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1. Inledning  
Ett uttryck som använts mycket i Sverige är ”En skola för alla”. Svensk lagstiftning och 

styrdokument för skolan anger att alla barn har rätt till en likvärdig skolgång och att hänsyn 

ska tas till alla elevers olika behov (Skollag, 2010). Något som gör ämnet aktuellt är att 

bestämmelserna kring just detta med hur skolan ska arbeta med särskilt stöd har ändrats nu i 

år genom att en ny paragraf har införts i skollagen. I styrdokumenten används därför numera 

två olika uttryck för elever i behov av stöd beroende på omfattningen av behovet: ”elev i 

behov av extra anpassningar” eller ”elev i behov av särskilt stöd”. Jag kommer i den här 

uppsatsen använda mig av uttrycket ”elev i behov av stödinsatser” för att inkludera båda 

kategorierna.   

I den här studien undersöks lärares uppfattningar om ansvarsfördelningen i arbetet med elever 

i behov av stödinsatser. Att det är lärarnas uppfattningar som undersöks innebär att studien 

inte i första hand säger något om hur det ser ut i verkligheten, men den säger något om hur de 

lärare som intervjuats uttrycker att de uppfattar sin verklighet. Lärarnas egna erfarenheter 

ligger till grund för hur deras uppfattningar har formats, men de uppfattningar lärarna har med 

sig sedan tidigare påverkar också å sin sida hur de upplever sitt arbete. Det har gjorts många 

studier om lärares uppfattningar kring hur det är att arbeta med elever i behov av stödinsatser 

utifrån olika perspektiv. En vinkling jag vill lyfta fram i den här studien är hur lärarna 

uppfattar att deras arbete och verkligheten stämmer överens med det som står i styrdokument. 

Hur medvetna är lärare om vad det står i styrdokumenten och upplever de att det som står 

efterföljs i pratkiken? Namnet på uppsatsen är ”Vem gör vad?” och det är just vad studien 

fokuserar på. Hur mycket gör klassläraren för de elever som är i behov av stödinsatser, finns 

det sådant som klassläraren själv inte har möjlighet att göra och vem får i så fall ansvaret för 

det? Vad uppfattar lärarna ingår i deras ansvar och upplever de att det ansvar som läggs på 

dem är rimligt? När en lärare märker att en elevs behov är så stora att läraren inte räcker till, 

känner läraren sig trygg i att kunna få stöttning och de resurser läraren upplever sig behöva? 

En anledning till att jag finner det intressant att undersöka det här ämnet är för att jag själv har 

upplevt på verksamhetsförlagd utbildning under min lärarutbildning att elever i behov av 

särskilt stöd och arbetet med dessa, arbetet med utredningar och åtgärdsprogram, tar upp en 

stor del av lärares arbete. Där har jag hört lärare klaga på att en pedagogisk utredning, som tar 

både tid och kraft, måste göras innan de kan få hjälp till en elev, där läraren kanske redan från 

början hade en tanke om vad som var problemet och vad för typ av stödinsats som behövdes.  
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Den här uppsatsen kommer fokusera på den inledande delen av processen, hur det går till att 

upptäcka behov, sätta in de första stödinsatserna och sedan hur processen går fram till att, i de 

fall då det går så långt, ett åtgärdsprogram skrivs. Den här processen kallar jag för 

”arbetsgång”, och det ordet använder jag därför i min frågeställning. En viktig del i den 

arbetsgången är att upptäcka behov hos en elev, och jag har i arbetet med studien uppfattat att 

lärarna aktivt söker för att upptäcka elever som är i behov av stödinsatser. Jag har valt att 

kalla detta för ”upptäckandet” då den formen på verbet betonar upptäckandet som något aktivt 

och ständigt pågående, till skillnad från ”upptäckten” vilket skulle kunna associeras till en 

engångsföreteelse. Det har varit mitt val att i denna studie avgränsa mig till den inledande 

delen av arbetet med elever i behov av stödinsatser, även om arbetet med dessa elever i 

praktiken fortsätter långt efter det att ett åtgärdsprogram har utformats.  

1.1. Syfte  
Syftet med den här studien är att undersöka hur ansvarsfördelningen vid upptäckandet av och 

arbetet med elever i behov av stödinsatser fungerar enligt lärare på två utvalda skolor. Med 

andra ord är syftet att få kännedom om vem som är ansvarig för att elever i behov av 

stödinsatser får den hjälp de behöver för att nå målen. 

1.2. Frågeställningar  
Hur uppfattar lärarna på ett par utvalda skolor att arbetsgången och ansvarsfördelningen ser ut 

i arbetet med elever i behov av stödinsatser?  

Vilket stöd eller resurser förväntar sig lärare att få tillgång till i arbetet med elever i behov av 

stödinsatser? 

Hur uppfattar lärare vad styrdokumenten säger om arbetet med elever i behov av stödinsatser 

och dess överensstämmelse med verkligheten?  
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2. Bakgrund  
Detta avsnitt kommer innehålla beskrivningar av de bestämmelser som reglerar skolans arbete 

med elever i behov av stödinsatser, vilket innefattar skollagen, skolverkets allmänna råd och 

läroplanen. Samtliga av de uppräknade styrdokumenten har förändrats inom de senaste fyra 

åren och det som kommer att beskrivas nedan är vad som numera står i dem vad gäller hur 

skolor ska arbeta med elever i behov av stödinsatser. Därefter följer ett avsnitt om tidigare 

forskning om arbetet med elever i behov av stödinsatser. 

2.1. Förändringar i styrdokument 
Vid en snabb överblick över de senaste årens förändringar av de styrdokument som reglerar 

skolan kan det konstateras att det skett mycket förändringar på kort tid. 2010 kom den nya 

skollagen och 2011 den nya läroplanen Lgr 11. Efter dessa nya styrdokument för skolan gav 

skolverket ut nya allmänna råd för arbetet med elever i behov av särskilt stöd, som kom ut 

2013. I juli i år, 2014, kom återigen en ny förändring av skollagen, denna gång gällande just 

stödinsatser, vilket innebär att skolverket ännu en gång fick ändra de allmänna råden. Tidigare 

var det så att det direkt skulle anmälas till rektor om en elev befarades inte nå målen, och 

elevens behov av särskilt stöd skulle då skyndsamt utredas för att det eventuellt skulle skrivas 

ett åtgärdsprogram för eleven. Nu har det införts en paragraf i skollagen som istället säger att 

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller på 

annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 

kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra 

anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, såvida inte annat följer av 8 

§. Lag (2014:456). (Skollag, 2010, 3 kap. 5 a §) 

Den åttonde paragrafen, som refereras till här, säger att om de extra anpassningarna inte är 

tillräckliga för att eleven ska nå målen så ska detta anmälas till rektorn, som först då ser till att 

elevens behov av särskilt stöd skyndsamt utreds.  

Därmed har Skolverket reviderat de allmänna råden om stödinsatser och istället för Arbete 

med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd kallas de nu Arbete med extra 

anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). Skillnaden i de nya 

allmänna råden är alltså att det finns utrymme för att sätta in stödinsatser utan att göra en 

utredning och utan att ett formellt beslut fattas av rektor, och dessa stödinsatser kallas då extra 

anpassningar. Extra anpassningar beskrivs av Skolverket som mindre ingripande stödinsatser 
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som läraren och övrig skolpersonal har möjlighet att ge inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Med särskilt stöd menar Skolverket därmed de insatser som till skillnad från 

extra anpassningar är mer ingripande och som inte kan ges inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, på grund av deras omfattning eller varaktighet, eller både och. Den 

distinktion Skolverket gör innebär att en elev som behöver extra anpassningar inte benämns 

som en elev i behov av särskilt stöd, utan som en elev i behov av extra anpassningar eller 

stödinsatser. När en elev misstänks vara i behov av särskilt stöd påbörjas en utredning av 

elevens behov vilket kan leda till att ett åtgärdsprogram för eleven utarbetas, där elevens 

behov av särskilt stöd dokumenteras samt de åtgärder som bedöms vara relevanta.  

I styrdokumenten finns även vissa riktlinjer kring hur ansvarsfördelningen bör vara på skolan 

i arbetet med elever i behov av stödinsatser. I de allmänna råden från Skolverket (2014) står 

att lärare och övrig skolpersonal ska bedöma elevers behov av stödinsatser utifrån om de 

uppnår läroplanens kunskapsmål och kunskapskrav. I grundskolans läroplan, Lgr 11, står det 

att ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, 

och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” (Lgr 11, s. 14). 

Lärare och övrig skolpersonal är de som ansvarar för att uppmärksamma och identifiera 

elevens behov, bedöma om det är extra anpassningar eller en utredning om särskilt stöd som 

behövs och sedan antingen sätta in extra anpassningar i den ordinarie undervisningen eller 

anmäla till rektor att en utredning behöver göras. Det är rektorn som står som ansvarig för att 

en utredning görs om en elev misstänks vara i behov av särskilt stöd. Skolverket skriver att 

huvudmannen och rektor är ansvariga för att se till att det finns tillräckliga resurser på 

skolorna. Rektorns del är att omfördela de resurser som finns och se till att lärare och övrig 

skolpersonal på enheten har förutsättningar för att sätta in de stödinsatser som behövs.  

Flera forskare skriver om rektorns roll i skolan och ansvar för tillgänglighet av resurser. 

Malmgren Hansen (2002) poängterar rektorns ansvar i att eleverna på skolan når 

kunskapsmålen, ”Det yttersta ansvaret för att alla elever erhåller en likvärdig utbildning ligger 

på skolledare. Det är hon/han som måste prioritera på ett sätt som tillgodoser alla elevers 

behov” (Malmgren Hansen, 2002 s. 25). I en jämförande studie över Sveriges, Englands och 

USAs skollagstiftning påpekas att även om det svenska regelverket innehåller bestämmelser 

som ger långtgående skyldigheter för rektor och huvudman när det gäller att värna om elevers 

rätt till stöd och en likvärdig utbildning, så finns det dock inte lika tydliga föreskrifter för hur 

detta ska göras i realiteten som i exempelvis Englands lagstiftning (Sverige 

Handikappombudsmannen, 2001).  
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Blir behoven större än befintliga resurser räcker till för ska rektorn enligt Skolverket (2014) 

kunna begära mer, och det är då huvudmannen som genom omfördelning kan se till att skolan 

får de resurser som behövs för att skolan ska kunna uppfylla sitt uppdrag. Skolverket skriver 

även om Elevhälsans roll och rektorns ansvar att se till att denna utnyttjas. Det står i skollagen 

under ”Elevhälsa” att det på skolan ska finnas ”tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (Skollag, 2010, 2 kap. 25§).  

2.2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer ett urval av tidigare forskning relaterat till lärares arbete med elever i 

behov av stödinsatser att presenteras. Ett centralt teoretiskt begrepp i forskning kring elever i 

behov av särskilt stöd och arbetet med dessa är inkludering. Begreppet anses ha stor betydelse 

för att de mänskliga värdena och rättigheterna ska kunna uppfyllas. I den här studien betraktas 

inkludering utifrån lärarens roll och ansvar att se till att alla elever är inkluderade i klassen 

men samtidigt får det individuella stöd de behöver. Här lyfts några aspekter av begreppets 

innebörd utifrån vad forskare tidigare har kommit fram till, vilket mitt resultat sedan kommer 

analyseras mot. Efter det följer en överblick över vad några forskare har skrivit om de olika 

roller som finns på skolan och som är involverade i arbetet med elever i behov av stödinsatser, 

samt vad forskare kommit fram till angående relationen mellan dessa roller. Det ska noteras 

att de förändringar i styrdokument som beskrivits i avsnittet ovan är så pass nya att det inte 

har hunnit komma ny forskning efter att de trädde i kraft. Den forskning som presenteras här 

kommer dock beröra tidigare ändringar som har gjorts av styrdokument och hur dessa har 

påverkat arbetet i skolan. 

2.2.1. Inkludering  

I Salamancadeklarationen, som antogs vid världskonferensen om undervisning av elever i 

behov av särskilt stöd 1994, står det om inkludering att  

elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall 

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

dessa behov (Salamancadeklarationen, 2006 s. 11). 

Slagordet ”En skola för alla” är starkt i Sverige och svensk skola sägs vara ett av världens 

mest inkluderande skolsystem, enligt Lindqvist och Nilholm (2014). De menar att det dock 

finns olika definitioner eller tolkningar av vad det innebär, ett sätt att se det är emellertid att 

alla elever ska ha rätt till det stöd de behöver, och att detta stöd i så lång utsträckning som 

möjligt ska ges i klassrummet och inom ramen för den ordinarie undervisningen.  
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I en studie som gjordes av Brackenreed (2008) i Australien och Kanada, två länder där man 

strävar efter en skola som inkluderar alla, framkom att de allra flesta lärare anser det vara 

etiskt, rättvist och gynnsamt för eleverna att alla inkluderas i samma klasser. Dock upplevde 

lärarna att de inte hade möjlighet att möta alla elevers olika behov. Att ha en eller flera elever 

i klassen med särskilda behov utgjorde en stress- och frustrationsfaktor hos lärarna, som 

upplevde att de antingen inte kunde möta de utsatta elevernas behov, eller inte fick tid att ta 

hand om resten av klassen. Enligt lärarna i studien fanns brister som gjorde arbetet svårt för 

dem. Lärarna saknade stöd bland annat i form av träning, material eller extra personal som 

assistent eller speciallärare. Björk-Åhman (2013) har skrivit en avhandling om hur lärare talar 

om elever i behov av särskilt stöd och arbetet med dessa. Även bland de lärare som Björk-

Åhman talade med fanns de som sa att de saknade någon form av yrkesman eller speciallärare 

som skulle kunna avlasta läraren genom att arbeta direkt med elever i behov av stödinsatser, 

exempelvis i mindre grupper. Det finns fler forskare som lyfter fram att lärare som arbetar 

med elever i behov av stödinsatser inkluderade i klassen uppger sig vara beroende av goda 

förutsättningar för att kunna hjälpa alla elever, såsom små klasser, extra tid för planering och 

extra personal i klassrummet (Horne, Timmons & Adamowycz, 2008). Gal, Schreur och 

Engel-Yeger (2010) kunde i sin studie se att lärare med längre erfarenhet inom yrket 

dessutom visade på en större medvetenhet kring vilka typer av stödinsatser, anpassningar och 

omorganisationer de ansåg behövs för att de ska kunna ta emot elever med olika typer av 

särskilda behov i samma klass.  

Enligt Björk-Åhman (2013) finns det lärare som i första hand ser problem med att inkludera 

elever i behov av stödinsatser i den större gruppen, medan andra lärare är mer 

”lösningsfokuserade”. Dessa såg tanken på en heterogen grupp, vilket i det här fallet vill säga 

en grupp där elever i behov av stödinsatser är inkluderade i klassen, som något självklart. Här 

utgick lärarna i sitt arbete utifrån de elever som behövde extra stöd och använde sig mycket 

av material som är utformat så att det passar alla elever, utmanar dem oavsett vilken nivå de 

är på. Det finns forskning som visar på att lärare som ser sig själva som ansvariga för sina 

elevers skolprestationer är effektivare än de som försöker lägga ansvar på någon eller något 

annat, något som även visar sig i elevernas resultat (Peček & Macura-Milovanivić, 2012). En 

tredje kategori av lärare i Björk-Åhmans (2013) studie talade om någon form av 

nivågrupperingar som en bättre lösning än en stor grupp. Enligt dessa lärare gynnas både 

”starka” och ”svaga” elever av att vara uppdelade så att läraren kan anpassa undervisningen 

utifrån gruppens behov. 
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2.2.2. Ansvarsfördelning och olika roller i skolan 

Löfquist (1999) har funnit i sin forskning, att många kommunala skolor använder sig av 

diagnostiska prov i början av höstterminen som sedan används för att urskilja vilka elever 

som kan behöva specialundervisning. Han konstaterar också att olika skolor arbetar på olika 

sätt och prioriterar olika typer av resurser i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Några 

exempel på olika sätt att arbeta är, som Nilholm och Alm (2011) skriver om, skolor som 

satsar på mindre klasser och högre lärartäthet, eller som Bladini (2011) skriver om, en 

specialpedagog som handleder klasslärare på olika sätt. Förr var det vanligt att speciallärare 

undervisade elever i behov av särskilt stöd, men speciallärarutbildningen togs bort i Sverige år 

1990 och ersattes av en specialpedagogutbildning. I sin avhandling skriver Malmgren Hansen 

(2002) om övergången från speciallärare till specialpedagog. Hon har följt tretton stycken 

specialpedagoger från tiden för specialpedagogutbildningen och in i yrket. Då detta var en 

helt ny yrkeskategori fanns inte mycket förförståelse på skolorna för hur deras roll skulle se 

ut. Vad specialpedagogerna själva förväntade sig verkade också förändras under och efter 

utbildningen. De tänkte sig först att de skulle få en speciallärarroll, men under utbildningens 

gång framträdde en roll som var mer djupgående än att bara undervisa enskilda elever eller 

vara extra resurs i klassrummet. De hade erövrat en djupare pedagogisk kompetens och ville 

förmedla den till sina lärarkollegor. Tanken var att ingen elev nu skulle ha egen undervisning 

utanför de ordinarie lektionerna, utan de skulle bli inkluderade i klassen och den ordinarie 

undervisningen. Specialpedagogernas roll blev därför handledande och organisatorisk, med 

ansvar för utredningar och dokumentationer och kontakter mellan olika parter.  

Nu har emellertid pendeln svängt igen och år 2008 återinfördes speciallärarutbildningen i 

Sverige. I Lindqvists och Nilholms (2014) studie framkommer att rektorer i Sverige inte har 

erfarenhet av att specialpedagoger handleder lärare, däremot handleder specialpedagoger 

annan personal på skolan som kommer i direkt kontakt med elever i behov av särskilt stöd. 

Rektorerna i studien uppger att de värdesätter både speciallärarnas och specialpedagogernas 

roll och funktion på skolan och menar att de kompletterar varandra. De beskriver att 

speciallärare arbetar mest med enskilda elever och/eller med små grupper av elever i behov av 

särskilt stöd medan specialpedagogen håller ordning på dokumentation, utvärderingar och 

organisationsfrågor, samt har en handledande roll i vissa sammanhang.  

Det som här i presentationen av tidigare forskning har tagits upp om olika sätt att arbeta med 

elever i behov av stödinsatser finns som en förförståelse för det som den här studiens 

informanter berättar. Specialpedagogens roll har tagits med i presentationen av tidigare 
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forskning. Denna roll kommer nämnas i resultatet, men eftersom ingen specialpedagog har 

blivit intervjuad ges i resultatet ingen tydlig bild av denna roll och därför har det fått utrymme 

här.  
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3. Metod 

3.1. Datainsamling genom intervjuer 
Kvale och Brinkmann (2009) skriver att metod betyder ”vägen till målet”, och för att finna 

vägen till målet måste man veta vad målet är. När man vet vart man vill komma kan man 

fundera på hur bästa sättet är att ta sig dit. Den här studien syftar till att undersöka lärares 

uppfattningar om ansvarsfördelning i skolan, i kontexten arbete med elever i behov av 

stödinsatser. När målet är att undersöka uppfattningar är en kvalitativ metod lämplig, eftersom 

en distinktion mellan kvantitativ och kvalitativ forskning är att kvalitativa data anses ”vara 

data som handlar om rent subjektiva varseblivningar medan kvantitativa data är data som är 

objektiva och oberoende av subjektiva upplevelser.” (Starrin & Svensson, 1994 s. 19). 

Larsson (1986) skriver att fenomenografin som forskningsansats fångar upp just hur 

människor uppfattar och upplever sin omvärld. Följande studie har således en 

fenomenografisk ansats eftersom den fokuserar just på informanternas uppfattningar. En 

kvalitativ metod som är passande för att få syn på och undersöka uppfattningar är intervju, 

som därför används i denna studie. En kvalitativ metod har också som målsättning att 

”identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, egenskaper och 

innebörder” (Starrin & Svensson, 1994 s. 21). Genom intervjuer kan sådana företeelser, 

egenskaper och innebörder bli mer synliga eftersom intervjun är ett samtal där den som 

intervjuar hela tiden kan ställa fördjupande följdfrågor på det som intervjupersonen berättar, 

till skillnad från exempelvis i en enkätundersökning där frågorna är fastställda.  

Frågan om ansvarsfördelning undersöks ur tre olika synvinklar som representeras av studiens 

frågeställningar 1) lärares uppfattning om vem som har ansvar för de olika delarna i arbetet 

med elever i behov av stöd, 2) lärares uppfattning om vilken möjlighet till stöttning som finns 

för läraren i detta arbete (i form av resurser och annan personal på skolan), samt 3) lärares 

uppfattningar om vad styrdokumenten säger om ansvarsfördelningen och huruvida detta 

efterföljs i praktiken. Med dessa synvinklar som rubricerande teman har en intervjuguide 

konstruerats (se bilaga 1). Den tredje punkten har i intervjuguiden fått två rubriker, en som 

fokuserar på lärarnas kännedom om styrdokumenten och en som fokuserar på huruvida de 

uppfattar att verkligheten ser ut som den borde (idealet). 

3.2. Urval  
Då tidsramen för studien varit begränsad, i kombination med att det kan vara svårt att få tag 

på lärare som har tid att låta sig intervjuas, har jag valt att koncentrera urvalet till en liten 

grupp. Den här studien kan därmed inte lyfta fram många olika uppfattningar om lärares 
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arbete, eftersom det inte är många som har intervjuats. Det är däremot en slags fallstudie där 

jag jämför ett fåtal utvalda lärares uppfattningar med varandra för att få ett perspektiv på hur 

lärare kan uppfatta sitt arbete med elever i behov av stödinsatser. Larsson (1986) skriver att 

det intressanta inom fenomenografin är att lyfta fram olika uppfattningar. För att få fram 

några olika uppfattningar ville jag hitta två olika skolor att genomföra min undersökning på. 

Ambitionen har varit att få intervjua en till två lärare på varje skola och sedan göra 

jämförelser dem emellan. Med tanke på det snäva urvalet har det inte i alla frågor funnits så 

stor variation på uppfattningar. Därför har jag inte fullständigt hållit mig till den 

fenomenografiska ansatsen, utan i de fall där jag istället funnit likheter i lärarnas 

uppfattningar om sitt arbete med elever i behov av stödinsatser har dessa lyfts fram.  

De två skolor som har valts ut ligger i samma område i samma stad, vilket innebär att deras 

upptagningsområde är samma och de delar därmed många villkor. En viktig skillnad mellan 

skolorna och som har varit avgörande vid urvalet är att den ena är en friskola och den andra är 

kommunal. Anledningen till detta hänsynstagande är att jag ser en möjlighet att det skulle 

kunna ha betydelse för lärarnas arbete och deras uppfattningar om sitt arbete om skolan tillhör 

kommunen eller inte. Det innebär att jag också såg en möjlighet att få en variation på de 

uppfattningar som blir synliga i studien genom att ha med en friskola och en kommunal skola.  

Just de två skolor som kontaktades för studien är skolor jag sedan tidigare har haft kontakt 

med genom att jag under min utbildning haft verksamhetsförlagd utbildning på den ena 

skolan. Eftersom de ligger i samma område innebar detta att jag även kände till den skolan där 

jag inte har varit. Urvalet av informanter gick till så att jag tog kontakt med skolorna genom 

deras rektorer och skickade ut en förfrågan om en till två lärare på respektive skola kunde 

ställa upp på intervju för mitt examensarbete.  

De lärare som svarade att de ville vara med i studien, en lärare på friskolan och två lärare på 

den kommunala skolan, utgör studiens underlag. Eftersom specialläraren på den kommunala 

skolan visade intresse bad jag att även få intervjua henne, då jag såg detta som en chans att 

genom hennes synvinkel få en ännu djupare inblick i skolans arbete kring elever i behov av 

stödinsatser, då detta är vad hennes huvudsakliga arbete består i.  

3.3. Etiska ställningstaganden 
Hänsyn har tagits till de etiska principerna som enligt Vetenskapsrådet (2002) måste följas i 

all forskning. Dessa principer är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Hänsyn till dessa har tagits genom att de lärare som anmält intresse att 
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vara med i studien har fått ett brev (se bilaga 2) med information om studien och deras 

rättigheter som deltagare att ge samtycke, att när som helst kunna avbryta sitt deltagande, att 

alla uppgifter om skolorna och informanterna behandlas konfidentiellt samt att materialet som 

samlas in endast används till den aktuella studien.  

3.4. Analysmetod 
Studiens syfte är att undersöka lärares uppfattningar kring hur arbetet med elever i behov av 

stödinsatser ser ut på deras skola. I en fenomenografisk analys bearbetas materialet vanligen 

genom att det grupperas i olika kategorier utifrån vad som framstår som viktigt i intervjuerna, 

och de olika uppfattningar som kommer fram jämförs med varandra med hjälp av dessa 

kategorier (Fejes & Thornberg, 2009). De kategorier som används i den här studien har 

utformats utifrån undersökningens teman, inte utifrån de uppfattningar som kommit fram. Det 

är samma teman som intervjuguiden har utgått från, nämligen följande: 1) lärares uppfattning 

om vem som har ansvar för de olika delarna i arbetet med elever i behov av stöd, 2) lärares 

uppfattning om vilken möjlighet till stöttning som finns för läraren i detta arbete (i form av 

resurser och annan personal på skolan), samt 3) lärares uppfattningar om vad styrdokumenten 

säger om ansvarsfördelningen och huruvida detta efterföljs i praktiken.  

Det material som samlats in genom intervjuerna har i analysen sorterats upp utifrån 

ovanstående teman till att börja med och det har då trätt fram nya dimensioner i dem genom 

det som intervjupersonerna har pratat om. Utifrån de uppfattningar som har kommit fram har 

temana justerats till ett antal kategorier i vilka jag har analyserat resultatet. I varje kategori 

presenteras sedan de olika – eller lika – uppfattningar som framkommit under just den 

kategorin. Analysen följer kronologin i arbetsgången som en röd tråd i de första två 

kategorierna. De sista två kategorierna handlar om styrdokumenten och där utgår analysen 

från vad lärarna har uttryckt och huruvida deras uttalanden visar på en medvetenhet om vad 

styrdokumenten säger samt hur de uppfattar att det som står tillämpas i praktiken.  

Den första kategorin handlar om hur lärarna går tillväga för att upptäcka att elever är i behov 

av stödinsatser. Att detta fick bli en egen kategori berodde på att det fanns mycket att säga om 

det. Dels hade de olika skolorna olika sätt att gå tillväga för att upptäcka elevers behov, och 

dels så är det en fråga som i sig själv har med ansvaret för dessa elever att göra – vems ansvar 

är det om ingen upptäcker att en elev behöver stödinsatser? 

Den andra kategorin beskriver lärarnas uppfattningar om olika professioner på skolan och 

deras respektive roller i ansvarstagandet för elever i behov av stödinsatser. Det handlar om 
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vad som görs i olika skeden och vem som är ansvarig för att föra ärendet vidare. Även här 

fanns skillnader mellan tillvägagångssätten på de båda skolorna. Denna kategori kan ses som 

en kombination av de första två temana, den tar både upp ansvarsfördelningen mellan olika 

roller på skolan, och varifrån läraren kan få stöttning och vilka resurser som finns tillgängliga.  

Den tredje kategorin är sprungen ur de nya bestämmelserna i styrdokumenten kring skolans 

arbete med barn i behov av stödinsatser. Då det var mycket av samtalen i intervjuerna som 

kretsade kring det nya arbetssättet såg jag anledning att ge detta en egen kategori som döpts 

efter det begrepp som används i styrdokumenten, extra anpassningar. I denna kategori 

presenteras hur lärarna tolkar begreppet.  

Den fjärde kategorin handlar om styrdokument. Lärarnas uppfattningar om vad 

styrdokumenten säger återges och ett styrdokument som har utformats lokalt på den 

kommunala skolan refereras kort. Därefter följer en beskrivning av hur lärarna uppfattar att 

styrdokumenten efterföljs på skolan.  

De kategorier jag alltså har delat upp resultatet i är därmed följande: 

1. Upptäckandet av elever i behov av stödinsatser  

2. Olika roller på skolan och deras respektive ansvar i arbetet med elever i behov av 

stödinsatser 

3. Extra anpassningar  

4. Lärarnas uppfattningar om styrdokumenten  

3.5. Beskrivning av skolorna 
Det har nämnts en skillnad mellan de båda skolor där datainsamlingen för studien har skett, 

nämligen att den ena skolan är kommunal och den andra är en friskola. Det finns emellertid 

fler skillnader. Här nedan följer en beskrivning över respektive skola av sådant som kan anses 

vara relevant för studien.  

Den kommunala skolan har 470 elever från förskoleklass upp till årskurs 9. Det är en till tre 

klasser i varje årskurs. Med skolans storlek följer att den är väl rustad med elevvårdsteam och 

andra resurser, som inte är självklara att finna på en lågstadieskola. Det finns tillgång till 

skolsköterska, skolpsykolog, kurator, studie- och yrkesvägledare, logoped, specialpedagog 

och flera speciallärare. 
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Friskolan är en relativt nystartad skola och har bara funnits i några år. Just nu har de 80 elever 

från förskoleklass upp till årskurs 3. Det är en klass i varje årskurs. Det finns inte tillgång till 

specialpedagog eller speciallärare på skolan men kommunen erbjuder konsultativt stöd, en 

tjänst där pedagog, psykolog, beteendevetare, logoped, arbetsterapeut och barnpsykiatrier 

finns tillgängliga. Både kommunala skolor och friskolor kan ansöka om hjälp från konsultativt 

stöd, friskolor betalar dock för tjänsten. Till konsultativt stöd kan lärarna vända sig för att få 

hjälp, antingen genom support i samtal eller genom att vid behov be någon komma till skolan.  

3.6. Beskrivning av intervjupersonerna 
På den kommunala skolan intervjuades två lärare som delar på en klass. De intervjuades 

tillsammans, dels på grund av tidsbrist, och dels eftersom det finns möjlighet att det kan ge 

upphov till en bättre diskussion och att fler saker kommer fram. De båda lärarna är sällan i 

klassen samtidigt och när de är det så delar de ofta upp klassen i två grupper. De har delat upp 

undervisningen så att den ena läraren i huvudsak undervisar i svenska och den andra i 

matematik. De har båda arbetat på den aktuella skolan i ungefär tio år, och är båda över 60 år. 

Den ena har arbetat som lågstadielärare i 20 år och den andra i 40 år. Just nu delar de på en 

klass i årskurs 1 och har tidigare delat på en klass i årskurs 2 och 3. Innan dess har de arbetat 

sida vid sida med parallellklasserna på lågstadiet i ett antal år, vilket innebär att dessa lärare 

har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med varandra. Detta är något som märks i 

intervjuerna då de ibland avslutar eller kompletterar varandras meningar.  

Specialläraren arbetar nära dessa två lärare, hon är både på lågstadiet och mellanstadiet och 

har även fått tjänsten som förstelärare och arbetar då med att utveckla undervisningsmetoder i 

läsning och skrivning på skolan. Specialläraren utbildade sig i samband med den första 

årskullen då speciallärarutbildningen återinfördes i Sverige år 2008.  

Läraren som intervjuades på friskolan är i 40-årsåldern och hon har arbetat som lärare i 

ungefär tio år på tre olika skolor och med olika åldrar. På den nuvarande skolan har hon 

arbetat sedan den startades upp år 2011. Hon delar ansvaret för en klass på 20 elever med en 

annan lärare och ibland har de tillgång till ytterligare en lärare, så att de ibland är tre vuxna på 

20 elever. Detta utnyttjas bland annat så att de elever som behöver specialundervisning kan få 

det i mindre grupp, även fast det inte finns någon speciallärare.  

 



19 
 

I presentationen av resultatet kommer lärarna refereras till som ”lärarna på den kommunala 

skolan”, ”specialläraren” (som finns på den kommunala skolan) och ”läraren på friskolan”. 

Vid citat kommer förkortningar användas för att visa vem som säger vad: L1 och L2 står för 

lärarna på den kommunala skolan, Sp står för specialläraren och L3 står för läraren på 

friskolan. R står i citaten för mig som intervjuare.  
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4. Resultat  
Presentationen av resultatet kommer i första hand följa arbetsgången i arbetet med elever i 

behov av stödinsatser i kronologisk ordning från att en elev upptäcks vara i behov av 

stödinsatser och hur lärarna på olika sätt uppfattar att arbetet går vidare därifrån. Både likheter 

och olikheter i informanternas uppfattningar kommer att presenteras, även om störst fokus 

ligger på att finna variation.  

På frågan hur vanligt förekommande det är med elever i behov av stödinsatser fanns det ingen 

tvekan hos någon av mina intervjupersoner, det finns elever i behov av stödinsatser i varje 

klass. Frågan är alltså inte om utan hur man som lärare ska upptäcka och hjälpa dessa elever 

att nå målen för skolan. Som svar på den frågan har olika uppfattningar om hur man bäst 

uppmärksammar elevers särskilda behov kommit fram i intervjuerna och presenteras nedan. 

Efter det kommer en genomgång av vad intervjupersonerna har sagt om olika roller på skolan 

och deras respektive ansvar i arbetet med elever i behov av stödinsatser. Efter det kommer de 

uppfattningar som framkommit om begreppet extra anpassningar att presenteras, och därefter 

vad lärarna uppfattar om styrdokumenten och dess överensstämmelse med verkligheten.  

4.1. Upptäckandet av elever i behov av stödinsatser 
Det första steget i att hjälpa en elev i behov av stödinsatser är att upptäcka detta behov. 

Lärarnas uppfattningar om vem som är ansvarig för att upptäcka en elev i behov av 

stödinsatser är avhängigt hur de uppfattar att det går till när en elevs behov upptäcks. På den 

första punkten, vem ansvaret ligger hos, verkade lärarna överens om att klassläraren har det 

största ansvaret för sina elever. Specialläraren som intervjuades menade dock att en del av 

ansvaret att upptäcka en elevs behov av stödinsatser ligger hos henne. Klasslärarna på den 

kommunala skolan och läraren på friskolan menade att klassläraren är den som måste ta på sig 

ansvaret att se till att ingen elev ”faller mellan stolarna” utan får den hjälp de behöver i god 

tid. 

L2 – Men, om ett barn liksom, vad ska jag säga, slinker igenom utan, det är ju vårt 

ansvar att se till att vi fångar upp de eleverna. 

L3 – Det är jag som jobbar i gruppen och det är mina elever som det gäller. Det är jag 

som känner dem och det, vems ansvar skulle det annars vara att upptäcka det? Det kan 

jag inte lägga på någon annan. 

När vi talade om elever i behov av stödinsatser påpekade lärarna att det är ett mycket brett 

begrepp som innefattar många olika typer av behov, men det var framför allt två olika grupper 
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av elever i behov av stödinsatser som återkom i lärarnas svar. Den ena gruppen består av dem 

som har inlärningssvårigheter, där läs- och skrivsvårigheter är de viktigaste, och den andra 

gruppen består av dem som har koncentrationssvårigheter och/eller andra sociala svårigheter. 

Den senare gruppen benämndes som ”sociala problem”.  

R – Och hur är det med de här sociala problemen då, som ni pratade om? 

L2 – Ja de är lätta att upptäcka (skrattar).  

L1 – Det är, det är ju ofta att vi får… Om vi bara får prata om hur det var nu de här sista 

två årgångarna som vi har tagit emot så är det ju pojkar som är ju utåtagerande. Som vi 

har märkt av en stor skillnad. Så att vi får jobba otroligt mycket och vara jättetydliga 

och väldigt såhär… strikta och så. 

Vad lärarna låter oss förstå är att elever med sociala problem utmärker sig i klassrummet. 

Lärarna antydde även att de har en känsla av att antalet elever med sociala problem ökar i 

skolan, även om de inte har någon statistik som bekräftar detta. När det gäller elever med 

inlärningssvårigheter talade lärarna på de olika skolorna om olika strategier för hur de går 

tillväga när de upptäcker att en elev har svårigheter. På friskolan talar läraren om att se 

eleverna i det dagliga arbetet och på så sätt upptäcka om det är någon elev som inte lär sig lika 

bra som de andra.  

L3 – Och utvecklas inte en elev i läsningen och tar den liksom inte de stegen som vi vet 

följer i en läsutveckling då är det ju upp till oss att se var i den här, vad är det som vi 

inte, vad är det som de inte greppar, vart är det som det går fel? Och det vet ju läraren. 

Dom upptäcker ”nej, det finns ingen koppling mellan bokstav och ljud”. 

Den här läraren menade att det är klassläraren som märker om en elev behöver hjälp och det 

sker i det dagliga arbetet. På den kommunala skolan berättade lärarna att de använder sig av 

bokstavskontroller och diagnoser i matematik för att upptäcka och fånga upp elever med 

svårigheter inom just detta. Redan första veckan i årskurs 1 sätter sig specialläraren ner med 

varje elev, en i taget, för att göra en så kallad bokstavskontroll med dem för att se vad de har 

för bakgrundskunskaper, samt för att upptäcka eventuella svårigheter. På samma sätt hade 

dessa lärare ett test i matematik som de gjorde med eleverna i början av årskurs 1 för att se om 

de har förstått det som de anser att man borde ha lärt sig i förskoleklassen. Bokstavskontrollen 

görs alltså av specialläraren medan mattekontrollen görs av den ena klassläraren. På den 

kommunala skolan pratade intervjupersonerna därför om att klasslärarna och specialläraren 

delade på ansvaret att upptäcka elever i behov av stödinsatser. Läraren på friskolan påpekade 

att tester inte gör någon nytta om du inte vet vad för typ av behov du letar efter hos eleven, 
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därför är det viktigt att i första hand vara uppmärksam på elevernas utveckling och inlärning i 

det dagliga arbetet, och märker man sedan att en elev har en svårighet kan en kontroll eller ett 

test göras för att undersöka detta närmare.  

L3 – Visst har vi kontroller, vi gör test, men alla särskilda behov… att förlita sig på test 

är ju att snäva in sig ganska hårt, även om vi gör test. Du kan testa allt, du kan testa 

ihjäl dig om du vill, men det är ju en sammanlagd, du lägger ihop det du ser och det du 

får i dina test. Så visst finns det det, men som jag jobbar just nu när vi jobbar med små 

klasser med stor lärartäthet tycker jag att jag ser mycket, mycket mer i mitt möte med 

eleven och elevens arbete än vad jag gör i ett test. Jag kan få bekräftelse i ett test. 

Specialläraren som gör bokstavskontrollen i första veckan i årskurs 1 på den kommunala 

skolan berättade att hon ser flera saker när hon gör den kontrollen. Hon är uppmärksam på hur 

eleven pratar för att eventuellt upptäcka språkliga störningar, hon märker om eleven har lärt 

sig kopplingen mellan bokstäverna och deras ljud, samt ser elevernas finmotorik och vana att 

hålla i en penna. Detta analyserar och kartlägger hon sedan tillsammans med klasslärarna, och 

är det någon elev som de ser har en svårighet som kan påverka inlärningen så ser lärarna och 

specialläraren tillsammans till att genast fånga upp den eleven.  

4.2. Olika roller på skolan och deras respektive ansvar i arbetet med 

elever i behov av stödinsatser 
I följande avsnitt kommer det först att presenteras vem som ger första ”puffen”, det vill säga 

när lärarna väl har upptäckt att en elev behöver stödinsatser, vad är nästa steg? Sedan följer en 

redogörelse för vart lärarna vänder sig för att få stöttning i arbetet med en elev i behov av 

stödinsatser. Slutligen kommer lärarnas kommentarer om huruvida de uppfattar att de har 

tillgång till de resurser som de anser att de borde ha.  

4.2.1. Vem ger första ”puffen”? 

Andra steget i processen, vad som görs när man har upptäckt att en elev behöver stödinsatser, 

beskrev lärarna på ungefär samma sätt på de olika skolorna. De beskrev utifrån exemplet 

elever som ligger efter i läs- och skrivutvecklingen, vilka placeras i en mindre grupp där de 

får hjälp att träna bland annat den fonetiska medvetenheten. Hur detta sker rent praktiskt och 

vem som har ansvar för den lilla gruppen ser dock olika ut på de olika skolorna. På den 

kommunala skolan är det specialläraren som utifrån bokstavskontrollen handplockar elever 

och har en stunds undervisning med dem varje dag i några veckor i början på terminen.  



23 
 

L2 – Det var nog fem barn tror jag.  

R – Som hon upplevde som en riskgrupp då? 

L1 – Ja, som vi såg att jamen de här kan behöva en puff framåt, de… och man kan säga 

att de var i gruppen som kunde mindre än 8 bokstäver när de startade.  

L2 – Och då vet man ju egentligen inte om det är särskilda behov eller om de bara 

behöver en puff för att komma igång.  

På båda skolor talade lärarna i det här sammanhanget om att vissa elever bara behöver en liten 

”puff” eller ”knuff” för att komma igång med läsningen. På friskolan kommenterade läraren 

att skolan ibland får kritik för att de inte har någon speciallärare, men hon förklarade att de 

istället satsar på hög lärartäthet och små klasser. Hon har en klass tillsammans med en kollega 

och ibland är de tre lärare på samma klass. Det utgör förutsättningar för att kunna dela på 

klassen och låta elever som behöver träna mer vara i en mindre grupp med en av lärarna 

medan den eller de andra lärarna har hand om resten av klassen.  

L3 – Sen har vi möjligheten just nu, eller som vi tycker att vi jobbar här då vi jobbar 

nära varandra lärarna och vi har möjlighet att fördela oss lite olika beroende på var 

behoven finns, så hinner vi göra stöd också. […] Utan att vi har möjlighet att ge en 

extra knuff och jobba lite extra intensivt med några stycken och några andra jobbar med 

något annat. 

På den kommunala skolan pratade lärarna om att skolan ibland får kritik för att elever i behov 

av stödinsatser plockas ut från klassen för att få specialundervisning. Kritiken är att de missar 

den ordinarie undervisningen och inte blir fullt inkluderade i klassen. Lärarna berättade att de 

därför ibland, när de båda är i klassen och samtidigt har tillgång till specialläraren, delar in 

hela klassen i tre grupper utifrån elevernas nivå och gör samma uppgift med alla elever men 

anpassat efter gruppens nivå. Poängen med detta är att ingen elev ska behöva plockas ut men 

att alla elever ändå får stimulans på sin egen nivå.  

4.2.2. Olika roller – stöttning för läraren 

Läraren på friskolan förklarade att tack vare skolans små proportioner är kontakten lärare 

emellan och mellan lärare och rektor väldigt tät. De har formella möten i form av 

klasskonferenser en gång per termin, men utanför dessa kommunicerar läraren direkt med 

rektorn om hur det går i klassen, vilka elever som behöver stödinsatser och vilka resurser eller 

omorganisationer av eleverna som lärarna tror sig behöva.  
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L3 – Men vi pratar om våra elever och vad vi gör med rektor, varje vecka. Och stämmer 

av och säger ”nu gör vi det här”. Och det är ju väldigt informellt och svårt att skriva 

om, men jag tror att vi jobbar tätare mot vår rektor än vad, eller jag vet att vi jobbar 

tätare mot vår rektor än vad jag är van att göra på mina andra jobb. 

Att de är många lärare på varje klass på friskolan underlättar omorganisering och 

resursfördelning i praktiken, och detta är något som lärarna löser sinsemellan. Dock finns där 

ingen speciallärare eller specialpedagog. Märker lärarna att de behöver stöttning av någon 

som har sådan kompetens kan de söka sig till kommunens konsultativa team, dit alla skolor i 

kommunen kan vända sig vid behov av expertishjälp.  

R – Men de är inte på skolan? 

L3 – De är, ja de kan komma hit om vi ber dem. Så att dels har vi ett, vi kan ringa eller 

mejla till dem och liksom bara lufta, ”jag ser det här, jag jobbar såhär, är jag på rätt 

spår? Skulle ni göra något annat?”. Bara en konsultativ… eller så ber vi dem komma hit 

och ta en titt på våra elever i undervisningen och, se om de ser något annat eller om de 

tycker att vi behöver ta andra kontakter. Om det behövs psykolog eller… Men de jobbar 

inte mot eleven, de jobbar mot lärarna. 

På den kommunala skolan berättade lärarna att de har tillgång till olika kompetenser på 

skolan, här berättar de om vart de vänder sig steg för steg när de upplever att de har en 

situation där de behöver stöttning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  

L1 – Om man har någonting som vi känner att nej, jag behöver hjälp med det här, då är 

det ju olika, först kanske vi två har en diskussion hur ska vi lägga upp, förändra, och så 

kanske vi kommer på att vi kan göra såhär och såhär. Sen nästa steg då är det att vi 

träffas i arbetslaget och ska lyfta det där. Så det är på individnivå kan man väl säga och 

sen gruppnivå. Och sen organisationsnivå. 

L2 – Och då tar ju specialläraren med sig till det här elevhälsoteamet, EHT.  

L1 – Mm. Och då kan man säga att då har vi lyft det… 

L2 – över vår nivå. 

De pratar i första hand med varandra om det är något de funderar över när det gäller en elev i 

behov av särskilt stöd, och upplever de att de behöver mer stöttning tar de upp frågan i 

arbetslaget för lågstadiet, där specialläraren ingår. Innan de kan be elevhälsoteamet om hjälp 

behöver de kunna redovisa att de har ”gjort en del”. Den hjälp de kan få från elevhälsoteamet 

kan vara exempelvis med utredningar av elever. 
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L2 – Det är när vi känner att nej, nu vet inte vi riktigt vad vi ska göra, vi behöver mer, 

vi kanske tror att det är en utredning vi behöver eller så, och då måste det ske via EHT.  

L1 – Just det, vi får inte bestämma att någon ska utredas utan att rektorn har gett ett 

medgivande. Så det måste ju gå den vägen.  

Här nämns rektorns roll i processen, rektorn måste ge ett medgivande innan en utredning kan 

göras. I intervjun med specialläraren kom även specialpedagogens roll fram, något som de 

andra lärarna inte pratade om. Specialläraren träffar rektorn och specialpedagogen i något de 

kallar ”ärendegrupp”. Det är i denna grupp beslut om kontakt med elevhälsoteamet fattas, och 

det görs utifrån lärarnas dokumentation av hur de arbetar och vad de har observerat hos den 

aktuella eleven. Specialläraren fungerar genom ärendegruppen som en länk från klasslärarna 

till specialpedagog och rektor, som i sin tur är en länk till elevhälsoteamet. Här beskriver hon 

ärendegruppens funktion: 

Sp – Där tar vi liksom de här akuta ärendena eller de här som hela tiden är pågående. 

Och sedan så tar vi ett beslut där i ärendegrupp, ”nej men det här är så pass stort, att 

antingen så behöver vi få in lärarna som berättar mer om det här”[…] Då bjuder vi in 

dem, och så får de komma till nästa veckas ärendegrupp. Eller ibland så känner vi ”nej 

men vi har fått så pass mycket information”, eller att ”specialläraren har sett, så att det 

här måste gå vidare till EHT”.  

Specialläraren förklarade att specialpedagogens roll är främst som koordinator, hon är den 

som samlar in all dokumentation kring elever i behov av stödinsatser och ser till att alla tester 

och utredningar genomförs enligt det som är bestämt. Specialpedagogen har inte direkt 

kontakt med lärarna, vilket specialläraren kommenterade.  

Sp – Sedan tror jag att det är svårt… jag känner ju en mer närhet till mitt arbetslag och 

till lärarna för jag är ju aktiv hela tiden i processerna. Så jag tror att det kan vara svårt 

ibland som specialpedagog att göra sin röst hörd och sin roll hörd. Men jag ser ju, i det 

samarbetet som vi har så ser jag väldigt tydligt hennes arbete. Och det är ju en jättebra 

stöttning för mig, men jag tror att lärarna ibland kan känna att, ah, hellre att vi hade haft 

en speciallärare till eller en specialpedagog som hade jobbat i arbetslagen. 

Specialläraren uttryckte att hon kan tänka sig att lärarna inte riktigt ser specialpedagogens roll 

eftersom de inte arbetar nära varandra, men att hon som speciallärare ser den som 

betydelsefull för egen del.  
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4.2.3. Tillgång till eller brist på resurser 

Det fanns stora skillnader på de två skolorna i fråga om hur deras tillgång till resurser såg ut. 

På friskolan fanns en hög lärartäthet samt assistenter som arbetade specifikt med något av 

barnen som hade extra stora behov. Läraren på friskolan resonerade som följande: 

L3 – Jag känner mig väldigt trygg i både ansvarsfördelningen och beslutsgången. Och 

att jag kan få hjälp med de kompetenser som jag själv inte har. Sedan givetvis att vi inte 

har någon speciallärare på plats här, låter ofta, av många som är ute och fikar efter en 

”men vi saknar det”. Ja men visst kan man göra det, men när jag hade en speciallärare 

så fanns hon, oftast en hon, heller inte tillgänglig på dagen, exakt den dagen jag 

behövde, så att, att jag tar kontakt med någon till exempel på konsultativt stöd och får 

vänta en vecka, det är inte så stor skillnad mot för var jag har jobbat innan. 

Hon upplevde det inte som ett problem att dessa kompetenser inte fanns på skolan då hon 

ändå kunde vända sig till dem och få det stöd hon sökte. På den kommunala skolan fanns 

tillgång till många olika kompetenser men lärarna hade själva inte direktkontakt med någon 

annan än specialläraren. En brist de två lärarna påpekade var att det inte finns någon 

speciallärare som är utbildad i matematik.  

L2 – Mm, och vår speciallärare är faktiskt inriktad mot svenska hon har inte matematik 

i sin utbildning. Och där har vi ju en brist, att vi inte har någon speciallärare i 

matematik. 

Ett annat exempel lärarna på den kommunala skolan pratade om var en elev de haft tidigare 

som hade stora koncentrationssvårigheter redan från första året, men som de upplevde inte 

fick tillräckligt med hjälp med förrän i årskurs 3.  

L1 – Där fick vi ju stöd av psykologen. Men vi fick inga resurser, som först. Men vi 

hade stödet så men det var ju ändå vi som skulle… 

R – Okej, ni fick liksom handledning av något slag eller? 

L1 – Ja, kan man säga. […] Men till syvene och sist var det ju vi som stod där i 

klassrummet va. Tills vi, i trean då sa att det går inte. Vi behöver mer hjälp.  

R – Vad var det för typ av resurser man skulle ha satt in då liksom?  

L1 – Ja, han skulle haft en person som ett extra vuxenstöd.  

Anledningen till att den här eleven inte fick den stödinsats som lärarna upplevde att han 

behövde menade lärarna berodde på att det helt enkelt inte fanns utrymme i skolans ekonomi 
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för att ha en till vuxen i klassrummet. Det gick till slut att lösa genom att en personal från 

fritids kom in i klassen ibland som stöd för den här eleven. 

4.3. Extra anpassningar  
L1 – Nu har man ju förändrat lite så nu skriver man ju inte lika många åtgärdsprogram 

som förut, utan det heter någonting som heter extra anpassning. Som är lite enklare. 

Alla intervjuade lärare menade att det inte är önskvärt att skriva ett åtgärdsprogram i ett tidigt 

skede. Innan åtgärdsprogram skrivs vill läraren göra så mycket som möjligt för att hjälpa 

eleven i behov av stödinsatser inom ramen för klassrummet genom anpassningar i det dagliga 

skolarbetet. På båda skolorna kunde lärarna räkna upp en mängd exempel på vilken typ av 

anpassningar de kan genomföra i klassrummet, saker som att låta en elev ha bilder på 

alfabetet eller siffrorna bredvid sig på bänken som ett stöd när den skriver, eller att låta olika 

elever läsa olika texter anpassade efter hur långt de har kommit i läsningen. Har eleven 

koncentrationssvårigheter är det andra typer av anpassningar som sätts in, som ”myror-i-

brallan-kuddar” att ha på stolen eller en avskärmad plats i klassrummet att sitta på och arbeta.  

På den kommunala skolan har det utformats ett eget dokument för extra anpassningar, utifrån 

vilket lärarna tillsammans med specialläraren formulerar vad eleven har för behov och vilka 

anpassningar de sätter in. Läraren på friskolan förde inte någon dokumentation över extra 

anpassningar förutom sina egna arbetsanteckningar.  

Var gränsen går mellan att sätta in extra anpassningar och att skriva ett åtgärdsprogram 

beskrev lärarna på olika sätt. Läraren på friskolan gjorde klart att om hon ser att en elev 

riskerar att inte nå målen så ska ett åtgärdsprogram skrivas, men att man ofta kan sätta in 

anpassningar som gör att eleven når målen utan ett åtgärdsprogram. Specialläraren på den 

kommunala skolan förklarade å andra sidan ett väldigt långt händelseförlopp där många steg 

och beslut kan fattas och många anpassningar sättas in innan ett åtgärdsprogram skrivs. Trots 

att hon menade att det inte alltid är tydligt vad som bör räknas som en extra anpassning och 

vad som borde ingå i ett åtgärdsprogram, så kunde specialläraren se en positiv effekt av de 

nya bestämmelserna i form av minskad arbetsbörda för lärarna och möjligheter att snabbare 

sätta in det stöd man tror att eleven behöver. 

Sp – Ja, innan så var det såhär: då var det att man snabbt skulle göra en pedagogisk 

utredning, den skulle göras direkt. Och nu kan man se, den kan man faktiskt vänta med 

tills man har satt in det stöd som man tror. Det tycker jag ändå är, det är ett 

underlättande arbete. För lärarna.  
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R – Ja, innebär det att man kunde få vänta på en utredning innan man ens kunde sätta in 

det här? 

Sp – Ja, jag tycker att det kunde ta lite extra tid. Och en del lärare tyckte nog att, ah det 

är så mycket, bara för att få lite hjälp så måste man fylla i en pedagogisk utredning och 

den ska behandlas, så jag, jag tycker att det går fortare nu att sätta in hjälpen. Och jag 

upplever att lärarna tycker det också.  

De nya bestämmelserna att det inte längre måste göras en utredning för att stöd ska kunna 

sättas in såg specialläraren som något positivt då det innebär att lärarna kan sätta in de 

stödinsatser de tror att eleven behöver på en gång, samtidigt som det i praktiken innebär att 

det blir mycket färre åtgärdsprogram och utredningar för lärarna att skriva än tidigare.  

4.4. Lärarnas uppfattningar om styrdokumenten  
När intervjupersonerna fick frågan om vad som står i styrdokument om elever i behov av 

stödinsatser svarade lärarna ungefär samma sak.  

L3 – Jag kan faktiskt inte rabbla alla dem, jag känner mig inte riktigt förberedd på just 

den. Men alla barn har rätt till det de behöver, alla ska nå målen. Samtidigt som vi ska 

utgå från alla speciella behov. Så att lagtexten är ju ganska tydlig ”alla barn ska nå 

målen i år tre”.  

L2 – Om man riskerar att inte nå målen, då ska man ha hjälp. Så att man når målen. 

Ingen gick in mer specifikt på vad som står om elever i behov av stödinsatser, lärarna menade 

att de inte har formuleringarna i huvudet och vet exakt hur det står men de upplever att de har 

en övergripande medvetenhet om allt som står i läroplanen. De nämnde även att det står om 

rektorns ansvar att se till att elever i behov av stödinsatser får den hjälp de behöver för att nå 

målen.  

L2 – Men det är mycket som står, alltså det mesta är ju rektors ansvar.  

L1 – Mm, det är det. Det är det. 

Jag frågade om lärarnas uppfattningar om vad styrdokument säger om extra anpassningar och 

åtgärdsprogram. Arbetet med extra anpassningar är inte helt tydligt definierat, menade lärarna 

och deras uppfattningar om begreppet skilde sig åt. Läraren på friskolan lät först osäker på 

vad som räknas som extra anpassningar, men redde sedan ut begreppet medan hon pratade: 

L3 – Extra anpassningar tänker jag att det är tidiga stöd som vi kan göra när vi ser att 

det, jag menar vi ser ju att det kanske svajar, när man har en liten oro eller man känner 
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att det här skulle vi bara behöva knuffa till lite, då är ju det, kan ju det vara en 

anpassning som görs utan ett åtgärdsprogram. Samtidigt som att så fort jag tror att 

eleven inte når målen ska jag göra ett åtgärdsprogram. Så att de är ju lite, jag tänker att 

de extra anpassningarna är det jag gör i mitt dagliga arbete för att stötta elever utifrån 

där de är. 

Läraren på friskolan menade att de inte på något formellt sätt dokumenterar extra 

anpassningar. På den kommunala skolan å andra sidan förklarade specialläraren att de har valt 

att utforma egna lokala styrdokument med utgångspunkt i de nationella eftersom hon 

uppfattade begreppen som tolkningsbara, och de vill ha en tydlig gemensam definition av dem 

på enheten. 

Sp – Alltså jag tycker sedan det kom, det kom ju i somras de nya bestämmelserna, och 

då tycker jag att det skiljer lite på tolkningar. Så därför har vi valt att tolka det 

ordentligt på vår skola och göra dokument som gör att vi har koll på vad vi gör.  

Den kommunala skolan har därför utformat ett lokalt styrdokument som kallas Handlingsplan 

för att främja elevers lärande, där det står att ”Skolans elever är all personals gemensamma 

ansvar. Alla elever behöver stöd i skolan för sin utveckling och har enligt skollagen och 

läroplanen rätt till särskilt stöd vid behov.”. Där finns också en tydligt beskriven 

arbetsordning som all personal ska följa när de på något sätt uppmärksammar en elev som är i 

behov av stödinsatser, samt en mall för dokumentation av vilka behov eleven har och vilka 

extra anpassningar som sätts in. 

Lärarna på båda skolor förklarade att när de anpassningar som kan genomföras i den ordinarie 

undervisningen och i klassrummet inte räcker till, när läraren märker att det behövs någon 

form av särskilt stöd för att en elev ska kunna nå målen, då tas kontakt med rektorn och en 

utredning påbörjas. Med utgångspunkt i utredningen skrivs ett åtgärdsprogram och det sker 

enligt en mall som skolverket har utformat. 

4.4.1. Praktikberättelser speglas i styrdokumenten 

Uppfattar då lärarna att verkligheten uppfyller de krav som står i styrdokumenten? Läraren på 

friskolan menade att de på skolan är noga med att följa alla regleringar som finns angående 

skolan och hon upplever att skolan lever upp till sitt uppdrag och de bestämmelser som finns. 

Lärarna på den kommunala skolan påpekade att det ibland är en fråga om ekonomi i 

slutändan, vilket innebär att det i praktiken kan vara svårare att få de resurser som behövs för 

att elever ska få den hjälp de har rätt till.  
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L1 – Det, du vet ju, det är ju svårt att, kanske få resurser bara för att det står i 

läroplanen. Men vi har ju en skyldighet, rektorn, alltså skolan har ju en skyldighet att 

erbjuda eleverna det de behöver ha. 

Lärarna på den kommunala skolan sa att enligt de nationella styrdokumenten ligger det 

formella ansvaret på rektorn att se till att de resurser finns tillgängliga som behövs för att ge 

elever rätt stöd. Men de menade att finns inte resurserna som skulle behövas så innebär det i 

praktiken att lärarna gör allt som står i deras makt för att ändå hjälpa alla elever så gott de 

kan, vilket de beskriver i följande citat:  

L1 – Men rent psykiskt pressande är det ju vi ändå som är ansvariga. Det här man 

känner att, jag räcker inte till. Så är det ju absolut.  

R – Och är det något som skulle kunna ändras eller är det så verkligheten ser ut liksom? 

L2 – Ja det är klart det är det. Det är ingen som känner såhär att ”nej vi har inte fler 

resurser och då kan vi inte göra bättre än såhär”. Utan alla försöker ju vända ut och in 

på sig och göra sitt allra bästa i alla fall.  

Så även om lärarna ibland upplever att de skulle behöva mer resurser och även fast de är 

medvetna om att det är rektorns ansvar att se till så dessa resurser finns, så gör de ändå sitt 

yttersta för att elever i behov av stödinsatser ska få det.  

4.5. Kort sammanfattning av resultatet 
En kort sammanfattning av resultatet, det vill säga lärarnas uppfattningar, är att lärarna är 

ansvariga för att upptäcka elever i behov av stödinsatser och det görs genom kontroller eller i 

det dagliga arbetet. Det är klassläraren som ansvarar för att sätta in extra anpassningar, 

tillsammans med specialläraren om det finns en sådan. Rektorn är ansvarig att se till så att det 

finns sådan tillgång på resurser att lärarna har förutsättningar att sätta in de stödinsatser som 

eleven behöver, men enligt vissa lärare är det inte alltid de resurser finns som lärarna anser 

behövs. Lärarna har en övergripande kännedom om vad som står i styrdokumenten om elever 

i behov av stödinsatser, de säger att det viktigaste som står är att alla elever ska få de 

stödinsatser de behöver för att nå läroplanens mål. Slutligen uppfattar lärarna att alla som 

jobbar i skolan gör sitt bästa för att detta uppdrag ska uppfyllas.   
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5. Diskussion  
Syftet med den här studien är att undersöka hur ansvarsfördelningen vid upptäckandet av och 

arbetet med elever i behov av stödinsatser fungerar enligt lärare på två utvalda skolor. Med 

andra ord är syftet att få kännedom om vem som är ansvarig för att elever i behov av 

stödinsatser får den hjälp de behöver för att nå målen.  

Nu följer en diskussion av de uppfattningar jag har fått fram i mitt resultat, och det kommer 

ske i relation till tidigare forskning, styrdokument och mina egna tolkningar. Kring vissa av 

de synpunkter som lärarna har uttryckt kommer jag ställa frågor och reflektera över vad 

uppfattningarna skulle kunna ha sin grund i. Det första avsnittet handlar om 

ansvarsfördelningen i de olika delarna av arbetet, däribland upptäckandet av behov och olika 

roller på skolan. Nästa avsnitt kommer behandla temat ”inkludering”. Inkludering var inte ett 

perspektiv jag hade med i syftet för studien, men det är ett begrepp som både i forskning och i 

lärarnas svar är centralt när man talar om elever i behov av stödinsatser. Tredje och sista 

avsnittet av diskussionen kommer knyta ihop mitt resultat med vad som står i 

styrdokumenten. 

5.1. Ansvarsfördelning 

5.1.1. Upptäcka behov 

Arbetet med elever i behov av stödinsatser börjar med att behovet upptäcks. Det var tydligt att 

de intervjuade lärarna såg sitt eget ansvar för att dessa behov upptäcks så att alla elever kan få 

den hjälp de behöver. Enligt Peček och Macura-Milovanović (2012) påverkar det elevers 

skolprestationer positivt om dess lärare ser sig själv som ansvarig för sina elever och inte 

försöker lägga över ansvaret på något eller någon annan. Som läraren på friskolan sade, ”Det 

är jag som jobbar i gruppen och det är mina elever som det gäller […] vems ansvar skulle det 

annars vara att upptäcka det?”. Hon påstod att en lärare märker i det dagliga arbetet om det är 

någon elev som inte hänger med, att det med andra ord är en del av en lärares dagliga arbete 

att upptäcka om någon elev är i behov av stödinsatser för att kunna nå skolans mål, vilket går i 

harmoni med vad läroplanen säger: ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för 

utveckling och lärande.” (Lgr 11, s. 14). 

På den kommunala skolan berättade lärarna att de gör olika typer av kontroller och 

diagnostiska tester för att se hur eleverna ligger till. Om det är någon som inte når ett visst 

resultat på testerna så placeras de direkt i en liten grupp där de får extra träning av 
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specialläraren på de saker som de inte har lärt sig. Detta är ett tillvägagångssätt som enligt 

Löfquist (1999) har förekommit på många kommunala skolor, men då hans studie är några år 

äldre kan det finnas möjlighet att det har hunnit ändra sig. På friskolan jag besökte berättade 

läraren att de bara gör tester för att bekräfta sådant som hon i det dagliga arbetet redan har 

märkt att en elev verkar ha svårt för. Hon menar att ett test bara kan visa på en viss typ av 

behov, medan eleven kan ha andra behov som inte blir synliga i samma test, hon säger att ”att 

förlita sig på test är ju att snäva in sig ganska hårt”. Är det så att de på friskolan har en 

ambition att bilda sig en uppfattning om elevernas kunskap och förmågor genom att lära 

känna dem och vara uppmärksamma på deras utveckling och lärande, hellre än att bilda sig en 

uppfattning genom test och kontroller? Det skulle kunna vara en tolkning av lärarens 

påstående att hon upplever att hon ser mycket mer av eleven i sitt dagliga arbete än hon kan se 

i ett test. Kanske är hon ute efter att få en helhetsbild av eleven som inte fokuserar på behov 

utan på situationer där elever fungerar bra? Vad skulle det i så fall säga om den kommunala 

skolans sätt att arbeta? Är det väl kategoriserande att testa elevernas kunskaper första veckan 

och därifrån avgöra vilka som kan behöva stödinsatser? På lärarnas resonemang kan jag dock 

urskilja en annan syn på det, då de menade att vissa elever bara behöver en ”puff” för att 

komma igång med exempelvis läsningen, kanske av en så enkel anledning som att de saknat 

intresse för bokstäver. En annan tanke från min sida är om frånvaron av en speciallärare på 

friskolan kan vara en bidragande orsak till att exempelvis bokstavskontroller inte som en rutin 

utförs där. En speciallärare som inte har en egen klass att ta hand om skulle ha möjlighet att 

sitta och göra dessa tester som klasslärarna annars kanske inte tycker att de kan lägga tid på.  

5.1.2. Olika roller, stöttning för läraren 

I intervjun med specialläraren kom det fram mycket information om arbetet med elever i 

behov av stödinsatser som lärarna inte nämnt, vilket visar på att deras uppfattningar om hur 

arbetet går till skiljer sig åt därför att de har olika roller på skolan och därmed helt enkelt ser 

olika saker, även om de arbetar tillsammans. Ett exempel på detta är att specialläraren 

berättade att det är hon som faktiskt skriver i dokumentet ”extra anpassningar” och att 

specialläraren har kontakten med både rektor och specialpedagog. Intervjun med 

specialläraren gav mig en bild av att arbetet sker på flera olika nivåer samtidigt. Lärarna 

arbetar med klassen och gör alla anpassningar de kan där, medan specialläraren arbetar extra 

med de elever som behöver stöd genom enskild undervisning eller smågrupper. Samtidigt har 

specialläraren kontakt med rektor och specialpedagog i en ärendegrupp som träffas varje 

vecka, där hon efter samtal med lärarna kan ta upp en elev som ärende om lärarna märker att 
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det behövs mer stödinsatser än det som de kan ge i det dagliga arbetet. Ärendegruppen kan 

koppla in logoped, psykolog och andra kompetenser så att en utredning av en elev kan 

påbörjas, om lärarna kan visa varför de tror att det behövs. Det kan till exempel handla om att 

lärarna misstänker att en elev har större språkliga svårigheter eller koncentrationssvårigheter 

än vad som går att kompensera med extra anpassningar i klassrummet. Här kan jag se en 

fördelning av ansvaret som innebär att specialläraren har täta formella kontakter med andra 

roller på skolan medan klasslärarna främst har kontakt med specialäraren.  

Ett annat exempel där speciallärarens uppfattningar skilde sig något från lärarnas på den 

kommunala skolan är angående specialpedagogens roll i arbetet med elever i behov av 

stödinsatser. På den kommunala skolan fanns en specialpedagog, men lärarna nämnde henne 

bara som koordinator och de har i stort sett ingen direkt kontakt med specialpedagogen. De 

talade om specialpedagogen som en koordinator som hade en övergripande koll på det 

administrativa. Specialläraren pratade om specialpedagogens roll som viktig på ett 

organisatoriskt plan, men såg också hennes specialpedagogiska kompetens som värdefull för 

arbetet med elever i behov av stödinsatser. Specialpedagogen har inte en roll som innebär att 

hon handleder lärarna, däremot är hon den som initierar utredningar som sedan utförs av 

lärarna. Om någon handledning förekommer mellan specialläraren och specialpedagogen 

framgick inte. Bladini (2011) skriver om handledning som ett sätt att arbeta med elever i 

behov av stöd, men som Lindqvist och Nilholm (2014) skriver är det idag få rektorer som 

faktiskt har erfarenhet av att specialpedagoger handleder lärare, vilket bekräftas i mina 

intervjuer.  

Malmgren Hansen (2002) skriver om specialpedagogerna när de kom ut i yrkeslivet då den 

utbildningen var ny och skolans personal inte visste riktigt vad de skulle förvänta sig av 

specialpedagogerna. På samma sätt sa specialläraren jag intervjuade att det kan vara svårt för 

specialpedagogen att göra sin roll hörd på skolan, då hon inte har någon direkt kontakt med 

lärare och inte heller så mycket med elever. Specialläraren sa att lärare kanske ibland känner 

att det hade varit mer värdefullt med en speciallärare till eller en specialpedagog som har mer 

kontakt med lärarlaget. Lärarna påpekade visserligen att de tyckte det verkligen behövdes en 

speciallärare till, men det var inte i det sammanhanget utan därför att den speciallärare som 

finns bara har behörighet i svenska och inte i matematik, vilket de upplever behövs. De 

nämnde inget om att koordinatorns roll skulle vara onödig eller utbytbar, även om det är 

möjligt att de känner så.  
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Malmgren Hansen (2002) beskriver tydligt specialpedagogens roll som den som leder det 

specialpedagogiska arbetet och försöker styra in skolan i nya tankemönster och sätt att arbeta 

med elever i behov av särskilt stöd. Det är möjligt att specialpedagogen har den här rollen, 

men det är inget som lärarna märker av direkt. Lindqvist och Nilholm (2014) skriver om 

rektorers syn på specialpedagogen och specialläraren som kompletterande i varandras roller. 

De ser specialpedagogen som ansvarig för dokumentation och organisering, vilket även det 

stämmer mycket väl med den bild specialläraren gav mig av specialpedagogens roll. 

Det var tydligt att lärarna på den kommunala skolan uppfattade speciallärarens roll som 

absolut nödvändig för att deras elever ska kunna få det stöd de behöver. På friskolan fanns 

varken speciallärare eller specialpedagog. Läraren på friskolan menade att hon inte såg någon 

poäng med att ha en speciallärare på skolan eftersom hon på tidigare arbetsplatser upplevt att 

specialläraren ändå aldrig hade tid. På friskolan är det klassläraren själv som har kontakten 

med rektorn och även med kommunens konsultativa team där hon kan få bland annat 

handledning av personal med sådan kompetens som hon och hennes kollegor saknar. 

5.2. Inkludering  

5.2.1. En skola för alla  

Enligt Lindqvist och Nilholm (2014) anses Sverige vara ett av världens mest inkluderande 

skolsystem. Om detta stämmer så kan vi anta att det innebär att svenska skolan har lyckats 

utarbeta en skolform där det fungerar att ta emot elever i behov av stödinsatser i den ordinarie 

skolan på ett sätt som fungerar för både lärare och elever. Jag uppfattade under mina 

intervjuer att lärarna hade mycket kunskap och rutin kring hur de ska bemöta och hjälpa 

elever i behov av stödinsatser, och att de kände sig trygga i att det inom räckhåll finns tillgång 

till stöd för både läraren själv och för eleven.  

Det är intressant att jämföra detta med Brackenreeds (2008) studie i Australien och Kanada, 

två länder där skolan enligt studien inte arbetat så länge med elever i behov av stödinsatser 

inkluderade i den ordinarie skolgången. Där upplevde lärarna att det var mycket som fattades i 

form av både resurser och träning. Dessa lärare såg inkluderande skolgång som något etiskt 

och rättvist, till och med gynnsamt, men de visste inte hur de skulle hantera det i praktiken. 

Det här är inget som jag har kunnat uppfatta i mina intervjuer. Tanken att elever i behov av 

särskilt stöd inte skulle inkluderas i skolan verkar inte finnas, det verkar tvärtom vara lika 

självklart som det är en naturlig del av lärares arbete att upptäcka och hjälpa de elever som är 

i behov av stödinsatser. Detta är en punkt där mina informanters uppfattningar stämde 
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överens, vilket skulle kunna vara en bekräftelse på att det är något som svensk skola är noga 

med att uppfylla. Den fråga som ställs är dock hur elever i behov av stödinsatser kan 

inkluderas i klassen och ändå få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Inte heller där visar 

lärarna upp någon större osäkerhet även om de i vissa fall har olika strategier. De utgår från 

att det är en del av lärares profession att kunna se vad en elev behöver, eller åtminstone veta 

hur de ska ta reda på det genom till exempel utredningar. Svenska styrdokument är väldigt 

tydliga och detaljerade i hur skolan ska hantera och arbeta med elever i behov av stödinsatser, 

och även om lärarna inte kunde återge exakt vad som står där så var allt de berättade i 

samklang med styrdokumentens bestämmelser, såvitt jag kan bedöma.   

5.2.2. Är inkludering ett problem? 

Om jag jämför med Björk-Åhmans (2013) tolkningsdiskurser så var mina intervjupersoner 

lösningsfokuserade i sitt resonerande kring arbetet med elever i behov av stödinsatser i den 

ordinarie undervisningen. Ingen säger något om att det skulle vara ett problem att inkludera 

elever i behov av stödinsatser i vanliga klasser, det ses som något självklart och fokus läggs 

på hur dessa elever ska få den hjälp de behöver och samtidigt vara så inkluderade som 

möjligt. Lärarna på den kommunala skolan pratade om att de ibland får som kritik att de 

plockar ut elever ur klassrummet så att eleven missar ordinarie undervisning för att träna på 

det de har svårt för, varför lärarna i möjligaste mån försöker använda material och arbetssätt 

där det går lätt att individanpassa och nivågruppera utan att för den skull egentligen göra olika 

saker med olika elever. Intressant är att Björk-Åhman (2013) placerade lärare som är 

lösningsfokuserade i en diskurs och lärare som förespråkar nivågruppering i en annan diskurs. 

Hon fann att de som var lösningsfokuserade arbetade mycket med material som går att 

anpassa efter den heterogena gruppen av elever. De lärare som förespråkade nivågruppering i 

Björk-Åhmans studie menade att alla elever gynnas av att vara i en mindre grupp där alla är 

på ungefär samma nivå och läraren därför kan lägga undervisningen på den nivån som passar 

hela gruppen. Enligt mitt intervjumaterial finns det dock tendenser till båda dessa diskurser 

hos samma lärare. Lärarna på den kommunala skolan talade om att de använder sig av 

material som går att anpassa till olika svårighetsgrad, men att de ändå ibland finner det 

gynnsamt för eleverna att dela upp klassen i mindre grupper där de är på ungefär samma nivå, 

så att läraren kan anpassa sin undervisning efter hela gruppens nivå.  

En intressant notering är att medan lärarna på den kommunala skolan uppfattar att de får kritik 

för att de plockar ut elever från klassrummet för att sitta med specialläraren uppfattar läraren 

på friskolan att de får kritik för att de inte har någon speciallärare. Det är kritik som skulle 
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kunna ses som motsägelsefull och jag som intervjuare uppfattade det som att båda parter 

argumenterade och försvarade sin skola på de punkter där de fått kritik. På den kommunala 

skolan menade lärarna att de försöker hålla eleverna så mycket som möjligt i klassrummet 

även om de behöver stödinsatser. På friskolan påpekade läraren å sin sida att de har möjlighet 

att ge elever individuell undervisning eller undervisning i smågrupper trots att de saknar en 

speciallärare, just därför att skolan satsar på hög lärartäthet. Detta ser jag som en indikation på 

att kritik utifrån kan ha påverkat lärarnas uppfattningar om sitt arbete och de prioriteringar 

skolan gör.  

5.3. Styrdokumenten  

5.3.1. Rektors ansvar 

Som Malmgren Hansen (2002) skriver och som det även står i skollagen är det rektorns 

ansvar att se till att det finns resurser på skolan så att alla elever ska kunna få det stöd de 

behöver för att nå målen. Lärarna som intervjuades visade i sina uttalanden att de är medvetna 

om detta, de sa att det yttersta ansvaret alltid ligger på rektorn. Det innebär för lärarna även att 

det är rektorn som måste fatta beslut i vissa frågor kring elever i behov av särskilt stöd, 

exempelvis beslut om det ska göras en utredning eller skrivas ett åtgärdsprogram. Lärarna på 

den kommunala skolan pratade om att det ibland saknas resurser i en klass, som i det 

exemplet där en elev skulle ha behövt en vuxen hos sig hela tiden i klassen. Ibland är detta en 

fråga om skolans ekonomi. Enligt Skolverket (2014) låter det som att en rektor ska kunna 

meddela en huvudman om att det behövs extra resurser och då har huvudmannen skyldighet 

att omfördela resurser i kommunen och se till att placera de resurser på den skola som ber om 

det. I praktiken är det uppenbarligen inte så enkelt, och lärarna verkar inte insatta i denna del 

av processen. Enligt en studie utförd av Sverige Handikappombudsmannen (2001) saknas det 

i svensk lagstiftning tydliga föreskrifter för hur rektor i realiteten ska gå tillväga för att 

uppfylla alla sina skyldigheter, vilket märks i jämförelse med exempelvis Englands 

lagstiftning som är mer detaljerad på detta område. Läraren på friskolan bedyrade att hon i sitt 

arbete inte upplever det som en brist att deras skola saknar egen personal med 

specialpedagogiska kompetenser, samt att hon upplever att skolans höga lärartäthet löser 

många problem när det gäller resursfrågor.  

5.3.2. Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Lärarnas kunskap om styrdokumenten och de nya ändringarna varierade något, på den 

kommunala skolan var det tydligt att de hade arbetat med begreppen extra anpassningar och 

särskilt stöd, både lärarna och specialläraren använde dem och förklarade dem. Deras 
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definition av de olika graderna av behov stämmer överens med skolverkets: att sätta in extra 

anpassningar kräver inte något formellt beslut och det kan ske inom ramen för den ordinarie 

undervisningen medan ett åtgärdsprogram innehåller sådant stöd som kräver en utredning och 

därmed är betydligt mer omfattande.  

På friskolan fick jag uppfattningen att de inte har arbetat så mycket med de här begreppen på 

skolan. Läraren där var noga med att påpeka att så fort du befarar att en elev inte kommer nå 

målen så ska du skriva ett åtgärdsprogram, vilket skulle kunna tolkas som att hon inte är insatt 

i de nya bestämmelserna som säger att så fort du befarar att en elev inte kommer nå målen så 

ska du sätta in stödinsatser direkt. Om anpassningarna inte räcker ska det anmälas till rektorn 

och först då påbörjas en utredning. Det kan emellertid vara en fråga angående vad exakt som 

menas med att befara att en elev inte kommer nå målen. När läraren på friskolan beskrev sitt 

arbete sa hon att hon kan sätta in anpassningar utan att det betyder att eleven inte kommer nå 

målen. Det skulle kunna vara så att friskolan inte har hunnit bearbeta de nya bestämmelserna 

och arbeta in dem i sina formella rutiner och sitt sätt att tala, vilket dock inte behöver betyda 

att de inte följer de nya bestämmelserna. Det är till och med möjligt att de redan tidigare 

arbetade på det sättet som de nya bestämmelserna beskriver, bara utan att använda samma 

begrepp för det. Begreppet ”särskilt stöd” använde inte någon av lärarna så mycket, även om 

de pratade om att skriva åtgärdsprogram. På den kommunala skolan pratades det mest om 

åtgärdsprogram i samband med behov av utredningar av vissa elevers stora svårigheter.  

Det står i skollagen att det ska finnas tillgång till specialpedagogisk kompetens på skolan. Det 

finns inte på friskolan, däremot har de tillgång till den kompetensen genom kommunens 

konsultativa team. Hur kontakten däremellan går till och om lärarna faktiskt tar sig för att 

höra av sig till det konsultativa teamet är svårt att veta, men av vad läraren berättade verkar 

det vara något de inte drar sig för att göra. Läraren sa även att det är flera i personalen som har 

några poäng specialpedagogik i sin utbildning. Läraren var nöjd med hur det ser ut på skolan 

och poängterade att de håller sig till rådande förordningar och lagar. En aspekt jag skulle vilja 

lyfta är att jag vid några tillfällen under intervjun upplevde det som att läraren gick i 

försvarsställning för skolan och hur den styrs. Hon antydde att de ofta får kritik för olika 

saker, vilket inte är svårt att föreställa sig med tanke på att det är en nystartad friskola. Det 

kan dock ha färgat hennes svar att inte vilja visa några brister på skolan, vilket är viktigt att 

vara medveten om.  
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5.4. Slutsatser  
Det kan konstateras att de lärare som har intervjuats i den här studien ser sig själva som ytterst 

ansvariga för att se till så alla elever i deras klasser når målen och att upptäcka om någon elev 

behöver stödinsatser för att kunna göra det. Det kan vidare konstateras att de upplever att de 

har annan personal på skolan att vända sig till då de märker att de behöver stöttning som 

lärare i arbetet med elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Slutligen 

uppfattar de intervjuade lärarna att skolan med all dess personal ständigt arbetar för att 

uppfylla detta uppdrag så gott som möjligt i enlighet med de styrdokument som finns.  

5.5. Metoddiskussion 
Den valda metoden för studien har fungerat på så sätt att den åstadkommit det som var målet: 

att undersöka lärares uppfattningar om arbetet med elever i behov av stödinsatser. Att få till 

intervjuerna var lite svårt då studien genomfördes under en begränsad tidsram som 

sammanföll med många utvecklingssamtal på skolorna. Min ambition var att intervjua en till 

två lärare på var och en av de två skolorna, vilket jag också fick möjlighet att göra till slut. På 

den kommunala skolan blev det nu så att jag fick tre olika personers perspektiv, vilket innebar 

att jag hade möjlighet att analysera de två lärarnas svar mot speciallärarens svar och bilden 

som trädde fram fick både mer bredd och djup tack vare de olika perspektiven. Det hade varit 

intressant om jag haft möjlighet att göra samma sak på friskolan, om jag hade kunnat 

intervjua en lärare till för att höra några olika tankar. Det hade varit intressant att se om det 

dykt upp andra saker än just det som den här läraren berättade. Dock var det inte fler som 

hade möjlighet, eller tillräckligt intresse, för att ställa upp på en intervju. Om det hade funnits 

tid att även undersöka fler skolor så finns det en möjlighet att det också gett en större variation 

på perspektiv och olika sätt att arbeta med elever i behov av stödinsatser. Dock tillät inte den 

begränsade tiden för studien en sådan omfattning av undersökningen. 

Då urvalet av informanter till den här studien gick till så att jag skickade ut en förfrågan till 

hela lärararkåren på de båda skolorna och frågade om någon ville ställa upp på en intervju, så 

innebär det en möjlighet att de lärare som valde att ställa upp har ett större intresse för just de 

frågor som studien behandlar. Det finns därmed en möjlighet att resultatet hade blivit ett annat 

vid ett annorlunda urval. De lärare som har intervjuats här uppgav att de ser sig själva som 

ytterst ansvariga för att upptäcka och hjälpa elever i behov av stödinsatser i den egna klassen. 

Att de har den uppfattningen kan vara anledningen till att de ser den här typen av forskning 

som viktig och att de därför väljer att ställa upp, medan det kanske finns andra lärare på 

skolan som är av en annan uppfattning.  
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En aspekt jag vill nämna är att jag ifrån början använde mig av begreppet ”barn med särskilda 

behov”, innan jag noterade att det begrepp som numera används i styrdokumenten är ”elever i 

behov av särskilt stöd”. Efter denna observation ändrade jag formuleringen i uppsatsen. Dock 

som syns i intervjuguiden användes där begreppet ”barn med särskilda behov”, vilket jag nu i 

efterhand undrar om det kan ha någon betydelse för lärarnas svar då det finns en liten 

justering i fokus på om det är eleven som har ett behov eller om de befinner sig i en situation 

där de är i behov. Kan ordvalet påverka hur lärarna beskriver att de arbetar med dessa elever? 

5.6. Förslag på vidare forskning 
Denna studie har undersökt hur lärare uppfattar den inledande delen av arbetet att hjälpa 

elever i behov av stödinsatser, från upptäckandet till den punkt då det diskuteras om ett 

åtgärdsprogram ska skrivas samt hur det ser ut med ansvarsfördelningen i de olika bitar som 

ingår i denna del av processen. Den tidigare forskning som jag har analyserat min studie mot 

beskriver bland annat hur olika lärare uppfattar sitt arbete med elever i behov av stödinsatser 

utifrån begreppet inkludering och olika attityder till det (Brackenreed, 2008, Björk-Åhman, 

2013, Horne, Timmons & Adamowycz, 2008, Gal, Schreur, & Engel-Yeger, 2010) samt hur 

ansvarsfördelningen mellan olika roller på skolan kan se ut på olika skolor (Eriksson-

Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011, Malmgren Hansen, 2002, Lindqvist & Nilholm, 

2014). Ett förslag till ny forskning är att undersöka närmare hur det går sedan i processen, 

vem ansvarar för att följa upp och utvärdera arbetet med elever i behov av stödinsatser? Vad 

händer sedan? Och uppfattar lärare att de stödinsatser skolan sätter in också ger resultat? Når 

eleverna målen? En annan möjlighet till vidare forskning är att undersöka arbetet med elever i 

behov av stödinsatser utifrån någon annans perspektiv, kanske från rektorers, speciallärares, 

specialpedagogers eller varför inte barnens perspektiv – hur barnen uppfattar det stöd de får, 

och om de upplever sig vara inkluderade eller inte. Ytterligare ett alternativ till vidare 

forskning skulle kunna vara att göra en kvantitativ undersökning, där en enkät skulle kunna 

utformas utifrån de frågeställningar jag har stannat vid. På så sätt skulle det visa sig om de 

skolor jag har varit på är unika eller om deras uppfattningar delas av många inom 

yrkesgruppen, något som jag utifrån min studie inte kan svara på.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
Personliga frågor kring din lärarroll 

Hur länge har du arbetat som lärare? Vilken typ av lärare (klasslärare, speciallärare?) 

Hur många skolor har du arbetat på? 

Vilka åldrar har du arbetat med? 

Hur vanligt förekommande uppfattar du att det är med elever med särskilda behov i en klass? 

Hur gammal är du? 

Processen – Hur ser tillvägagångssätt ut vid upptäckt av elev med särskilda behov – vad 

görs? 

Vad gör du när du upptäcker/får kännedom om att en elev har särskilda behov?  

- Vad är första steget? Vad är nästa steg? 

Hur går processen därefter?  

- Hur mycket tycker du att du som lärare kan göra för eleven med särskilda behov i praktiken? 

- Stämmer det överens med hur mycket du tycker att du som lärare bör göra för eleven med 

särskilda behov, det som tillhör ditt yrkesuppdrag? 

Vem skulle du kunna vända dig till om du upplever att du behöver hjälp med en särskild elev? 

Resurser – Vilka resurser finns/förväntar sig läraren, vem har ansvar? 

Vilka resurser finns på skolan att tillgå när man har en elev med särskilda behov i klassen?  

- Andra lärare/resurser, stöd för dig som lärare?  

- Finns det en specialpedagog? Speciallärare? 

- Vad är deras roll/uppgift i den situationen? 

I vilket skede tar du frågan kring en elev med särskilda behov vidare? 

- På vilket sätt sker detta och till vem för du det vidare? 

- Anmäler till rektor?  

- Tar hjälp av speciallärare? 

Vem har det yttersta ansvaret för att eleven får det stöd den behöver för att klara sig i skolan? 

Idealet – Hur borde det se ut? 

Upplever du att det är något som inte fungerar som det borde i den här 

processen/tillvägagångssättet/ansvarsfördelningen? 

- med hänsyn till elevens bästa? 

- med hänsyn till ditt arbete som lärare?  

Kunskaper kring lagstiftning/styrdokument 

Vilka lagtexter/styrdokument är relevanta för dig som lärare?  



 
 

Hur får du syn på aktuella regler, lagar och styrdokument? 

- Vilka styrdokument/lagar säger något om elever med särskilda behov?  

- Vad står det i dem? 

- Efterlevs detta på din skola? 

Tacksam för din hjälp och att du ställde upp på intervjun! 

  



 
 

Bilaga 2: Missiv 
Hej! 

I slutet av min lärarutbildning ska jag, Rut Nyman, skriva ett examensarbete inom pedagogik. 

Det ämne jag har valt är arbetet kring elever med särskilda behov i lågstadiet. 

Syftet med min studie är att undersöka hur lärare uppfattar sitt eget och skolans uppdrag vid 

upptäckandet av elever med särskilda behov. Frågor jag kommer ta upp är bland annat vad 

som görs för att hjälpa dessa elever och vad för typ av resurser som finns att tillgå. Som grund 

för mitt examensarbete skulle jag därför vilja intervjua några lågstadielärare om deras 

uppfattningar kring ämnet.  

Eftersom jag känner till verksamheten på er skola och har kontakter där tycker jag det vore 

roligt att få komma dit och göra mina intervjuer. I min studie följs de forskningsetiska kraven 

enligt Vetenskapsrådet och det kommer inte vara möjligt att spåra vilken skola jag har varit på 

eller vilka personer jag har intervjuat. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas 

under studiens gång om en deltagare så önskar. Det material jag samlar in vid intervjuerna 

kommer endast att användas till den studie jag beskrivit ovan.  

Jag hoppas få tag på en eller två lågstadielärare från er verksamhet som kan tänka sig att låta 

sig intervjuas för mitt examensarbete. Jag skulle helst vilja genomföra intervjuerna någon 

gång under vecka 46 eller 47, och jag har i så fall möjlighet att komma till er skola för att 

genomföra intervjuerna när det passar er. Jag önskar få besked senast torsdag 13 november 

om någon kan tänka sig att vara med.  

Finns det frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig. Jag återkommer med mer 

information till den/de som är intresserade.  

Mycket tacksam för all hjälp! 

Med vänlig hälsning  

Rut Nyman 

Student Linköpings universitet 

Lärarprogrammet grundskolans tidigare år och förskola 

rutny170@student.liu.se 

076-231 88 18 
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