommer försöka omsätta den kunskap vi tillägnat oss till praktisk tillämpning i vårt framtida 

yrkesutövande. Det är även vår önskan att andra pedagoger anser att denna skrift ger en lite 

större inblick i arbetet med gråzonsbarnen, då detta verkar vara en vanligt förekommande 

elevgrupp. Vi hoppas att detta arbete kan vara ett steg på vägen till att inga elever blir 

bortglömda och på grund av detta inte får värdefull hjälp.  

Det främsta vi tar med oss från detta arbete är vilken betydelse en lärares inställning till eleven 

har för arbetet. Det är först när läraren inte längre ser de annorlunda eleverna som ett problem 

som dessa elever kan få alla sina behov tillgodosedda och inte behöva känna sig som en 

belastning.128  Som vi nämnt tidigare i uppsatsen, agerar elever som det förväntas av dem och om 

dessa förväntningar är dåliga, hur ka eleven då kunna nå sin fulla potential?129  Det är framför 

allt detta som fastnat hos oss under arbetets gång. Problemet ligger inte endast hos eleven, i 

många fall är det läraren som brister och detta måste skolan göra något åt.130  När vi studerat alla 

lagar och styrdokument har vi funnit att det är lärares skyldighet att anpassa undervisningen för 

alla elever, även de som kan kännas okoncentrerade och skoltrötta. Detta kommer vi ta med oss i 

framtiden och göra vårt yttersta för att våra framtida elever inte ska bli bortglömda gråzonsbarn. 

Vi hoppas istället att de ska få en positiv skolgång med den hjälp och stöd de behöver. Vår 

förhoppning är att vi har ökat förståelse för inkluderad undervisning och att varje elev har rätt till 

att inkluderas, oavsett vilken problematik som finns. Vi vill poängtera vikten av att ge eleverna 

denna rättighet för att, om så inte sker, sätter skolan ett mindre värde på eleven som individ, 

vilket går emot hela den mänskliga värdegrunden som skolan bygger på.131  

 
                                                             
128 Assarson, 2007 s. 228 
129 Broomhead, 2013 s. 9 
130 Nilholm, 2012 s. 58 
131 Inkludering av ”elever i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi? , Forskning i fokus nr 28, 2006 
s. 19   
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Vår studie har givit oss fler idéer till fortsatt forskning om gråzonsbarnen. Vi har hela tiden tyckt 

att det kunde ha varit intressant att få med elevernas perspektiv på ämnet vilket en annan studie 

skulle kunna baseras på. Vi tycker även att det skulle vara intressant att intervjua politiker kring 

denna fråga och även få reda på om Skolreformen 2011 utformades med gråzonsbarnen i åtanke. 

En annan infallsvinkel skulle kunna vara att intervjua enbart rektorer runt om i landet för att få 

ett mer rikstäckande resultat, vi har dock enbart fokuserat på ett lokalt resultat, vilket kändes bra 

på grund av uppsatsens omfattning. Vi tycker även att det skulle vara intressant att göra en studie 

som belyser tillvägagångssättet för att upptäcka gråzonsbarnen, detta på grund av att vi kommit 

fram till att de är väldigt svåra att upptäcka och ge rätt stöd. Denna svårighet skulle kunna ligga 

till grund för en annan studie som skulle kunna hjälpa många elever att få rätt hjälp i framtiden.  

Avslutningsvis vill vi lyfta fram att det i skolans värld är viktigt att sätta eleven i centrum, denne 

ska känna sig inkluderad och inte som en börda för att det behövs lite extra hjälp. Detta för att 

han/hon ska få chansen utvecklas till den bästa versionen av sig själv.132 Ingen elev ska behöva 

kategoriseras som en ”bortglömd” elev i gråzonen.     

 

 

 

                                                             
132 Inkludering av ”elever i behov av särskilt stöd” – Vad betyder det och vad vet vi?, Forskning i fokus nr 28, 2006  
s. 20 
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