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Sammanfattning 
 

 

Intresset för vår studie växte fram under vår tio veckors VFU, verksamhetsförlagda utbildning 

(delkurs två och tre, i kursen Pedagogik B, inriktning Specialpedagogik II, 2010). 

Studiens syfte är att undersöka hur tre utbildade specialpedagoger och tre utbildade lärare ser 

på den specialpedagogiska verksamheten.  

 

För att få en djupare förståelse av det vi ville undersöka i vår studie, har vi fördjupat oss i 

litteratur och sökt i bibliotekets databaser om ämnet specialpedagogik och pedagogik. Vi har 

valt att göra en halvstrukturerad intervjuundersökning och har intervjuat tre specialpedagoger 

och tre lärare. Respondenterna arbetar från förskoleklass till år sex i grundskolan och kommer 

från tre olika grundskolor i två kommuner.  

 

Resultatet i studien visar att samarbetet mellan lärare och specialpedagoger fungerar bra. En 

av tre specialpedagoger arbetar med elever i behov av stöd utanför klassrummet medan de 

andra två specialpedagogerna och de två lärarna samarbetar med alla elever inom klassens 

ram. Specialpedagogernas arbetsuppgifter och ansvar är bland annat att handleda lärarna samt 

att kunna se hur, var och när en resurs ska sättas in. Det framkom att tiden för handledning 

mellan specialpedagogerna och lärarna är bristfällig och att kompetens saknas bland 

personalen som arbetar med elever i behov av stöd. Specialpedagogerna anser sig ha ett 

bredare undervisningsmaterial än vad lärarna använder sig av i klassrumsundervisningen. De 

lånar gärna ut sitt undervisningsmaterial till lärarna om eleven anses vara i behov av det. En 

av de tre grundskolornas arbetslag tar själva itu med olika problem som uppstår, innan 

specialpedagogiskt stöd sätts in eller att ett åtgärdsprogram utarbetas. Samtliga 

specialpedagoger och två av tre lärare ingår i grundskolornas elevhälsoteam.  

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Förord 

 

 
Vår erfarenhet från den verksamhetsförlagda utbildningen inom grund- och gymnasieskolans 

verksamhet har väckt intresse till vår studie. Det har varit mycket intressant att skriva denna 

C-uppsats.  Vi vill tacka alla de personer som har bidragit till att vår C-uppsats har kunnat 

verkställas. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare Christer Håkanson och Birgitta 

Grahn för det stöd de har gett oss. 
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1. Inledning 

 

Intresset för specialpedagogik växte fram under vår tio veckors VFU, verksamhetsförlagda 

utbildning (delkurs två och tre, i kursen Pedagogik B, inriktning Specialpedagogik II, 2010). 

Under vår VFU-utbildning förundrades vi över att fler elever än vi hade föreställt oss, inom 

grund- och gymnasieskolans verksamhet, var i behov av särskilt stöd. Vi iakttog dessutom att 

en del lärare inte arbetar med elever i behov av stöd inom klassens ram utan skickar eleven 

direkt till specialpedagogen.  

 

Skolverket (2008) har gjort en sammanställning av tidigare forskning gällande arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd. I en av studierna gjordes en enkätundersökning om 

kommuners arbete med elever i behov av särskilt stöd, där 262 av landets 290 kommuner 

svarade på enkäten. Resultatet av undersökningen pekar på att flera kommuner önskar en 

inkluderande lösning med anpassad klasstorlek, extra lärarresurser i klassrummet samt att 

eleven ingår i den ordinarie klassundervisningen och att läraren få mer hjälp och handledning 

av specialpedagogen.  Trots det visar resultatet att särskiljande lösningar för elever i behov av 

stöd är ganska vanligt i samtliga kommuner, exempelvis att eleven undervisas i speciell 

undervisningsgrupp, eller får individuell undervisning i form av specialpedagogiskt stöd 

utanför klassrummet.  

  

I samma sammanställning ingick en studie där 17 000 studenter vid Göteborgs universitet 

deltog. Studien visade att fyrtio procent av eleverna födda 1982 respektive 1987 fick 

specialpedagogiskt stöd någon gång under sin skoltid. Vidare framgick det att 

specialpedagogiskt stöd vanligen sattes in då eleven gick år tre eller år fyra. Den väsentliga 

faktorn i studien för elevens skolresultat var lärarens kompetens och mindre antal elever i 

klassen. Vidare visar studien att den vanligaste förekommande formen av specialpedagogiskt 

stöd i de lägre årskurserna var att elever i behov av stöd tilldelas specialpedagogiskt stöd 

inom klassens ram (Skolverket 2008). 

 

Det är skolans ansvar att möta elevens problem med pedagogiska, organisatoriska eller 

miljörelaterade åtgärder, detta för att minska elevens svårigheter och försöka skapa en skola 

för alla. Trots det har få vetenskapliga undersökningar genomförts i Sverige där den 

specialpedagogiska verksamheten har undersökts ur ett helhetsperspektiv och i relation till 

skolans undervisning (Persson 2007). För att få en djupare uppfattning av det vi vill 
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undersöka i vår studie, har vi fördjupat oss i litteratur och sökt i bibliotekets databaser om 

ämnet specialpedagogik och pedagogik. Vi har lagt märke till att litteraturen och studierna 

skriver mer om elevens samspel med lärare, specialpedagoger och vårdnadshavare än om 

samarbetet och arbetet mellan lärare och specialpedagoger. Det gjorde oss nyfikna på att 

undersöka hur grundskollärare och specialpedagoger arbetar och hur specialpedagoger och 

grundskollärare beskriver specialpedagogiska åtgärder inom grundskolan.   

 

1.2 Syfte  
 

Studiens syfte är att undersöka hur tre utbildade specialpedagoger och tre utbildade lärare ser 

på den specialpedagogiska verksamheten. Våra frågeställningar är: 

 

1. Hur beskriver specialpedagoger och lärare specialpedagogiska åtgärder i grundskolan?  

2. Hur redogör specialpedagoger och lärare i grundskolan för likheter och skillnader i sitt 

arbete med specialpedagogiska frågor? 

 

För att särskilja de två frågorna vill vi tydliggöra skillnaden. I den första frågan, menar vi 

åtgärder och arbetssätt som specialpedagogerna och lärarna använder sig av då en elev är i 

behov av särskilt stöd, exempelvis åtgärdsprogram och undervisningsmaterial. Fråga två 

beskriver lärarnas och specialpedagogernas ansvar för specialpedagogiska åtgärder samt deras 

kompetens inom grundskolans verksamhet.  

 
 

2. Studiens disposition 
 

I det första kapitlet, inledning, beskriver vi kort hur vårt intresse har växt fram för det valda 

området, där vi kopplar vårt område till Skolverket (2008) som är en sammanställning av 

tidigare forskning. Därefter beskriver vi studiens syfte och skillnaden mellan våra två 

frågeställningar. I det andra kapitlet studiens disposition, skriver vi vad studien kommer att 

innehålla. I det tredje kapitlet specialpedagogik och pedagogik redogör vi för 

specialpedagogikens och pedagogikens innehåll samt hur de skiljs åt. Vidare belyser vi 

betydelsen att ha en kompetens inom specialpedagogik, då intresset ligger i hur 

specialpedagoger och lärare ser på varandras och sin egen kompetens i arbetet med elever i 

behov av stöd. Vi kommer i det femte kapitlet, specialpedagogiska perspektiv, relatera det 

kategoriska -, det relationella -, det kompensatoriska - och det demokratiska perspektivet i 
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studiens diskussionsdel till lärarnas och specialpedagogernas arbetssätt. Den 

specialpedagogiska verksamheten kan få konsekvenser beroende på vilket perspektiv lärarna 

och specialpedagogerna väljer att arbeta med. Därefter följer kapitel sex, som handlar om 

inkludering och exkludering. Vi vill få en uppfattning om hur specialpedagogerna och lärarna 

arbetar i grundskolan, exempelvis om eleven i behov av särskilt stöd skiljs ut från 

klassrumsundervisningen eller om den får stödåtgärder i klassrummet? Det sjunde kapitlet 

handlar om åtgärdsprogram som är ett pedagogiskt redskap i lärares och specialpedagogers 

arbete. En viktig instans där lärare och specialpedagoger samarbetar är i elevhälsoteam, där 

man diskuterar, samarbetar och föreslår olika stödåtgärder till elever i behov av särskilt stöd. 

Det nionde kapitlet metod, behandlar hur vi har gått tillväga med intervjuer, intervjufrågor, 

material, miljö, etiska aspekter, studiens urval och genomförande. Sedan redovisar vi studiens 

resultat, där vi sammanställer vad respondenterna beskriver utifrån de sex intervjuerna. 

Resultatet är kopplat till fyra teman kompetens, resurser, samarbete och åtgärder. I det elfte 

kapitlet diskussionen, flätas resultatet och studiens syfte ihop med litteratur och tidigare 

forskning. Sist följer en metoddiskussion där vi problematiserar studiens metoddel, vad 

gjordes bra och vad kunde vi ha gjort bättre. 

 

 

3. Specialpedagogik och pedagogik 

  
Pedagogik syftar på ett undervisningssätt eller en verksamhetsform medan specialpedagogik 

betyder speciella undervisningssätt och speciella verksamhetsformer. Specialpedagogik är en 

fördjupning eller förfining av den vanliga pedagogikens undervisningssätt, vilket skulle kunna 

innebära att specialpedagogik egentligen är en god pedagogisk undervisning som alla lärare 

bör ha kompetens till att genomföra (Brodin & Lindstrand 2010). 

 

En studie av Bengt Persson (1997) visar hur de svarande menar att den specialpedagogiska 

verksamheten skiljer sig från den pedagogiska klassrumsundervisningen. I studien 

medverkade 80 stycken grundskolelärare, specialpedagoger och rektorer. Studien visar att 

klassrumsundervisningen skiljer sig från den specialpedagogiska undervisningen där färre 

elever placeras i en liten grupp. Klassrumsundervisningens tempo är för högt för vissa elever 

och de långsammare eleverna har svårigheter att hinna med. Specialundervisningen blir då en 

hjälp att anpassa skolans undervisning till de långsamma eleverna, med färre elever i grupper 

kan både lärare och specialpedagoger inrikta sig på några få elever. Klasslärarna ser även den 
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mindre gruppen som en avlastning då undervisningstempot i den ordinarie undervisningen 

kan hållas. Om eleven inte hänger med i undervisningen förflyttas den till en annan miljö, där 

en annan pedagogik eller metodik används. Exempel på metodik kan vara att dels använda 

undervisningsmaterial som går från konkret till abstrakt tänkande. 

 

Persson (2007) menar att lärarna och specialpedagogerna har en viktig roll i skolans 

verksamhet och dess organisation. De ska bland annat sträva efter att eleven utvecklas 

kunskapsmässigt utifrån sina egna förutsättningar, med andra ord, läraren och 

specialpedagogen skall sträva efter ”en skola för alla”. Läraren ska också inneha en viss 

kompetens inom specialpedagogiken för att klara av och tillmötesgå elevers olikheter.  

 

  

4. Kompetens  
 

Vi tolkar att begreppet kompetens kan betyda olika saker. I vår studie handlar begreppet 

kompetens om att lärarna och specialpedagogerna utifrån skicklighet vet hur, vart och när en 

elev är i behov av olika stödinsatser samt att kunna anpassa undervisningsmaterialet till varje 

elevs förutsättningar. Vidare tolkar vi att all kompetens inte kräver en utbildning. Utan 

kompetens kan även betyda vilka rättigheter eleverna har i sin utbildning och att lärarna samt 

specialpedagogerna kan vara ett stöd till eleven både i och utanför skolverksamheten. 

 

År 1985 fattades ett beslut om en förändring av lärarutbildningen för grundskolan. 

Utbildningen delades in i två inriktningar, en inriktning mot år 1-7 och en inriktning mot år  

4-9. Den nya grundskollärarutbildningen skulle ge läraren 10 poäng inom specialpedagogik. 

Alla blivande lärare inom grundskolan skulle därmed ges en så kallad baskunskap för att få en 

djupare specialpedagogisk kompetens. Ett annat syfte med 10 poängs utbildningen var att 

skapa en beredskap inför ett kommande samarbete med specialpedagogen. Det ansågs att när 

lärarna hade fått en grundkompetens i specialpedagogik skulle de nu kunna hantera olika 

situationer i sina undervisningsgrupper. Elever med inlärnings- och beteendesvårigheter 

skulle inte behöva flyttas till en annan verksamhet, lärare och specialpedagoger skulle ha ett 

gemensamt ansvar för varje individ. Det vill säga, alla elever skulle vara allas ansvar 

(Malmgren Hansen 2008). 

 

Persson (2007) menar istället att alla lärare inte behöver ha en fördjupad specialpedagogisk 

utbildning utan lärarna bör ha en förståelse för att elevers olikheter ryms i den vanliga 

klassrumsundervisningen. I de fall då lärarens kompetens inte är tillräcklig kan läraren söka 
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stöd av specialpedagogen utan att säga ifrån sig ansvaret för eleven (Persson 2007). 

Specialpedagoger ska kunna handleda lärare och ge råd och stöd genom bland annat 

observation i klassrummet. Den ska även vara en resurs vid problem, kunna kartlägga och 

utvärdera de enskilda elevernas behov samt ha föräldrakontakt (Helldin 2000 & Persson 

2007). Specialpedagoger deltar också i utarbetandet av åtgärdsprogram. Vid behov kan 

specialpedagoger undervisa elevgrupper under en period, detta för att möjliggöra för 

klassläraren att ge eleven individuellt stöd (Skolverket 2001).  

 

Specialpedagogens kompetens används på olika sätt och sker oftast i samarbete med övriga 

lärare. Det kan innebära att specialpedagogen under en period deltar i arbetslaget för att hjälpa 

till att utveckla arbetsformer och arbetssätt utifrån elevens behov (Skolverket 2001). Frågor 

som kan ställas och diskuteras i olika arbetslag är till exempel, under vilka förutsättningar lär 

sig eleven bäst? Hur arbetar vi fram pedagogiska tillvägagångssätt som fungerar för eleven i 

vardagen? Vilket skolmaterial behövs för att eleven ska utvecklas (Asp-Onsjö 2008)? 

 

Peg Lindstrand (1998) skriver i sin studie att lärare känner att de inte har kompetens att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. Lärarna medger att de vill arbeta med färre elever i 

elevgrupper och att kunna ha tillgång till fler resurser som kan hjälpa elever i behov av stöd. 

Samtidigt konstaterar lärarna att det ekonomiska läget har försämrats i samhället, vilket har 

gjort att skolan inte har råd att tillsätta extra resurser, exempelvis specialpedagoger. Jane 

Brodin & Lindstrand (2010) menar att skolmiljön är allt för strikt och därmed sätter gränser 

för flexibiliteten i undervisningen. Lärare är mer eller mindre tvingade att undervisa efter de 

organisatoriska ramar som finns inom skolans verksamhet. Specialpedagogens roll som 

stödjande, handledande och rådgivande till lärare i klassrummet blir därför av stor betydelse. 

Persson (2007) menar att idag har fler lärare önskemål om att ha specialpedagogiska 

kunskaper för att även kunna hjälpa elever i behov av stöd.  

Han menar vidare att den specialpedagogiska verksamheten kan få konsekvenser beroende på 

vilket perspektiv lärarna och specialpedagogerna väljer att arbeta med.  

 
 

5. Specialpedagogiska perspektiv 
  
Pija Ekström (2004), Ingemar Emanuelsson, Bengt Persson & Jerry Rosenqvist (2001) och 

Gunilla Ingestad (2006) redogör för hur specialpedagogisk forskning kan ha utgångspunkt i 

två perspektiv, det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. Det kategoriska 
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perspektivet är knutet till en medicinsk och psykologisk kunskapsbas där elevens svårigheter 

benämnts och bestämts med hjälp av diagnoser, individen förstås utifrån en beskrivning av 

dennes egenskaper. Med avseende på forskningens fokusering inom det kategoriska 

perspektivet kan det förenklat uttryckas ”elever med svårigheter”. Det kategoriska 

perspektivet har alltid dominerat inom den specialpedagogiska verksamheten då problemet 

har ansetts ligga hos eleven själv. 

 

Det relationella perspektivet kan däremot beskrivas som ett samråd mellan individ och 

samhälle. Perspektivet framhåller betydelsen av ett samspel och ett förhållande mellan olika 

individer. Förändringar i omgivningen kan påverka möjligheterna att uppfylla elevens 

kunskapsmål. Det relationella perspektivet kan förenklat uttryckas som ”elever i svårigheter” 

(Emanuelsson m fl 2001, Ingestad 2006).  

 

Figuren visar hur det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet utgör olika sätt 

att förstå skolsvårigheter och de behöver inte utesluta varandra. Den specialpedagogiska 

verksamheten kan få konsekvenser beroende på vilket perspektiv lärarna och 

specialpedagogerna utgår från. 
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Figur 1 (Persson 2007, s167, bearbetad av oss). 

  

Områden  Relationellt perspektiv Kategoriska perspektiv 

Lärarens kompetens inom 

den ordinarie 

undervisningen 

Kunna anpassa 

undervisningen och dess 

innehåll till elevers olikheter 

och lärande. 

Ämnesspecifikt och centrerat 

till undervisningen. 

Specialpedagogikens 

kompetens  

Att planera in elevers 

olikheter utifrån den ordinarie 

undervisningen och dess 

innehåll.  

Att hjälp direkt relateras till 

elevers visade svårigheter.  

Faktorer till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppkommer i 

interaktion med olika 

händelser i uppväxt- och 

utbildningsmiljön.   

Elever med svårigheter. 

Elevens svårigheter är endera 

medfödda eller 

individbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktiga lösningar på 

elevens svårigheter. 

Kortsiktiga lösningar på 

elevens svårigheter. 

Specialpedagogiska 

åtgärder 

Eleven, läraren och 

lärandemiljön. 

Eleven.  

Ansvarsfördelningen för 

specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetet sker i arbetslag med 

stöd från rektorn.  

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevhälsopersonal.  

  

 

Ekström (2004) och Peder Haug (1998) beskriver två andra perspektiv, det kompensatoriska 

perspektivet och det demokratiska deltagarperspektivet. Ett kompensatoriskt perspektiv 

innebär att tänka kategoriskt, då perspektiven påminner om varandra. I det kompensatoriska 

perspektivet tas eleven ut från klassrummet för att sedan återvända till klassen och följa den 

vanliga undervisningen. Perspektivet används för att hjälpa eleven så att den passar in i den 

ordinarie undervisningen. Det bygger på att skolan ska ge eleven möjlighet att utvecklas 

genom att tillsätta extra resurser till en särskild tillrättalagd undervisning, detta för att stärka 

elevens svaga sidor. Haug (1998) anser att det finns en kritik mot det kompensatoriska 

perspektivet. Flera elever som får specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet har visat sig 

få återkommande problem när de återgår till den ordinarie undervisningen, då 

klassrumsundervisningens tempo fortfarande är för högt för eleven i behov av stöd. 
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Det demokratiska deltagarperspektivet betyder att alla individer inom skolans verksamhet ska 

finna en samhörighet, att bli accepterad och acceptera andra och den enskilda individen ska 

kunna påverka sin egen situation i skolan. Perspektivet ska också arbeta för en ”skola för 

alla”, som i likhet kan ses som en inkluderande skola där ingen elev ska skiljas ut från 

klassrumsundervisningen. Motsatsen till inkludering är exkludering, där eleven tas ut från 

klassrummet och får arbeta enskilt med en annan lärare, resurs eller specialpedagog (Haug 

1998). 

 

 

6. Inkludering – Exkludering  
 

Inkludering bygger på ett arbetssätt där eleven i behov av särskilt stöd är delaktig i den 

ordinarie undervisningsklassen. Miljön och omgivningen ska anpassas till varje individ och 

visionen ”en skola för alla” och ”en inkluderande skola” kan påminna om varandra 

(Emanuelsson m fl 2001, Persson 1997). För att kunna uppnå ”en skola för alla” behövs 

resurser och bra kompetens, det fordras även en kunskapsutveckling i hur man organiserar 

undervisningen och lärandet (Hjörne & Säljö 2008). Det ställer uppenbart stora krav på 

lärarna att anpassa innehåll och undervisningsmetoder till de olikheter som ryms i 

klassrumsmiljön (Haug 1998). Det har framförts kritik att vissa elever i behov av stöd 

behöver undervisning utanför klassens ram för att kunna klara av de uppsatta målen (Brodin 

& Lindstrand 2010).  

 

Skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik blir färre om alla lärare har en varierande 

kompetens för att undervisa alla elever. Uppdelningen i pedagogik och specialpedagogik leder 

till exkluderande lösningar i skolan (Hjörne & Säljö 2008). Den specialpedagogiska 

undervisningen är närmare en exkludering än en inkludering vilket betyder att eleven oftare 

tas ut från gruppen än att eleven ges specialpedagogiska undervisningen i dens 

undervisningsgrupp. Exkludering handlar om att kompensera elevens svårigheter och ge 

eleven specialpedagogisk undervisning utanför den ordinarie undervisningsgruppen tills 

skolans uppsatta mål är nådda (Haug 1998). 

 

Elevens svårigheter anses ligga hos eleven själv och behovet av resurser har ökat och lett till 

en exkluderande lösning. Om fokus istället flyttas till individens skolmiljö skulle fler och 

kanske bättre lösningar bli aktuella för elever i behov av stöd. Lärarens kompetens, ändrade 

arbetssätt och färre elever i klasserna skulle kunna ge färre exkluderande lösningar och på sikt 
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bli ekonomiskt lönsamt för skolan, då mindre specialpedagoger behövs (Brodin & Lindstrand 

2010). 

 

Lisa Asp-Onsjö (2008) menar att det finns ett dilemma mellan avskiljning och gemenskap 

inom den specialpedagogiska verksamheten. Hon redogör för tre olika aspekter på 

inkludering; rumslig, social och didaktisk. Dessa tre aspekter kan ibland överlappa varandra 

och behöver inte ses enskilt. Rumslig inkludering innebär att eleven ska vistas i samma rum 

som sina klasskamrater under skoldagen. Social inkludering, eleven är delaktig i ett socialt 

samspel tillsammans med klasskamrater och skolans personal. Didaktisk inkludering avser att 

de didaktiska förutsättningarna är anpassade för att eleven ska utvecklas på ett positivt sätt. 

Vidare menar Asp-Onsjö att dessa aspekter kan handla om vilka olika arbetssätt läraren och 

specialpedagogen använder sig av samt om eleven erbjuds ett varierat anpassat skolmaterial. 

För att eleven ska vara inkluderad i skolans verksamhet ska personalen planera och tänka 

igenom elevens lärande ur dessa tre aspekter. Eleven kan vara inkluderad ur alla tre aspekter 

eller endast någon av dem. Exempelvis kan eleven vara inkluderad i de två första, rumslig och 

social, men exkluderad ur didaktiskt perspektiv. Det vill säga, eleven sitter tillsammans med 

sina kamrater i klassrummet och har en interaktion med andra elever och lärare men de 

didaktiska förutsättningarna saknas. Detta leder till att eleven finner en gemenskap i klassen 

men utvecklas inte fullt ut kunskapsmässigt. Om inte eleven utvecklas kunskapsmässigt eller 

har andra svårigheter exempelvis i det sociala samspelet skall ett åtgärdsprogram utarbetas 

(Asp-Onsjö 2008).  

 

 

7. Åtgärdsprogram 
 

Från den 1 juli år 2000, finns en skyldighet att skolan ska upprätthålla åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd (Asp-Onsjö 2008). Åtgärdsprogrammet ska ses som ett verktyg 

och stödja en planering och utvärdering av det särskilda stödet. Det är rektorns ansvar att se 

till att åtgärdsprogram sammanställs. Det ska finnas möjligheter att eleven och dens 

vårdnadshavare är deltagande vid utarbetandet av åtgärdsprogrammet. Den skrivna 

dokumentationen ska omfatta elevens hela skolsituation, därför görs den pedagogiska 

utredningen på individ-, grupp- och organisationsnivå. De två sistnämnda kan exempelvis 

handla om resurspersoner, skolmiljön och undervisningsmaterial. Det ska också anges när och 

hur beslutade åtgärder ska följas upp och utvärderas (Skolverket 2001). För att eleven, 

läraren, specialpedagogen, vårdnadshavarna och övrig personal i skolan ska kunna använda 
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åtgärdsprogram som ett pedagogiskt arbetsredskap är det viktigt att åtgärdsprogrammets 

innehåll formuleras tydligt och enkelt (Ingestad 2006). 

 

Perssons (2007) studie visar hur två rektorsområden arbetar med åtgärdsprogram. Studien 

omfattar 80 personer bestående av utbildade lärare, specialpedagoger och rektorer. I studien 

framgår att klass- och ämneslärare har ett motstånd mot att upprätta skriftliga åtgärdsprogram. 

Lärarna menar att det är onödigt att skriva ner hur man tänker arbeta med eleven. De anser att 

planering och uppföljning av eleven i behov av särskilt stöd, sker genom informella samtal 

mellan kollegorna. Asp-Onsjö (2008) menar att sammanställningen av åtgärdsprogrammet 

samtalas vanligtvis först i arbetslaget. Sedan skriver elevens lärare åtgärdsprogrammet, ibland 

med stöd av specialpedagog eller annan personal. Därmed kan elevens vårdnadshavare i 

mindre utsträckning påverka elevens åtgärdsprogram då lärarna och specialpedagoger redan 

har diskuterat fram en lösning. 

 

I Lisa Asp-Onsjös (2006) studie, beskriver flera grundskolor i en kommun hur lärare arbetar 

med åtgärdsprogram. Syftet är att eleven, dennes vårdnadshavare och skolans personal ska 

vara mer delaktiga i arbetet av åtgärdsprogram, för elevens möjlighet att nå skolans 

kunskapsmål. 250 av 290 utbildade lärare i kommunens grundskolor besvarade enkäten. De 

utbildade lärarna i studien fick bland annat besvara vilken annan personal de har samarbetat 

med vid utarbetandet av elevens senaste uppdaterade åtgärdsprogram. Det framgår att i 89 

procent av fallen har klassläraren själv skrivit åtgärdsprogrammet medan specialpedagogen 

medverkat i nästan hälften av utarbetandet av dokumentationen.  

I en annan studie framgick det att lärarna saknar intresse, teoretiska verktyg och kompetens 

för hur man skriver ett åtgärdsprogram. En del lärare känner även osäkerhet hur ett 

åtgärdsprogram ska utformas (Colnerud & Granström 1999), vilket även Asp-Onsjö (2008) 

håller med om. 

 

Om inte åtgärdsprogrammet är till hjälp för eleven, där bland annat åtgärder som elevens 

skolmiljö och undervisningsmaterial kan tas upp, går problemet vidare till elevhälsoteamet 

där elevens problem uppmärksammas ännu en gång (Hjörne & Säljö 2008). 
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8. Elevhälsoteam 
  
En viktig instans för att hantera svårigheter i skolan är arbetet med elevhälsoteam. 

Elevhälsoteam är en enhet som har till uppgift att uppmärksamma elever i behov av stöd, 

utreda, dokumentera, åtgärda och sedan följa upp och utvärdera. I elevhälsoteamet ingår bland 

annat lärare, skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, speciallärare, skolkurator och 

rektor. Elevhälsoteamet är i stor utsträckning en språklig verksamhet och en problemlösnings- 

process som arbetar fram förslag på hur olika problem ska åtgärdas. Det centrala i 

elevhälsoteamets möten är att direkt och indirekt avgöra hur verksamhetens resurser ska 

fördelas och användas. Genom mötet skapas en diskussion, där var och en kan få en förståelse 

och bekräftelse om vad som händer inom verksamheten och kan föreslå relevanta åtgärder. En 

intressant aspekt av elevhälsoteamets möten är den konsensus som råder. De flesta förslag 

som läggs fram under mötet stöttas av de andra deltagarna, de instämmer och bekräftar vad 

kollegorna i elevhälsoteamet framför, men det sker sällan en ifrågasättning av de förslag som 

läggs fram. Författarna menar att detta kan leda till att diskussionerna inom elevhälsoteamet 

inte blir så djupgående och rika som de annars kunnat bli, vilket kan ses som en kritik mot 

arbetet i elevhälsoteamet (Hjörne & Säljö 2008). 

 
Elevhälsoteamets arbete bygger på att lärare rapporterar till medarbetare och skolledare att det 

förekommer svårigheter i klassen. Det kan exempelvis vara en elev som har svårigheter att 

koncentrera sig, eller har problem att följa med i klassrumsundervisningen. Det finns olikheter 

mellan hur lärare hanterar problem samt när och hur de väljer att föra problemet vidare till 

elevhälsoteamet. En del lärare tar problemen direkt till elevhälsoteamet, medan andra 

avvaktar eller försöker lösa dem på egen hand. Elevhälsoteamets ansvar är bland annat att se 

till att eleven får specialpedagogiskt stöd, i eller utanför klassrummet. Målet för 

elevhälsoteamet, i möjligaste mån, är att eleven får undervisning i klassrummet. Trots det blir 

flera av de beslut som tas i elevhälsoteamet att skilja eleven från den ordinarie undervisningen 

och placera eleven i en annan miljö (Hjörne & Säljö 2008). 

 

I en studie av Backlund (2007) är lärare sällan representerade i elevhälsoteamet och 

elevfrågorna diskuteras oftast i lärarnas arbetslag. Lärarna tar bland annat upp att skolorna 

saknar skriftliga riktlinjer om hur de ska observera elever som kan vara i behov av stöd samt 

vilket ansvar lärare har i elevhälsoteamet. Skillnaden i arbetet mellan de olika 

elevhälsoteamen handlar om olika inställningar till och förutsättningar för samarbetet mellan 

lärarna. Det handlar också om olikheter i synsätt på elevernas problematik och om 
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elevhälsoteamets olika kompetensers roll. Lärarna på de lägre stadierna inom grundskolan 

tycks vara mer positivt inställda till samarbete och användandet av elevhälsoteamets olika 

kompetenser, till exempel för rådfrågning och handledning. 

 

 

9. Metod  
 
För att uppnå studiens syfte har vi valt att göra litteraturstudier och en intervjuundersökning.  

Vi har sökt litteratur från internet, databaser samt bibliotek om ämnet specialpedagogik och 

pedagogik. Några av våra sökord var, samarbete, specialpedagogik/pedagogik och elever i 

behov av särskilt stöd. Judith Bell (2006) menar att man väljer metod efter vad som passar 

bäst för en viss uppgift eller för ett visst syfte. Därefter ska egna verktyg utarbetas för 

informationssamling på ett lämpligt sätt. Studiens syfte och frågeställningar är inriktade på att 

söka nya kunskaper för att få en större förståelse och insikt i de företeelser som studerats. 

Därför ansåg vi att intervjuer passade bäst för vår studie. Vi valde att göra en 

intervjuundersökning för att ta reda på hur specialpedagoger och lärare beskriver upplevelser 

och erfarenheter i det specialpedagogiska och pedagogiska yrket, inom grundskolans 

verksamhet.  

 

Intervjuer kan utformas på olika sätt, ha olika form och innehåll. Genom att utgå från 

skillnader i struktureringsgrad kan olika former av intervjuer skapas. En intervju kan vara helt 

öppen, intervjuaren ställer en fråga som respondenten fritt kan svara på. Intervjun kan också 

vara helt strukturerad. Med en helt strukturerad intervju menas ett formulär med färdiga 

frågor. Dessa frågor ställs i en förbestämd ordning till respondenten, det vill säga att inga 

följdfrågor ställs. En halvstrukturerad intervjumetod är varken helt öppen eller helt 

strukturerad, intervjufrågorna behöver inte komma i en bestämd ordningsföljd utan bestäms 

beroende på vad respondenten svarar och följdfrågor kan bli aktuella (Lantz 2007). Utifrån 

vårt syfte tyckte vi att en halvstrukturerad intervjumetod var att föredra, eftersom vi anser att 

intervjumetod kan skapa en mer flytande dialog som förhoppningsvis kännas naturlig för 

respondenten. 

Eftersom den halvstrukturerade intervjun ligger nära det vardagliga samtalet kan den ses som 

en lätt metod att genomföra. Detta har medfört att oerfarna forskare har börjat intervjua utan 

att ha varit väl förberedda (Brinkmann & Kvale 2009). Vi har diskuterat detta och väntade 

därför med att göra intervjuer tills vi kände oss förberedda. En fördel med den valda 

intervjumetoden är att den är flexibel. Det finns möjlighet att kunna gå tillbaka till 
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respondenten och be om att få mer information, om det skulle behövas. En annan fördel är att 

intervjumetoden ger rum för fria kommentarer, de synpunkter som kommer fram är ett 

resultat av respondenternas egna uppfattningar (Holme & Solvang 1997).  

 

Intervjufrågor (se bilaga 2) kan inrikta sig på olika teman med förslag på följdfrågor 

(Brinkmann & Kvale 2009). De teman vi har valt omfattas av kompetens, samarbete, 

problem, resurser och åtgärder (se bilaga 3). Dessa fem teman har väckt ett intresse utifrån 

den verksamhetsförlagda utbildningen inom grund- och gymnasieskolans verksamhet. Vi 

kopplar även våra fem teman till de kurser vi har läst inom specialpedagogiken. Vi fick också 

idéer till de fem teman utifrån studiens innehåll, detta för att få en röd tråd mellan studien och 

intervjufrågorna. De fem teman presenterades skriftligt på ett papper på bordet framför 

respondenten innan intervjun började. Detta för att respondenterna skulle få en tydlig 

överblick av intervjuns innehålla (Thomsson 2002). 

 

Under intervjuns gång kunde vi båda ställa följdfrågor. Följdfrågorna formulerades på olika 

sätt till de olika respondenterna, vilket innebar att vi fick tydligare svar. Utifrån följdfrågorna 

fick vi få fram specialpedagogernas och lärarnas personliga åsikter och även ge dem 

möjligheten att precisera vissa svar. För att kunna ställa följdfrågor förutsätts ett aktivt 

lyssnande, det vill säga att vi som intervjuare lägger allt fokus på respondenten, att lyssna 

aktivt är lika viktigt som att behärska frågetekniken (Brinkmann & Kvale 2009). Under 

intervjun var vi lyhörda till vad respondenterna svarade och kunde därmed ställa bra 

följdfrågor som inte misstolkades. Det gjorde ingenting att det blev några sekunders tystnad, 

eftersom respondenten ska få uttrycka sina tankar utan att vi som intervjuare skyndade på. 

 

 

9.1 Etiska principer 
 

Vi har följt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet och Vetenskapsrådets (2002) 

fyra huvudkrav för att skydda individens okränkbarhet. Tre veckor före undersökningen 

skickade vi e-mail (bilaga 1) till respondenterna och informerade om de etiska principerna. 

Det innebär att vi skyddar respondentens integritet, ingen annan individ ska kunna få veta 

vem svarspersonen är. Vi informerade respondenterna om studiens syfte, tystnadsplikt och att 

intervjun var frivillig att medverka i. De medverkande i undersökningen hade även rätt att 

självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de ville delta. Vi informerade även 
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respondenterna att uppgifterna som samlats in kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar 

och får endast användas i vår aktuella studie. 

 

9.2 Genomförande  

 
Grundskolan har en viktig uppgift att i ett tidigt skede uppfatta om eleven är i behov av 

särskilt stöd, därför bestämde vi oss för att undersöka hur grundskolan arbetar med elever i 

behov av stöd. Intervjuerna genomfördes i tre grundskolor i två kommuner. De tre skolorna 

valdes ut genom personlig kännedom från vår verksamhetsförlagda utbildning, vi valde ut en 

specialpedagog på varje grundskola och specialpedagogen valde ut en lärare till vår 

intervjustudie. Respondenterna är tre utbildade grundskollärare som arbetar i år ett och år två 

samt tre utbildade specialpedagoger som arbetar mot förskoleklass och grundskolans tidigare 

år. Samtliga respondenter är kvinnor.  

 

För att uppnå en god kvalité på studien genomförde vi provintervjuer med två personer för att 

se om intervjufrågorna var förståeliga och tydliga samt hade relevans för vårt syfte. Vi 

uppmärksammade att en intervjufråga inte var tillräckligt tydlig och valde att ta bort den. Vi 

resonerade fram en del förslag på följdfrågor som kunde bli aktuella i den kommande 

intervjun. För att kunna genomföra intervjun på ett bra sätt diskuterade vi fram till hur många 

intervjuer vi skulle klara av att genomföra per dag och vecka. Vi kom fram till att vi under två 

dagar skulle göra två till fyra intervjuer per dag. 

 

Innan intervjun kontaktade vi både rektorerna, specialpedagogerna på två av grundskolorna 

via telefon eftersom skolorna låg i en annan kommun. Vi ansåg att det var ett smidigt 

alternativ för att få snabb kontakt. De två grundskolorna hade två anställda specialpedagoger, 

en på vardera skola som hjälpte oss att välja ut en utbildad lärare från varje skola som vi 

skulle intervjua. 

 

På den tredje grundskolan besökte vi rektorn, då skolan var belägen nära ett bostadsområde 

där en av oss bor. Vi gjorde först en presentation, informerade om studiens syfte och frågade 

om vi kunde få intervjua en av skolans två specialpedagoger samt en utbildad lärare. Rektorn 

ställde sig positiv till studien och ville gärna att skolan skulle delta och hänvisade oss till en 

av specialpedagogerna. Vi kontaktade en av specialpedagogerna som sedan hjälpte oss att 

välja ut en utbildad lärare för intervju.  
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På alla tre grundskolorna kom vi överens med respondenterna om tid, plats och informerade 

om intervjuns längd.  

 

Under intervjun var vi två intervjuare. Intervjufrågorna delades upp i förväg, vem som skulle 

ställa vilken fråga. Att vara två intervjuare kan leda till en bättre uppmärksamhet på vad 

respondenten säger och vi kan på så sätt komplettera varandra bättre. Genom att vara två 

intervjuare kan vi även tydliggöra och förstärka följdfrågorna om respondenten anser att 

någonting är otydligt. Nackdelen med att vara två intervjuare är att vi kan avbryta varandra 

under intervjun och att respondenterna kan uppleva en viss dominans. Dominansen har inte 

haft någon betydelse för vår studie då ingen av oss är färdig lärare eller har någon 

maktposition (Thomsson 2002).  

 

Varje intervju tog 30-50 minuter. För att kunna reflektera över varje intervju hade vi en till 

två timmars paus mellan intervjuerna. Respondenterna fick själva välja en passande plats för 

intervjun, vi gav endast rådet att få genomföra intervjun i ett ostört rum. Vi intervjuade alla tre 

specialpedagoger i deras arbetsrum. Två av tre lärare valde att bli intervjuade i deras klassrum 

medan en lärare valde att bli intervjuad i ett mindre fikarum. 

 

Intervjun startade med övergripande frågor om respondenternas yrkesbakgrund. Sedan följde 

allt fler djupgående frågor som relaterades till de fem temana. Vi spelade in alla intervjuer på 

två mp3-spelare för att vara säkra på att inspelningen fungerade. Efter intervjun valde vi att 

enskilt transkribera intervjusvaren ordagrant, vilket har varit ett mycket tidskrävande arbete. 

För att uppfatta svaren korrekt lyssnade vi fram och tillbaka flera gånger på inspelningarna. 

Svaren på intervjufrågorna, bearbetade och analyserade vi tillsammans. Vi analyserade endast 

de intervjusvar som var relevanta för våra frågeställningar. 

 

 

10. Resultat  
 

Studiens syfte är att undersöka hur tre utbildade specialpedagoger och tre utbildade lärare 

beskriver specialpedagogiska åtgärder i grundskolan samt hur specialpedagoger och lärare i 

grundskolan redogör för likheter och skillnader i sitt arbete med specialpedagogiska frågor. 

Samtliga respondenter är kvinnor och har 4 till 43 års erfarenhet i sina respektive yrken. 

Intervjuerna gjordes på tre grundskolor i två kommuner. Av etiska skäl kommer vi i resultatet 

att benämna specialpedagogerna Sp 1, Sp 2, Sp 3 och lärarna Lä 1, Lä 2, Lä 3. Vi vill 
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tydliggöra att på några ställen i resultatet skriver vi ”på den tredje skolan […]”, vilket inte står 

för att Sp 3 och Lä 3 tillhör den skolan utan det kan vara någon av de andra skolorna vi 

menar.  

 

Sp 1, är verksam i en grundskola med ca 300 elever och har arbetat som specialpedagog i 12 

år.  

Sp 2, är verksam i en grundskola med ca 250 elever och har arbetat som specialpedagog i 43 

år.  

Sp 3, är verksam i en grundskola med ca 300 elever och har arbetat som specialpedagog i 37 

år. 

Lä 1, undervisar i en grundskola med ca 300 elever. Hon har arbetat som lärare i 10 år.  

Lä 2, undervisar i en grundskola med ca 250 elever. Hon har arbetat som lärare i 4 år. 

Lä 3, undervisar i en grundskola med ca 300 elever. Hon har arbetat som lärare i 40 år. 

 

De sex respondenterna svarade utifrån fem olika temana. När vi sammanställde resultatet av 

intervjuerna märkte vi att en del svar passade in under flera av våra teman. Exempelvis 

passade flera av svaren lika bra in under temat problem som under temat samarbete. Därför 

tog vi bort temat problem i studiens resultatdel och skrev in det respondenterna svarat i de 

fyra teman kompetens, resurser, samarbete och åtgärder. 

I resultatet från intervjustudien utgår vi från specialpedagogernas och lärarnas beskrivningar 

hur de arbetar med specialpedagogiska frågor och specialpedagogisk åtgärder utifrån de fyra 

temana.  

 

10.1 Tema: Kompetens 

 
Två av de tre specialpedagogerna i vår studie menar att det inte finns någon större skillnad 

mellan specialpedagogik och pedagogik. ”Det är förhållningssättet som skiljer sig åt, det vill 

säga hur läraren och specialpedagogen ser på elevens svårigheter (Sp 3)”.  

 

Vadå för skillnad? Pedagogik är ju pedagogik, det är förhållningssättet som skiljer 

sig. Du ska se eleven var den är och var den står och du ska veta vad du ska göra. 

Som specialpedagog har du fått mer utbildning i förhållningssätt till eleverna. Men 

själva pedagogiken är det ingen skillnad på (Sp2). 

 

Den tredje specialpedagogen berättar att specialpedagogiken innehåller sociala, psykologiska 

och pedagogiska utgångspunkter. ”Medan tyngdpunkt inom pedagogik ligger bara på 
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pedagogiken (Sp 1)”. Vidare menar specialpedagogen att fler lärare tänker specialpedagogiskt 

utan att ha en specialpedagogisk kompetens. Vilket en av de andra specialpedagogerna håller 

med om, hon säger:  

 
En del lärare ser varje elevs behov och kan lägga upp undervisningen på ett bra sätt 

och kan ta hänsyn till att vissa elever har svårt. Lärarna tänker på att inte bara mala 

på utan man tar en sak i taget. De visar tydligt, skriver upp och kanske går till den 

eleven som behöver höra instruktionerna en gång till. Ja att de verkligen tänker på 

varje elevs behov (Sp3). 

 

De tre lärarna på våra utvalda grundskolor anser att skillnaden oftast handlar om att 

specialpedagogikens undervisning går in mer på hur alla elever kan bli delaktiga i 

undervisningen, exempelvis att lärarna använder olika undervisningsmaterial så att de passar 

alla elevers olikheter. En lärare beskriver att många bitar i undervisningen går in i varandra 

inom specialpedagogiken och pedagogiken. Inom pedagogiken provas olika pedagogiska 

metoder så att undervisningen ska kunna passa elevers olikheter, ”det som fungerar på en elev 

kanske inte fungerar på en annan elev (Lä 1)”. Vidare menar läraren att specialpedagogen har 

en annan sorts kompetens och utbildning än vad lärarna har i sitt arbete. Lärarna ska 

undervisa och observera hela klassen medan specialpedagogen kan koncentrera sig på en eller 

några få elever. De tre lärarna framhåller också att specialpedagogerna tydligare kan se, hur, 

var och när extra resurser bör sättas in, handleda och ge råd och tips genom observationer i 

klassrummet för att hjälpa läraren i dennes arbete. De anser även att specialpedagogerna ska 

ha mer kunskap än vad lärarna har i att utföra olika undervisningsmetoder för elever med 

inlärningssvårigheter.  

 

De sex respondenterna i vår studie är eniga om att det skulle behövas mer specialpedagogisk 

kompetens i läraryrket, främst för att de inte anser sig ha tillräckligt med utbildad 

resurspersonal i sitt arbete för att kunna tillgodose alla elevers behov i klassrummet.  

 
Att bara få ventilera och diskutera de här frågorna: Vad är special?  Diskutera om 

alla ska ha lika, är det rättvist? Eller är det rättvist att alla får samma hjälp, alltså så 

att alla barn kommer till samma nivå?  Vad kan specialpedagogen göra eller vad kan 

jag som lärare göra, när jag inte har en specialpedagog att tillgå? Vad kan jag göra 

för dessa elever? Det tycker jag kompetensen skulle innehålla (Lä1).  

 

En av specialpedagogerna nämner; ” […] Tanken är ju att elevens ansvar är allas, men sen 

måste man kanske hjälpas åt inom olika yrkesgrupper (Sp1)”. Den specialpedagogiska 

kompetensen skulle kunna underlätta arbetet för lärarna att upptäcka om en elev behöver 

hjälp. ”Eleven behöver kanske bara lite stöttning i klassrummet för att förstå och hänga med, 

specialpedagogen behöver kanske inte kallas in utan jag klarar det själv (Lä 2)”. Samtliga 
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specialpedagoger nämner att skolan bör ge lärarna mer och kontinuerlig fortutbildning för att 

utveckla sig själva och skolan. Det är lätt att man arbetar på samma sätt som alltid, genom 

fortbildningar skulle utvecklingen fortsätta, säger en av specialpedagogerna. 

 

10.2 Tema: Resurser 

 

Med resurser menar vi, kompetent och utbildad personal, undervisningsmaterial och lärarnas 

inflytande inom grundskolans verksamhet. Samtliga respondenter på våra utvalda 

grundskolor berättar att undervisningsmaterialet för elever i behov av stöd ibland skiljer sig 

åt från det vanliga undervisningsmaterialet som finns i klassrummet. De tre 

specialpedagogerna har ett bredare och ett mer komplett undervisningsmaterial i deras 

arbetsrum än vad som finns i klassrummet. ” […] De kan ta tag i elevens problem på ett 

annat sätt utifrån det materialet (Lä 3)”. 

 
Det är lättare att undervisa eleven i mitt arbetsrum. Jag har en massa olika 

undervisningsmaterial som man inte använder i klassrummet. Jag ser precis vilket 

material som fungerar för eleven. En klasslärare har ju oftast inte så stort utbud som 

jag har. Men jag försöker att ge mitt material till klassläraren, om jag ser att en elev 

behöver det (Sp 2). 

 

Alla respondenter i vår studie anser sig vara välförsedda med undervisningsmaterial till elever 

i behov av stöd. En av de tre lärarna nämner att det vore önskvärt att få nytt 

undervisningsmaterial, men skolans bristande ekonomi sätter stopp för nya inköp. ”Vi har stor 

frihet i hur vi undervisar, det är ingen som bestämmer över det men vi har inget inflytande 

över pengarna som finns på skolan (Sp 2)”. En av tre specialpedagoger beskriver att 

grundskolan där hon arbetar, försöker att utrusta samtliga klassrum med olika 

undervisningsmaterial som hon kallar för plockmaterial. Det är ett material som eleven själv 

kan hämta och ha som hjälp i sin inlärning i klassrummet. I likhet med specialpedagogen 

berättar samtliga lärare att det finns olika undervisningsmaterial utanför klassrummen, som 

alla lågstadieelever kan ta del av.  

 

När det gäller utbildad personal beskriver en av lärarna nöjt hur många resurser och hur 

mycket utbildad personal skolan har. ”Vi är alltid fyra till fem lärare på två klasser (Lä 2)”. 

Specialpedagogen på samma grundskola påpekar tydligt att skolan har lärare som är utbildade, 

men har inte tillräckligt med utbildad resurspersonal som exempelvis elevassistenteter, vilket 

skiljer lärarens och specialpedagogens svar. En av de andra grundskolorna i vår studie anser 

att lärarna är kompetenta att klara av elevers olikheter på ett bra sätt. Men önskar att det skulle 
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finns fler utbildade lärare på skolan. ”Jag har alltid önskat att jag kunde få undervisa färre 

elever, ha mindre grupper och fler vuxna, det skulle vara underbart (Lä 1)”. 

 

På den tredje skolan var läraren och specialpedagogen överens om att det var brist på både 

lärare och specialpedagoger på deras skola. De utbildade lärarna som finns, får verkligen slita 

då klasserna omfattar cirka 25 elever. ”Även om många av oss har läst olika kurser inom 

specialpedagogik, räcker det inte till för alla elever som behöver stöd (Lä 3)”. 

Specialpedagogen på samma grundskola håller med och anser att det är viktigt att skolan har 

lärare som är kompetenta och utbildade. 

 

10.3 Tema: Åtgärder 

 
Vi frågade våra sex respondenter vad de i första hand gör när en elev visar sig ha svårigheter 

i skolan? Två av tre lärare tar först kontakt med specialpedagogen för att diskutera elevens 

problem medan den tredje läraren först pratar med arbetslaget om vad som kan förändras i 

arbetssättet för att hjälpa eleven i behov av stöd. I arbetslaget kan det visa sig att andra 

kollegor har upptäckt liknande problem hos eleven, berättar läraren. ”Det är viktigt att få 

ventilera sina tankar med varandra i arbetslaget innan specialpedagogen kopplas in och 

hjälper oss (Lä1)”. Ju tidigare stödet sätts in, desto snabbare kan en negativ utveckling hejdas 

och färre insatser krävs. I likhet med Lä1, berättar specialpedagogen på samma grundskola 

om arbetslagets viktiga roll. ” […] Det är i första hand arbetslaget som försöker lösa 

problemet och får gärna ta hjälp av mig (Sp1).”  

 

Specialpedagogen och läraren på en av grundskolorna anser att den vanligaste 

specialpedagogiska åtgärden då en elev bedöms vara i behov av särskilt stöd är att: 

 
[…] Stötta upp och kanske ta ut eleven eller att specialpedagogen kommer in i 

klassrummet och observerar eleven. Man försöker först och främst hjälpa eleven 

inom klassens ram. Behöver specialpedagogen ta ut eleven, då gör hon det (Lä 3). 

 

En av de andra två lärarna berättar att eleven går till specialpedagogen och arbetar i hennes 

arbetsrum, beroende på elevens behov. ”Elevens tid hos specialpedagogen skriver jag in på 

mitt arbetsschema, i diskussion och tillsammans med specialpedagogen (Lä 2)”. 

Specialpedagogen på samma grundskola anser att skriva åtgärdsprogram med elevens 

vårdnadshavare eller att göra observation i klassrummet, är den vanligaste åtgärden. 
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På den tredje grundskolan berättar läraren att specialpedagogens handledning och att 

uppmärksamma problemet och diskutera det i arbetslaget är de vanligaste åtgärderna. 

Specialpedagogen på samma grundskola menar att den vanligaste åtgärden är intensivperioder 

med eleven eller att arbeta i mindre grupper med eleverna. 

  

På två av de tre grundskolorna i vår studie är specialpedagogerna och lärarna överens om att 

vissa elever i behov av stöd behöver arbeta utanför klassens ram, i en lugnare miljö 

tillsammans med specialpedagogen. En av dessa två grundskolor poängterar att de ändå 

försöker arbeta så mycket de kan med elever i behov av stöd i klassrummet och 

specialpedagogen och läraren försöker anpassa undervisningsmaterialet. På den tredje skolan 

berättar läraren att. 

 

Det var länge sen det var någon elev som plockades ut. Utan det har mer varit att jag 

har fått stöttning i min roll i klassrummet. Att jag får hjälp med handledning, fått 

idéer vad jag ska göra och hur jag ska tänka. Så nu var det länge sen någon hämtade 

upp en elev och gick iväg med den (Lä 1).  

 

 

En av våra tre utvalda specialpedagoger berättar att vissa elever som behöver extra stöd 

brukar tävla om att komma till specialpedagogens arbetsrum. ”Eleverna älskar att arbeta i en 

liten grupp (Sp 2)”. Många elever som behöver extra stöd följer frivilligt med 

specialpedagogen, det finns även elever som tycker att det är pinsamt att gå ifrån 

klassrummet, ” […] Det är inte vanligt men det händer och då måste jag vara lyhörd för det 

(Sp 3)”. Vidare menar hon att specialpedagogen och läraren behöver diskutera, samarbeta 

och arbeta fram andra lösningar för elever som tycker det är pinsamt. En lösning kan vara att 

specialpedagogen arbetar i klassrummet enskilt med eleven. 

 

Ett åtgärdsprogram är en sammanställning av olika insatser som är en vanlig handling som 

används bland samtliga lärare och specialpedagoger. Alla tre lärarna beskriver att de oftast vet 

hur ett åtgärdsprogram ska sammanställas men tar gärna stöd och hjälp från specialpedagogen 

som anses ha en bättre kompetens hur ett åtgärdsprogram ska skrivas. ”Jag tycker det är svårt 

att formulera så att det blir bra, eleven ska känna att ett åtgärdsprogram är till för att hjälpa 

eleven (Lä 3)”. Vidare menar två av lärarna att specialpedagogen har en specialpedagogisk 

utbildning och de vet oftast hur ett åtgärdsprogram ska utarbetas.  

 

Jag vill gärna ha feedback från någon annan personal, oftast blir det 

specialpedagogen eller någon personal från arbetslaget. Ha någon att ”bolla” mina 

idéer med, hur mycket ska jag skriva och vad? Kan jag skriva så här och så vidare? 

(Lä 1). 
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Åtgärdsprogrammet bör skrivas tillsammans med arbetslagen så att alla kan vara delaktiga i 

stödet till elevens problem, anser en av tre specialpedagoger. För sex år sedan fick 

grundskollärarna i en av kommunerna gå kurser i hur åtgärdsprogram ska skrivas. Trots 

kurserna menar samtliga specialpedagoger att lärarna ändå har en osäkerhet i hur ett 

åtgärdsprogram ska skrivas. På den tredje skolan håller specialpedagogen idag på att utbilda 

lärarna i att skriva åtgärdsprogram. En specialpedagog berättar bland annat att lärarna känner 

sig osäkra i att med skrivande ord tydliggöra beskrivandet om elevens starka och svaga sidor, 

de har en rädsla att orden kan misstolkas.  

  

 

10.4 Tema: Samarbete  

  

Alla lärare och specialpedagoger i vår studie är överens om att samarbetet fungerar bra mellan 

dem. ”Det är samarbete jämt, ett dagligt samarbete, där man pratar och kommer överens” 

(Sp3). Lärarna berättar att de träffar specialpedagogerna varje dag, på grund av att 

specialpedagogen sitter i samma skolbyggnad som lärarna arbetar i.  

 
Specialpedagogen är ingen som kommer hit en gång i veckan eller någon man måste 

boka in. Vi sitter och pratar och kan boka in tid om man behöver sitta ner en längre 

stund och prata eller få hjälp (Lä1).  

 

Samtliga tre lärare är överens om att de vänder sig till specialpedagogen när elever visar 

återkommande problem eller när ett åtgärdsprogram ska skrivas. Två av specialpedagogerna 

vänder sig till läraren när elevens arbete med specialpedagogen ska utvärderas. 

  
När jag undervisar en elev vänder jag mig alltid till läraren och utvärderar, det är 

nästan efter varje lektion. Det är ingen lärare som säger, kom och gör det här klart 

med eleven”, det accepterar inte jag. Vi följer eleven tillsammans (Sp2). 

 

En specialpedagog berättar att hon handleder lärarna vid vissa tillfällen, oftast blir det när 

lärarna efterfrågar om handledning. Läraren på samma skola anser att handledning ses som 

en självklarhet, där hon kan ventilera sina tankar och idéer tillsammans med 

specialpedagogen när hon har behov av det. Två av specialpedagogerna och en av lärarna 

anser att handledning av specialpedagogen till läraren fungerar bra och tycker det är viktigt. I 

handledningen sker ett samtal där specialpedagogen stöttar lärarna och ger råd och tips, sedan 

kan de tillsammans diskutera olika lösningar av elevens svårigheter.   

 

Samtliga respondenter poängterar att tiden sällan finns till för gemensam handledning. 

Saknad av tid gör det svårare att genomföra ett bra samarbete gällande elevens svårigheter. 
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”Man skulle behöva tid att träffas tillsammans, ordentligt” (Sp2). Två specialpedagoger 

berättar att det läggs mer tid för pappersarbete istället för att handleda lärarna.  

 

När jag sitter i möten hela eftermiddagen, går hela eftermiddagen bort och jag har 

inte haft möjlighet att prata med lärarna. Jag kan känna att egentligen skulle vi ha 

träffats och pratat om någonting. Jag har väldigt många möten, så det samarbetet 

skulle kunna bli ännu bättre. Egentligen borde jag lägga ut samtalstider med lärarna 

innan jag lägger ut min tid i klasserna (Sp3). 

 

Alla våra sex respondenter framhåller betydelsen att ha återkommande kontakt och ett nära 

samarbete med elevens vårdnadshavare när eleven påvisar problem i skolan. Exempelvis att 

eleven vid flera tillfällen visar sig ha svårigheter att följa med i klassrumsundervisningen 

eller har koncentrationssvårigheter. Vanligtvis sker en diskussion mellan lärare och 

specialpedagogen innan de kontaktar elevens vårdnadshavare och beskriver vad som har 

upptäckts. En specialpedagog nämner att en del lärare väntar med att berätta för henne om 

eleven påvisar svårigheter i skolan. ”Det är bättre att jag och läraren arbetar tillsammans med 

eleven i behov av stöd. Det är viktigt att upptäcka problemet i tid eller i alla fall 

uppmärksamma det, då kan jag tillsammans med läraren fundera på hur undervisningen kan 

läggas upp för just den eleven (Sp 1)”. 

 

Elevhälsoteamet är ett samarbetsteam som samtliga tre grundskolor arbetade med. Arbetet i 

elevhälsoteamet ser också olika ut på de tre grundskolorna. På en grundskola deltar inte någon 

lärare i elevhälsoteamet endast rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagog ingår där 

man dels diskuterar elevens möjligheter och svårigheter. I elevhälsoteamens möten, på de 

andra två grundskolorna, ingår bland annat en klassgenomgång där ovannämnda kompetenser 

och berörd lärare deltar tillsammans och diskuterar förslag till åtgärder för elever som är i 

behov av det. Samtliga respondenter berättar att innan ärenden går till elevhälsoteamet görs 

ett förarbete av läraren och specialpedagogen som diskuterar fram vilka svårigheter och 

möjligheter som kan finnas runt eleven, exempelvis hur inlärningsmiljön kan ändras så att den 

underlättar för eleven. En av specialpedagogerna berättar att det vore bra att först försöka lösa 

så mycket av problemet inom arbetslaget. Om arbetslaget inte hittar någon bra lösning på 

problemen kan specialpedagogen och rektorn kopplas in för att rådgöra om ärendet behöver 

lämnas över till elevhälsoteamet.  
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10.5  Sammanfattning av resultatet 

  
Vi har intervjuat tre utbildade specialpedagoger och tre utbildade lärare på tre grundskolor i 

två kommuner. Enligt två av de tre specialpedagogerna är det ingen större skillnad mellan 

specialpedagogik och pedagogik mer än i förhållningssättet och hur man ser på elever i behov 

av stöd. En lärare menar att en viktig arbetsuppgift är att bland annat i tid meddela 

specialpedagogen när eleven påvisar svårigheter. En av de tre lärarna rapporterar först till 

arbetslaget innan specialpedagogen hjälper till. Samtliga lärare beskriver bland annat att 

specialpedagogen tydligare kan bedöma hur, var och när extra resurser bör sättas in i 

skolverksamheten. Specialpedagogen arbetar med ett bredare och enklare 

undervisningsmaterial än vad lärarna använde sig av i klassrumsundervisningen. Alla 

respondenter berättar att de är nöjda och välförsedda med undervisningsmaterial som används 

främst till elever i behov av stöd.  

 

En av tre lärare i vår studie menar att det finns gott om lärare och resurspersonal på den 

grundskola hon arbetar på. Specialpedagogen på samma grundskola säger att det finns gott 

om utbildad personal, men att en del resurspersonal saknar utbildning. På en annan 

grundskola förklarar både läraren och specialpedagogen att det är brist på personal, men att 

lärarna som arbetar på grundskolan har en god kompetens och är utbildade. 

 

Samtliga sex respondenter anser att det skulle behövas mer specialpedagogisk kompetens i 

lärarutbildningen för att kunna arbeta med alla elevers olikheter. Hur de tre grundskolorna 

arbetar med elever i behov av stöd varierar. Två av de tre grundskolorna tar specialpedagogen 

sällan ut eleven från klassrummet, utan läraren får handledning och hjälp av specialpedagogen 

i klassrummet för att hantera olika situationer. Skillnaden är att en av dessa två skolor plockar 

ut eleven vid behov då eleven exempelvis har svårigheter att arbeta koncentrerat i en större 

grupp. På den tredje grundskolan arbetar specialpedagogen alltid i sitt arbetsrum med eleven. 

Alla respondenter är nöjda med handledningen som ges mellan specialpedagogen och lärarna, 

men att tiden oftast fattas för att sitta och diskutera elevärenden.  

 

Åtgärdsprogram är ett viktigt dokument som sammanställs när en elev är i behov av stöd, 

beskriver respondenterna. De tre lärarna tar gärna hjälp av specialpedagogen när ett 

åtgärdsprogram ska sammanställas, då en osäkerhet finns i hur ett åtgärdsprogram ska 

utarbetas på ett korrekt sätt, trots att lärarna på grundskolorna har gått en kurs i hur 

dokumentet ska skrivas. Läraren är den som vanligtvis skriver åtgärdsprogrammet i 
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diskussion med specialpedagogen. I sammanställningen av ett åtgärdsprogram är eleven, 

dennes vårdnadshavare, specialpedagog och klasslärare med, säger en av lärarna. När 

åtgärdsprogrammet inte räcker till, går ärendet till grundskolornas elevhälsoteam. Samtliga 

specialpedagoger och två av tre lärare ingår i elevhälsoteamet.  

 
 

11. Diskussion  
 

Vi har i vår uppsats fått sex olika utsagor från tre utbildade specialpedagoger och tre utbildade 

lärare där de beskriver specialpedagogiska åtgärder och där de redogör för skillnader och 

likheter i sitt arbete med specialpedagogiska frågor. 

 

11.1 Hur beskriver specialpedagoger och lärare specialpedagogiska 

åtgärder i grundskolan? 
 

Med den här frågan avser vi de åtgärder och arbetssätt som specialpedagogerna och lärarna på 

tre grundskolor använder sig av då en elev är i behov av särskilt stöd. 

Det finns olika specialpedagogiska perspektiv som vi kan koppla till samtliga respondenters 

arbetssätt. Två av tre grundskolor säger sig arbetar mot det relationella perspektivet och det 

demokratiska deltagarperspektivet där samspelet och förhållandet mellan olika individer blir 

det centrala. Grundskolorna försöker arbeta för en skola för alla, som ingår i de båda 

perspektiven. I en av dessa två grundskolor förekom det även tillfälliga, exkluderande 

lösningar, exempelvis när läraren eller specialpedagogen observerar att eleven av olika 

anledningar inte klarar av att arbeta i klassrummet. Eleven får då undervisning i ett annat rum, 

tillsammans med specialpedagogen. Detta tolkar vi som att grundskolan även använder sig av 

ett kompensatoriskt - och ett kategoriskt tankesätt. 

 

På den tredje grundskolan arbetar specialpedagogen och läraren med exkluderande lösningar. 

Specialpedagogen och läraren arbetar i enlighet med det kompensatoriska perspektivet och det 

kategoriska perspektivet. Det vill säga, att eleven undervisas av specialpedagogen utanför 

klassrummet och att eleven får det stöd den behöver för att så småningom ska klara av att 

följa den ordinarie undervisningen. Vi tolkar det som att grundskolan även tänker utifrån ett 

relationellt perspektiv. Specialpedagogen och läraren arbetar med elever i svårigheter, där 

svårigheterna kan ha uppkommit som en konsekvens av olika händelser i elevens uppväxt- 

och skolmiljö. Tillsammans försöker specialpedagogen och läraren anpassa undervisningen 
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och dess innehåll till elevernas olika behov, trots att eleven arbetar utanför klassrummet 

tillsammans med specialpedagogen.  

 

Vår tolkning är att två av de tre grundskolorna kan leva upp till vad Asp-Onsjö (2008) skriver 

om de tre inkluderande aspekterna rumslig, social och didaktisk. De två grundskolorna arbetar 

med alla tre aspekterna, de arbetar inkluderat där ingen elev ska, i den mån det går, skiljas ut 

från klassrumsundervisningen. Grundskolorna arbetar för att utveckla elevens kunskaper där 

ett socialt samarbete sker mellan lärare, specialpedagog, elev och dennes vårdnadshavare. Vi 

tolkar att en av de tre grundskolorna inte lever upp till de tre inkluderande aspekterna, då 

grundskolan arbetar exkluderande med elever i behov av stöd.   

 

Av intervjusvaren framgår att det finns elever som tycker det är pinsamt att få undervisning 

av specialpedagogen i en annan miljö än i klassrummet. Det är viktigt att vara lyhörd för vad 

eleven själv tycker och känner. Om eleven inte vill träffa specialpedagogen utanför 

klassrummet är frågan hur bra den specialpedagogiska undervisningen blir? En exkluderande 

lösning kan därmed ses som en bra eller mindre bra åtgärd, beroende på vad eleven vill.  

 

Undervisningsmaterial ses som en förutsättning för en god pedagogik och specialpedagogik 

(Haug 1998). Det som skiljer sig i vår studie är att specialpedagogerna har ett bredare och mer 

komplett undervisningsmaterial än vad lärarna använder sig av i klassrumsundervisningen. 

Specialpedagogerna arbetar med ett undervisningsmaterial som går från konkret till abstrakt, 

exempelvis hjälpmedel som beskriver hur man kombinerar antalet klossar och pärlor med 

passande sifferkort. Detta material beskriver samtliga lärare i resultatet som ett plockmaterial, 

som även finns till en viss del i och utanför klassrummen.   

Från och med 1 juli 2000, finns en skyldighet att alla skolor ska utarbeta åtgärdsprogram för 

elever i behov av särskilt stöd och det upplevs av många lärare som en komplicerad uppgift 

(Asp-Onsjö 2008). Studien visar att alla tre lärare vet hur ett åtgärdsprogram ska 

sammanställas men tar gärna stöd och hjälp av specialpedagogen, som anses har en bättre 

kompetens i hur ett åtgärdsprogram ska skrivas. Trots att lärarna har gått kurser i att skriva 

dokumentet finns det ändå en osäkerhet hur det ska skrivas. Vi kan ändå tycka att samtliga tre 

grundskolor skulle fortbilda lärare i att skriva dokumentet betydligt tidigare än vad 

respondenterna beskriver under intervjun. Att det finns lärare som fortfarande är osäkra på att 

skriva åtgärdsprogram känns ansvarslöst både för skolans verksamhet och för elevens 
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utveckling. Om ett åtgärdsprogram ska utarbetas bör dokumentet ha en betydelse, vara ett 

levande dokument eftersom det ska följa elevens utveckling.  

 

I Backlunds (2007) studie framgår en skillnad i arbetet mellan olika elevhälsoteam. Det 

handlar om olikheter rörande inställningar och förutsättningar för samarbetet mellan olika 

deltagare i elevhälsoteamet och övrig personal. I vår studie är alla lärare och specialpedagoger 

delaktiga i förarbetet av elevproblemen innan ärendet går till elevhälsoteamet. Lärarna och 

specialpedagogerna diskuterar och försöker tillsammans finna lösningar på problem som kan 

finnas runt eleven. Ett sätt är att först försöka lösa problemet tillsammans i arbetslaget. För 

vissa elever kan små åtgärder göra stor nytta, exempelvis individuella genomgångar eller att 

eleven får undervisning tillsammans med specialpedagogen i en lugnare miljö, precis som 

vårt resultat visar på två av de tre grundskolorna.  

  

I en av de tre grundskolorna deltar inte berörda lärare i elevhälsoteamets möten. På de andra 

två grundskolorna, där de berörda lärarna är delaktiga får lärarna tillsammans med 

specialpedagogen föra fram ärendet och diskutera rimliga lösningar med övriga deltagare i 

elevhälsoteamet. I Backlunds (2007) studie var lärare sällan representerade i elevhälsoteamet 

utan elevfrågorna diskuterades oftast i lärarnas arbetslag. Vi anser att lärarna utgör en viktig 

del i arbetet kring eleven då läraren arbetar tillsammans med eleven varje dag och vet hur den 

fungerar. Genom att lärarna är delaktig på elevhälsoteamsmötena tror vi att det skulle skapas 

mindre missförstånd i förklaringarna runt elevens svårigheter. 

 

11.2 Hur redogör specialpedagoger och lärare i grundskolan för sitt arbete 

med specialpedagogiska frågor, likheter och skillnader?  
 

Den här frågan beskriver lärarnas och specialpedagogernas ansvar för specialpedagogiska 

åtgärder samt deras kompetens inom grundskolans verksamhet.  

Specialpedagogen koncentrerar sig oftast på en mindre grupp elever eller endast en elev i 

behov av stöd, medan lärarna ansvarar för alla elever i klassen. Lärarna menar att 

specialpedagogikens undervisning går in mer på hur alla elever kan bli delaktiga i 

undervisningen, exempelvis att specialpedagogen specifikt arbetar med olika 

undervisningsmaterial som anpassas efter elevers olikheter. Resultatet visar att 

specialpedagogen har en annan kompetens än vad lärarna har. Specialpedagogen kan tydligare 

se hur, var och när extra resurser bör sättas in samt har kunskaper att utföra olika 
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undervisningsmetoder för elever med inlärningssvårigheter. Lärarna ska så tidigt som möjligt 

kunna se om en elev är i behov av stöd och berätta det för specialpedagogen. 

Specialpedagogens ansvar är att ge handledning, ge råd och tips för att kunna hjälpa läraren i 

dennes arbete. I resultatet framgår det att specialpedagogens handledning till läraren är en 

viktig del i arbetet dem emellan. Samtliga respondenter påpekar dock att tiden sällan finns för 

att handleda lärarna. Specialpedagogerna har andra möten och pappersarbeten som medförde 

att handledningen kom i andra hand. Vi tolkar det som att det finns för få specialpedagoger 

till de antal elever som finns på två av grundskolorna. På de två grundskolor finns cirka 300 

elever och på vardera grundskola arbetar två specialpedagoger. Vi anser med detta att tiden 

blir knapp då specialpedagogerna ska hinna med och hjälpa både elever i behov av stöd, 

handleda lärarna och vara delaktig på olika möten samt sköta pappersarbeten. 

En likhet som vi uppmärksamma i vårt resultat är att samtliga grundskolor har brist på 

utbildad personal i arbetet med elever i behov av stöd. På en av de tre grundskolorna saknas 

det utbildad resurspersonal medan det på de andra två grundskolorna behövs fler utbildade 

lärare. Lärarna och specialpedagogerna menar att det ekonomiska läget har försämrats i 

samhället, vilket har gjort att skolorna inte har råd att tillsätta extra resurser, exempelvis fler 

specialpedagoger och fler utbildade lärare.  

 

Samtliga respondenter i vår studie menar att det skulle finnas mer utbildning i 

specialpedagogik inom lärarutbildningen, detta för att kunna förstå och hantera de olikheter 

som finns i klassrummen. Vi anser att specialpedagogiken borde få en större plats i 

lärarutbildningen än vad den har idag. Enligt vårt resultat är allt fler elever i behov av särskilt 

stöd och ekonomin sätter stopp för att anställa fler specialpedagoger. Om alla lärare skulle ha 

mer specialpedagogik i sin utbildning, så skulle färre specialpedagoger behövas i 

grundskolan. Vi menar med det att mindre problem skulle kunna tas av läraren på egen hand, 

utan specialpedagogens hjälp. Specialpedagogen kan istället fokusera mer på de elever som 

har större problem, exempelvis skriv- och lässvårigheter samt arbeta mer med handledning till 

lärarna. 

 

Enligt de tre specialpedagogerna skulle ett alternativ kunna vara att skolan gav lärarna fler 

kontinuerliga fortutbildningar inom det pedagogiska och specialpedagogiska området, för att 

dels utvecklas som lärare och att kunna bemöta alla olika elevers förutsättningar. Lindstrand 

(1998) skriver i sin studie att lärare känner att de inte har kompetens att undervisa elever i 

behov av särskilt stöd. Två av specialpedagogerna i vår intervju tycker att många lärare ofta 
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tänker och arbetar specialpedagogiskt, utan att ha en specialpedagogisk utbildning. En del 

lärare kan lägga upp undervisningen på ett bra sätt och kan ta hänsyn till att vissa elever har 

svårigheter att ta till sig undervisningen av olika anledningar. Persson (2007) anser att alla 

lärare inte behöver ha en fördjupad specialpedagogisk kompetens utan läraren bör ha en 

förståelse för att elevers olikheter ryms i den ordinarie klassrumsundervisningen. Vi ser en 

likhet med vår tolkning av begreppet kompetens och det Persson säger, att all kompetens inte 

kräver en utbildning. 

 

När en elev har återkommande problem visar vårt resultat att samtliga lärare får stöd av 

specialpedagogen. En av de tre grundskolorna skiljer sig då läraren först försöker lösa 

problemet i arbetslaget innan hjälp tas av specialpedagogen. Ett problem som kan uppstå är 

att en del lärare väntar med att berätta för specialpedagogen att de har upptäckt en elev som är 

i behov av stöd. Vissa lärare vill själva försöka lösa problemet medan specialpedagogerna vill 

att stöd sätts in direkt för att undvika att elevens problem blir större och svårhanterligt. 

De andra två grundskolorna går direkt till specialpedagogen om en elev är i behov av särskilt 

stöd. Samtliga specialpedagoger berättar att de har ett ansvar att hjälpa lärarna både med 

handledning och med utformningen av stödåtgärder. 

 

Både lärarna och specialpedagogerna har skyldighet att kontakta elevens vårdnadshavare om 

eleven uppvisar återkommande svårigheter, exempelvis koncentrationssvårigheter eller 

svårigheter att följa med i undervisningen. Specialpedagogerna poängterar flera gånger än vad 

lärarna gör under intervjuns gång, betydelsen att ha med vårdnadshavarna i arbetet med 

eleven. Den berörda läraren och specialpedagogen diskuterar vanligtvis elevens problem 

innan de kontaktar elevens vårdnadshavare. Vi kan koppla det till Asp-Onsjö (2008) som 

anser att elevens vårdnadshavare inte får vara med från början i diskussionen kring 

exempelvis åtgärdsprogram. Hon menar att läraren och specialpedagogen redan innan 

vårdnadshavaren kontaktas bestämt vad som bör göras för eleven.  
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12. Metoddiskussion  
 

Vi har i efterhand diskuterat vårt metodval och kommit fram till att vissa saker som bland 

annat intervjufrågorna skulle kunna ha gjorts på ett annat sätt. Vi uppmärksammade att 

studien kan ha påverkats då specialpedagogerna valts ut av personliga kontakter som vi fick 

genom vår verksamhetsförlagda utbildning. Det var specialpedagogerna i respektive 

grundskola som valde ut en lärare till intervjun, vilket också kan ha påverkat studiens resultat. 

Specialpedagogerna kan ha valt ut en lärare som anses ha en nära och bra kontakt med 

varandra, vilket innebär att intervjusvaren kan likna varandra i olika avseenden. I efterhand 

kunde vi ha valt ut tre grundskolor som vi inte hade någon personlig kännedom av och även 

gjort ett slumpmässigt urval av respondenterna. Vi intervjuade sex respondenter som samtliga 

var kvinnor. Det skulle ha varit intressant att intervjua en manlig respondent och se om de 

manliga och kvinnliga åsikterna skiljde sig åt. Samtliga respondenters hade 4 till 43 års 

erfarenhet i sina respektive yrken. I intervjusvaren kunde vi tydligt se att de lärare och 

specialpedagoger som hade fler års erfarenhet i yrket svarade mer utförligt på våra 

intervjufrågor än de som hade mindre erfarenhet.  

 

Under intervjun uppmärksammade vi att en fråga inte var förståelig då respondenterna 

frågade vad vi menade när vi ställde frågan. I efterhand kunde vi ha ställt frågan på ett 

tydligare sätt. En av de andra intervjufrågorna missuppfattades av samtliga lärare. Frågan var, 

vad är det för skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik? Vi kan inte påstå att frågan 

var otydlig då de tre specialpedagogerna svarade som frågan var tänkt, medan samtliga tre 

lärare istället beskrev hur specialpedagogen och lärarna arbetade med elever i behov av stöd. I 

efterhand kan vi förstå att lärarna uppfattade frågan fel, då vi ställde frågan under temat 

kompetens. När lärarna svarade på frågan avbröt vi inte lärarna, då vi ansåg att deras svar 

ändå passade studiens syfte.  

Avslutningsvis är vi nöjda med vår studie utifrån de förutsättningar vi har haft. Under arbetets 

gång har vi fått nya erfarenheter och en fördjupad förståelse av specialpedagogik och 

pedagogik inför vår egna framtida yrkesroll. Vi har fått ta del av specialpedagogers och 

lärares erfarenheter i grundskolan, hur de samtalar kring olika frågor och situationer inom det 

specialpedagogiska och pedagogiska arbetet. Det skulle vara intressant att fortsätta 

undersökningen genom att ta del av fler specialpedagogers och pedagogers idéer hur 

samarbetet kan bli bättre dem emellan samt hur de kan hjälpa elever i behov av stöd. 
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Bilaga 1 

 

 

 

Information till specialpedagoger och lärare inför vår intervjustudie. 

 
 

Hej! 

 

Vi är två studenter från Örebro Universitet som studerar inriktning specialpedagogik 60 - 90 

hp på Lärarprogrammet. Vi arbetar med en C-uppsats som skall vara färdigt i slutet av 

höstterminen 2010, början av vårterminen 2011. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tre 

utbildade specialpedagog och tre utbildade lärare ser på den specialpedagogiska 

verksamheten. Inför uppgiften har vi valt att intervjua tre specialpedagoger och tre lärare. Det 

skulle vara till stor hjälp för oss om du har möjlighet att medverka i vår intervjustudie. 

Sammanställningen av undersökningen kommer att redovisas och finnas tillgänglig på Örebro 

Universitet. 

 

Inför intervjuuppgiften kommer vi att respektera de etiska reglerna. I de etiska reglerna ingår 

bland annat att skydda din integritet och anonymitet. Undersökningen är frivillig. 

 

Vi ser fram emot att träffa dig. 

Om ni har frågor går det bra att höra av sig till: 

 

Hanna Karlsson 

Adress: XXX 

E-post: XXX 

Telefon: XXX 

 

Fanny Lövgren 

Adress: XXX 

E-post: XXX 

Telefon: XXX 
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Intervjufrågor                                                                                     Bilaga 2 

 

                                                                                     
Bakgrund:   

- Vilken pedagogisk/specialpedagogisk bakgrund har ni? 

- Hur många år har ni arbetat inom verksamheten?  

- Vilken årskurs arbetar ni med? 

- Hur många elever finns det på skolan och hur många arbetar elever arbetar ni 

med? 

 

Kompetens: 

- Vad är det för skillnad mellan specialpedagogik och pedagogik? 

- Vad kan specialpedagogen som inte läraren kan? 

 

- Vilka huvuduppgifter har ni angående elever i behov av särskilt stöd? 

 

- Specialpedagogen: Önskar ni att lärarna hade en specialpedagogisk kompetens i 

sin utbildning? 

- Vad skulle kompetensen omfatta? 

- Anser ni att er specialpedagogiska utbildning behöver kompletteras, för att möta 

elevers olikheter? 

 

- Lärare: Anser ni att en specialpedagogisk kompetens behövs i läraryrket? 

- Vad skulle kompetensen omfatta? 

- Anser ni att er pedagogiska utbildning behöver kompletteras, för att möta elevers 

olikheter? 

 

 

Problem: 

-  Om ni upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd, vad gör ni i första hand? 

- Specialpedagog: Om läraren vill ha hjälp med en elev, handleder ni läraren? 

 

 

Resurser: 

- Anser ni att skolan har tillräckligt med specialpedagogiska och pedagogiska 

resurser? (kompetent personal och undervisningsmaterial, inflytande) 

- Om svaret ja, vilka? 

- Om svaret nej, Vad saknas? 
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Samarbete: 

- Vad finns det för samarbete mellan lärare och specialpedagog på er skola? 

 

- Hur kan samarbetet utvecklas och förbättras mellan specialpedagog och lärare? 

 

- Läraren: När vänder du dig till specialpedagogen? 

- Specialpedagogen: När vänder du dig till läraren? 

 

- Hur följs arbetet upp med elever i behov av särskilt stöd? 

- Hur arbetar ni med skolans elevhälsoteam? 

 

Åtgärder: 

- Vilka är de vanligaste specialpedagogiska åtgärderna när en elev bedöms vara i 

behov av särskilt stöd? 

 

- Utarbetas det ett åtgärdsprogram till varje elev som är i behov av särskilt stöd? 

 

- Vem utarbetar åtgärdsprogrammet? 

 

- Anser ni att ni har kunskap i hur ett åtgärdsprogram utarbetas? 

 

- Arbetar specialpedagogen och läraren med samma undervisningsmaterial till elev i 

behov av särskilt stöd? 

 

- Hur länge kan det dröja innan eleven som ges specialpedagogiskt stöd får återgå 

till klassrummet? (En ev. följdfråga) 

 

 

 

 

 

Tack för att du ställde upp på intervjun 
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                                                                                                                       Bilaga 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

KOMPETENS RESURSER 

 PROBLEM 

ÅTGÄRDER SAMARBETE 

5-teman 
 
 


