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Abstract 
Syftet med följande arbete är att granska hur lärare och skolledare resonerar inför elevers 
placering i liten grupp. Skolans uppgift är att ge alla elever en likvärdig utbildning. Stöd ska ges 
till de elever som inte bedöms klara de nationella målen och det stödet ska i första hand ges inom 
ramen för den ordinarie undervisningen. Arbetet ger en överblick av tidigare forskning om hur en 
skola för alla växt fram ur ett historiskt perspektiv samt varför det krävs en allmän 
specialpedagogisk kompetens hos alla lärare för att kunna få en skola för alla. Med hjälp av 
kvalitativa intervjuer ville vi se hur den specialpedagogiska kompetensen såg ut, hur det 
förebyggande arbetet utformades, vad en liten grupp kunde ge som inte den ordinarie 
undervisningen kunde samt vilken utveckling som förväntades av eleven efter en placering i liten 
grupp. Sammanfattningsvis pekar resultaten på att lärare är mycket beroende av speciallärarnas 
och specialpedagogernas kunskaper och erfarenheter. Lugn och ro och uppbyggandet av positiva 
relationer samt en chans att nå de nationella målen var de viktigaste fördelarna med liten grupp. 
Nackdelarna var att eleverna kan få en stämpel som är svår att sudda bort och att många elever 
blir kvar i liten grupp även när de inte behöver. 
 
Nyckelord: Elever i behov av särskilt stöd, liten undervisningsgrupp, specialpedagogisk kunskap 
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1 Inledning  
 
 
Vad innebär det att vara i behov av särskilt stöd och vilket stöd är det meningen att en elev ska 
få? Det här är frågor som det inte går att ge enkla svar på. Alla elever är olika och alla elevers 
behov ser olika ut. Alla elever har särskilda behov men alla har inte behov av särskilt stöd i 
skolan. I dag arbetas det i skolan för att få en skola för alla, där elevernas olikheter ska tas 
tillvara. Det innebär att alla elever ska inkluderas i skolan och att alla har rätt att få en likvärdig 
utbildning utifrån sina förutsättningar. Samtidigt ska elevernas kunskaper mätas efter nationella 
mål som satts upp för år fem och nio. För elever i behov av särskilt stöd kan detta bli ett stort 
dilemma. Eleven ska å ena sidan få utvecklas i sin egen takt men ska å andra sidan jämföras med 
andra efter ett gemensamt mätinstrument.   
 
Enligt grundskoleförordningen är skolan skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram för de elever 
som behöver någon form av stödåtgärd (2000:1108).Vilket stöd som är bäst lämpat för den 
enskilde eleven skiljer sig mycket åt. För elever med läs- och skrivsvårigheter finns det idag en 
uppsjö av kompensatoriska hjälpmedel som i kombination med specialundervisning är ett bra och 
nödvändigt stöd (Myrberg, 2001). Det finns även på många skolor så kallade smågrupper, där 
elever som inte bedöms klara den ordinarie undervisningen går. En del elever är där på heltid och 
en del elever tillbringar en del av sin skoldag där. En placering i liten grupp får endast vara en 
tillfällig lösning men vi upplever att det ofta blir en permanent placering.  
 
 5 § Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 
(Grundskoleförordningen, 2000:1108) 

 
Som lärare tampas vi dagligen med hur vi ska hjälpa och stödja elever i behov av särskilt stöd. Vi 
arbetar båda två med små grupper i olika konstellationer. Eleverna som ingår i dessa grupper har 
av olika anledningar svårt att följa den ordinarie undervisningen och har efter 
elevvårdskonferenser placerats i liten grupp. Vi upplever att fler och fler elever tas från den 
ordinarie undervisningen och placeras i liten grupp. Det handlar framför allt om elever med olika 
diagnoser som AD/HD och läs- och skrivsvårigheter. Frågan är då hur personalen har resonerat i 
fråga om placering i liten grupp och vad som gjorts för att eleven ska kunna ingå i den ordinarie 
klassundervisningen. I den här uppsatsen kommer vi inte att undersöka huruvida placering i liten 
grupp är ett adekvat stöd för en enskild elev eftersom vi inte har något att jämföra med. Vi är 
medvetna om att placering i liten grupp är en nödvändig och riktig stödåtgärd i vissa fall. Detta är 
något vi har erfarit i vårt eget arbete med elever i behov av stöd. Istället kommer vi att undersöka 
hur lärare och skolledare resonerar om placering i liten grupp. Vilken utveckling förväntas av 
eleven i den lilla gruppen som inte kan uppnås inom den ordinarie undervisningen?   
 
 
 
1.1 Bakgrund 
 
  
Många elever som är i behov av särskilt stöd i skolan får inte det stöd de har rätt till. I rapporten 
från skolverket Elever som behöver stöd men får för lite (2005b) framgår att en del elever inte får 
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för lite stöd utan fel sorts stöd. Forskarnas intervjuer visar på att elever med utagerande beteende 
ofta hamnar i kläm. De tas från den ordinarie undervisningen och sätts i små grupper. Det är 
beteendet som ska behandlas och inte orsaken till det. Skolan har inte tid att gå till botten med 
vad som orsakar en elevs beteende. Forskarna menar vidare att detta är problematiskt eftersom 
skolans knappa resurser endast blir till för ett fåtal elever. I rapporten menar man vidare att 
skolans verksamhet och kompetens inte ifrågasätts utan det är eleven som bedöms ha ett 
stödbehov. Forskarna drar slutsatsen att det är skolans miljö och förmåga att anpassa sig till 
elevernas olika behov som är målet för en skola för alla. 
 
Lärarutbildningskommittén skriver i rapporten Att lära och leda (SOU: 1999:63) att det i den nya 
lärarutbildningen behövs kompetens för att möta alla elever i skolan. Personal inom skolan måste 
kunna hantera elevers olika erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov. Att endast 
speciallärare och specialpedagoger skulle kunna ta hand om dessa elever är förlegat och det krävs 
istället en allmän specialpedagogisk kompetens. Kommittén menar att det är inom den ordinarie 
undervisningen stödet ska ges. Vidare i rapporten kan man läsa att det är specialpedagogikens 
mest angelägna uppgifter att bidra till att personal i förskola och skola kan möta alla elevers 
olikheter. Forskningen visar alltså att en allmän specialpedagogisk kunskap hos skolpersonal är 
nödvändig i dagens skola om vi ska kunna uppnå en skola för alla. 
 
Skolans styrdokument, Lpo-94, är mycket tydliga i hur elever i behov av särskilt stöd ska 
bemötas i skolan.  
 
 

Alla som arbetar i skolan skall  

• uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och  

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  

   
Läraren skall  

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 
(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 14-15). 

 
 Rektor ansvarar för att: 

- Resursfördelningen och stödåtgärderna anpassas till den värdering av elevernas utveckling 
som lärare gör, 

- Undervisningen och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd 
och den hjälp de behöver, 

- personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 
utföra sina uppgifter (Utbildningsdepartementet, 1998, s.19).  

 
Av styrdokumenten framgår att alla i skolan har ansvar för att stödja elever i behov av särskilt 
stöd. Det är alltså inte bara en speciallärare eller specialpedagogs uppgift. Alla ska få den 
kompetensutveckling som krävs för att kunna göra ett bra arbete. Därför anser vi att det är 
mycket relevant att undersöka hur personal och rektorer resonerar inför stödåtgärder som 
placering i liten grupp. 
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1.1.1 Definitioner  
 
 
Med liten grupp menar vi små grupper som leds av en särskilt tillsatt lärare inom grundskolan. 
Eleverna som tillhör den här gruppen lämnar sin klass helt eller delvis under skoldagen. 
Elevernas placering i den lilla gruppen har beslutats av elevvårdsteam och med föräldrars 
medgivande. 
 
 5 § Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp. 

Styrelsen skall efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare besluta i fråga om 
elevens placering i en särskild undervisningsgrupp (Grundskoleförordningen, 2000:1108). 

 
En skola för alla innebär att alla elevers olika förutsättning och behov står i centrum för 
undervisningen. 
 

Det är skolans uppgift att erbjuda varje individ en relevant undervisning och optimala 
utvecklingsmöjligheter. Detta kan bäst ske i en miljö där självkänslan och den positiva 
självuppfattningen är stark, dvs. i en miljö där man upplever verklig delaktighet och 
gemenskap. (SOU 1998:66, s. 15) 

 
De specialpedagogiska insatserna ska ske i samverkan med den ordinarie undervisningen. Ett 
varierat arbetssätt ska främja att segregering inte blir nödvändig. Det är miljön som ska anpassas 
till eleven och inte tvärtom.  
 

Alla elever skall ges förutsättningar att nå skolans mål och ingen elev skall behöva stå utanför 
gemenskap och delaktighet (SOU 1998:66, s. 15) 

 
 
 
1.2 Syfte 
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att granska hur en grupp lärare och skolledare resonerar inför 
elevers placering i liten grupp.  
 
 
 
1.3 Problemformulering   
 
 

 Hur har det förebyggande arbetet för att elever ska kunna delta i den ordinarie 
undervisningen sett ut och vilka arbetssätt finns i klasserna? 

 Vilken kompetens finns hos personalen som deltar i undersökningen? 
 Vad anser personalen att en liten grupp kan ge som inte den ordinarie gruppen kan? 
 Vilken utveckling hos eleven förväntas efter placering i liten grupp?  
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1.4 Arbetets upplägg  
 
 
I kapitel 1 beskriver vi varför vi har valt att skriva om placering i liten grupp och varför det är 
relevant inom det specialpedagogiska forskningsfältet. Vi presenterar vårt syfte och de 
problemformuleringar som vi avgränsat oss till. Vi hänvisar även till tidigare forskning inom 
området samt vad skolans styrdokument säger. 
 
I kapitel 2 gör vi en genomgång av litteratur. Vi har valt att börja med en historisk tillbakablick 
på hur skolan har arbetat med elever som av olika anledning har bedömts vara annorlunda och 
inte klarat den ordinarie skolgången. Vi fortsätter sedan med dagens skola som ska vara en skola 
för alla. Vad innebär det och vad ställer det för krav på skolans personal? Vi tar även upp vad 
skollagen och grundskoleförordningen skriver om elever i behov av särskilt stöd.  
 
I kapitel 3 beskriver vi vilken metod vi valt för att undersöka våra frågeställningar. För att 
komma på djupet med hur lärare och skolledare resonerar har vi valt att göra semistrukturerade 
intervjuer. Det innebär att vi har frågeområden klara men inte ett fast antal frågor som är lika för 
alla som vi intervjuar. Vi beskriver även vilka etiska överväganden vi har gjort samt 
tillförlitligheten av arbetet. 
 
I Kapitel 4 redovisar vi resultaten från våra intervjuer och gör en analys. Vi har delat in 
intervjusvaren i fem kategorier.  
 
Elever i behov av särskilt stöd beskriver hur många elever som bedöms vara i behov av särskilt 
stöd på de utvalda skolorna samt om alla elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd får det.   
 
Särskilt stöd handlar om de olika typer av stödåtgärder som finns på skolorna.  
 
Under rubriken Förebyggande åtgärder har vi samlat svaren som beskriver det förebyggande 
arbetet i klassrummen och hur lärarna anpassar undervisningen för att eleverna ska kunna delta i 
den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt. 
 
Avsnittet om Liten grupp behandlar lärarnas och skolledarnas resonemang kring elevers 
placering i liten grupp. För- och nackdelar beskrivs. Vilken utveckling som eleven förväntas få i 
en liten grupp samt vad den lilla gruppen kan ge som inte den ordinarie undervisningen kan 
redovisas 
 
I det sista avsnittet Kompetensutveckling beskrivs vilken specialpedagogisk kompetens som 
finns på skolorna och på vilket sätt den kompetensen används i arbetet med elever i behov av 
särskilt stöd. Behovet av kompetensutveckling tas upp. 
 
Efter varje kapitel görs en kort analys och som avslutning redovisar vi vilka slutsatser vi kommit 
fram till. 
 
I diskussionen knyter vi ihop tidigare forskning och vår egen undersökning och slutligen görs en 
sammanfattning i kapitel 6.  
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2 Litteraturgenomgång  
 
 
I litteraturgenomgången kommer vi att inleda med en bakgrund till dagens skola. Vi har gjort en 
genomgång av den forskning som beskriver hur skolan har arbetat med elever som av olika 
anledningar inte har förväntats nå målen. Vi fortsätter sedan med en beskrivning av dagens skola 
för alla och ser efter vad detta har inneburit för personal och elever. Vi kommer också att 
koncentrera oss på vilken specialpedagogisk kompetens som bör finnas på en skola och hur den 
används i en skola för alla. Vi tar även upp vilka elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd. 
 
 
 
2.1 Historisk bakgrund 
 
 
Vi vill börja med att ge en historisk tillbakablick av den obligatoriska skolan för att förstå hur 
dagens skola har växt fram. Skolan har alltsedan den blev obligatorisk, år 1842, gått igenom en 
hel del förändringar. Dagens skola har inte mycket gemensamt med den folkskola som startades 
på 1800-talet. En gemensam nämnare är dock frågan om hur man ger barn i behov av stöd den 
bästa hjälpen. Vi vill i detta avsnitt tydliggöra hur man under olika tidpunkter har hanterat elever 
som inte har passat in och som inte har förväntats nå målen. Vi börjar med en genomgång av 
folkskolan och specialundervisningen i ett historiskt perspektiv för att sen gå över till hur det ser 
ut nu inom området. 
 
 
 
2.1.1 Folkskolestadgan och speciallärarutbildningen 
 
 
Arnman och Jönsson (1986) beskriver hur skolan under 1800-talet blev obligatorisk för alla barn. 
Folkskolestadgan från 1842 fastslog att skolplikt skulle gälla för alla barn och att det skulle finnas 
minst en skola i varje socken. Det var dock inte obligatoriskt att närvara i skolan utan man kunde 
få hemundervisning. Det viktiga vara att barnen tillägnade sig kunskaperna, på vilket sätt detta 
skedde var mindre viktigt. Detta ledde till att de familjer som tillhörde överklassen ordnade egen 
hemundervisning för sina barn och de som inte hade råd att själva bekosta undervisning måste 
skicka sina barn till skolan Men de fattiga arbetarbarnen behövdes hemma på gården för att 
hjälpa till med de dagliga sysslorna. Därför blev deras undervisning sporadisk.  
 
Antalet skolor växte snabbt i landet och med detta ökade också kraven på att alla skulle gå i 
skolan. Med detta föddes också behovet av specialundervisning för barn som av olika 
anledningar inte klarade av den ordinarie undervisningen. Den första hjälpklassen för elever med 
”begåvningsnedsättning” och/eller beteendestörning inrättades i Norrköping år 1879 (Börjesson, 
1997). År 1905 fanns det fem hjälpklasser i Stockholm. Antalet ökade snabbt och på mindre än 
tjugo år hade antalet ökat till 181 hjälpklasser spridda över hela landet (Ahlström & Wallin, 
1986). 
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Enligt författarna fanns det utbildade speciallärare redan på tidigt 1900-tal men dessa arbetade 
med vad man då ansåg vara svårt handikappade elever. Till hjälpklasserna rekryterades personal 
från den vanliga lärarkåren och den lärare som kände sig motiverad att arbeta med 
stödundervisning kunde söka tjänsten. 
 
På 1920-talet beviljade dock regeringen ekonomiskt stöd för två veckors utbildning för 
specialundervisning (Ahlström & Wallin, 1986). Enligt Bladini (1990) var antalet deltagare på 
kursen som hölls i Stockholm 21. Tre år senare, 1924, anordnades en åttadagarskurs i Göteborg 
med 100 deltagare och 1926 i Malmö en tredagarskurs för ytterligare 100 personer. Därefter 
permanentades speciallärarutbildningen genom en återkommande utbildning med intagning varje 
höst i Stockholm under åren 1926-32. Kursen varade i 100 dagar och hade plats för 8 personer. 
Fram till 1961 förekom speciallärarutbildningar i Stockholm och Göteborg som fristående kurser 
av olika längd, från 12 veckor till 2 terminer, där det utbildades totalt drygt 100 speciallärare. 
Speciallärarutbildningen tog sedan rejäl fart när kurser började ordnas regelbundet på fler ställen i 
Sverige mellan åren 1962 och 1981. Det var under den perioden Malmö/Lund, Umeå, Uppsala 
och Linköping också fick speciallärarutbildning och därmed kunde över 1100 personer årligen 
utbildas till speciallärare. Vernersson (2003) skriver att sedan speciallärarutbildningen upphörde 
1988 var det meningen att denna utbildning skulle inkluderas i den vanliga 
grundskollärarutbildningen, med 10 akademiska poäng. Det visade sig dock att de 
nyutexaminerade lärarna inte hade lika stor beredskap när de kom ut på arbetsmarknaden som 
förväntades, för att möta elever med särskilda behov. I den nya lärarutbildningen finns nu 
möjlighet att välja fördjupning inom specialpedagogik. Specialpedagogens roll kan dock inte 
jämföras med speciallärarens eftersom deras arbetsuppgifter ser annorlunda ut.  
 
Speciallärarens roll var av tre olika karaktärer. Det var hjälpklassläraren som skötte 
undervisningen, Den diagnostisk-pedagogiska specialisten som testade eleverna och skolans 
förändringsagent som skötte de elevvårdande uppgifterna (Bladini, 1990). Enligt Vernersson 
(2003) finns det idag inte många speciallärare kvar på arbetsmarknaden, men man ser ofta i 
annonser att skolor söker speciallärare.  
 
 
 
2.1.3 Placering i hjälpklass 
 
 
Ahlström och Wallin (1986)  skriver att det från början var skolläkaren som bestämde vem som 
skulle få specialundervisning i hjälpklass. Vad föräldrarna hade för synpunkt på detta var det 
ingen som brydde sig om. Föräldrarna tillfrågades inte och kunde inte tacka nej till en sådan 
placering. För att inte belasta budgeten med för mycket arbete av skolläkaren så kunde läraren 
anmäla elever till prövning. Eleverna testades i sina kunskaper av skolinspektören, hjälpläraren 
eller överläraren. Om eleverna inte klarade testet av någon anledning blev de hänvisade till 
hjälpklass. På 1940-talet började man använda sig av intelligenstest för att se om en elev behövde 
stöd eller ej. Det visade sig att 13 procent av eleverna var i behov av stöd och utbyggnaden av 
hjälpklasser påskyndades. Emanuelsson (2000) berättar att en elev som, i slutet av 60-talet, var 
placerad i hjälpklass, undrade varför det hette hjälpklass när det skulle bli svårare för honom ute 
på arbetsmarknaden när arbetsgivaren fick veta att han gått i hjälpklass. Ingen tänkte på att 

 10



elevens placering var beroende av vilka pedagogiska sammanhang och situationer som eleven 
inte kunde hantera, utan eleven blev ”sin diagnos” och andra egenskaper kom i skymundan. 
 
Elever som inte klarade den normala takten i folkskolan kunde få gå om ett år. Denna form av 
kvarsittning var från början den vanligaste hjälp elever med behov av stöd fick.  I mitten av 1950-
talet ansåg man att svagbegåvade eller handikappade elever kunde verka hämmande på de 
”normala” barnen och därför skulle dessa barn särskiljas och placeras i liten grupp. Namnen på 
dessa smågrupper var många: särskoleklass, hjälpklass, läsklass, CP-klass, obsklass, hörselklass, 
synklass, skolmognadsklass och frilufts- och hälsoklass. Undervisningen i dessa smågrupper 
liknade den som bedrevs i de ordinarie klasserna (Vernersson, 2003).  
 
Fischbein och Österberg (2003) menar att möjligheterna för de ”svaga” eleverna att få vara med 
och påverka sin egen situation, vad gällde t ex beslut om placering, fanns tidigare inte. Numera 
kommer individen mera i centrum. Det är legitimt att framföra sina åsikter även om man är i 
underläge och man lyssnar till ungdomars och vuxnas upplevelser och önskemål och försöker så 
långt som möjligt synliggöra individen och dess önskemål. Men det finns stora variationer, även 
nu, på hur stort inflytande föräldrar och elever har. Skillnaderna kan också variera på en och 
samma skola beroende på hur starka och aktiva föräldrarna är. Att få till stånd en process där 
elevernas kunskapsinhämtning är i centrum och att attityds- och beteendeförändringar sker, bidrar 
till ett ökat välmående hos eleven och bidrar till att uppfylla målet att få en skola för alla  
 
I slutet av 1940-talet kom förslaget att införa en enhetsskola. Berg (1999) skriver att alla insåg att 
svårigheterna skulle bli stora och att det skulle bli omöjligt att bedriva undervisning i stora 
klasser med olika begåvningsprofiler. Man trodde inte att lärarna skulle klara undervisningen 
även om klasstorleken halverades. Trots detta genomfördes beslutet om enhetsskolan, med 
oförändrat antal elever i klasserna.  
 
Enhetsskolan innebar enligt Berg inte att alla elever läste samma kurser utan man kunde välja 
svårighetsgrad. Valet skulle gälla graden av teoretisering. Hjälpklasserna skulle på så sätt inte 
längre behövas i samma utsträckning eftersom undervisningen skulle individualiseras. Svaga 
elever förväntades välja ”lättare” program, men så blev det inte eftersom i stort sett alla valde de 
teoretiska linjerna (Berg, 1999). 
 

• Läroböckerna skulle inte styra vad eleverna skulle lära sig.  
 

• Lärarna kunde välja ut vilka uppgifter som var lämpliga för de olika klasserna.  
 

• Eleverna kunde också välja bort engelska, få praktisk yrkesorientering eller 
specialundervisning 7 timmar/vecka under sitt sista skolår.  

 
Detta var den individualisering som fanns. Ett nionde läsår infördes på 60-talet och eleverna fick 
välja om de ville förberedas för gymnasiestudier, kontorsarbete eller gå en praktisk linje där man 
kunde få arbete direkt efter avslutad grundskola (Ahlström & Wallin, 1986). 
 
Under 1960- och 1970-talen ökade specialundervisningen kraftigt. För elever med handikapp 
skrevs det in i läroplanen att skolan skulle anordna skolmognadsklass, läsklass, hjälpklass, 
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observationsklass och specialklass (Persson, 2001). Specialundervisningen skulle lösa den 
enskildes skolsvårigheter och elever som inte kunde tillgodogöra sig den vanliga undervisningen 
fick extra hjälp genom att lämna den ordinarie undervisningen och gå till en speciallärare. På så 
sätt blev eleven utpekad och avskiljd från klassen. Syftet med specialundervisningen var att ge 
hjälp åt elever som av någon anledning inte klarade av uppgifterna som läraren gav i den vanliga 
undervisningen. Men det fanns andra orsaker till specialundervisning. Den kunde fungera som en 
bestraffning för elever som inte skötte sig i skolan eller för elever som störde den ordinarie 
undervisningen (Arnman & Jönsson, 1986). Varför ökade då behovet av specialundervisning? 
Emanuelsson (2000) skriver att ökningen av specialundervisning till stor del berodde på att 
skolan hade väldigt gott om resurser till följd av det ekonomiska uppsvinget och därför avskiljdes 
fler elever från sin ordinarie klass och fick specialundervisning i stället. Fischbein och Österberg 
(2003) menar att läraren kände att han/hon slapp ansvaret om elever skickades till specialklasser. 
Vidare berättar de att lärarna hade inställningen att man då blev man av med dem som inte kunde 
anpassa sig till undervisningen eller till att passa in i ”skolkoden”. Många lärare utgick från att 
eleven var ”tom” på kunskap och att lärarens uppgift var att fylla tomrummet. Eleverna skulle 
sedan, utan att dra egna slutsatser och tänka, kunna återupprepa vad läraren tidigare lärt ut. Om 
en elev förstod det inlärda eller ej hade ingen betydelse. Om en elev inte förstod t ex en 
matematikuppgift upprepade läraren samma sak igen men med högre röst och ofta med en 
irriterad klang.  
 
SIA-utredningen (Skolans Inre Arbete), som kom 1974, tog upp frågan huruvida det var skolans 
svårigheter med elever eller elevers olikheter och svårigheter i skolan som skulle fokuseras. I Lgr 
80 stod nedskrivet att om en elev fick svårighet i skolarbetet var det nödvändigt att först pröva 
om arbetssättet i skolan kunde ändras. Man skulle också först analysera de situationer där eleven 
inte fungerade innan man satte in stödåtgärder (Emanuelsson, 2000). 
 
Enligt Fischbein och Österberg (2003) har skolan i Sverige gått i riktning mot en mer fri skola i 
den mening att eleverna ska vara aktiva och själva söka sin kunskap. Det är viktigt att ett sådant 
arbetssätt kombineras med en vuxens vägledning och handledning så att de elever som inte har så 
goda förutsättningar att vara ”självgående”, får det stöd och den hjälp den behöver  
  

”Men hur ska nyligen invandrade elever med dåliga kunskaper i svenska klara 
detta fria arbetssätt, som förutsätter att man behärskar svenska språket i tal och 
skrift? Hur ska en svag elev med föräldrar som inte kan ge hjälp kunna göra 
eleganta arbeten i historia, engelska, matematik och fysik?” (Berg, 1999, s 119). 

 
 
 
2.1.4 Läroplanen, Lgr 80 
 
 
I läroplan för grundskolan, Lgr 80, (Skolöverstyrelsen, 1980) fanns ett speciellt kapitel som 
behandlade ”Elever med särskilda behov”, som det då kallades. Redan då fanns kraven på att 
skolans arbetssätt skulle utformas på sådant sätt att det skulle motverka att elever fick svårigheter, 
alltså ett individuellt arbetssätt. Man ville att eleverna skulle vara med och planera verksamheten, 
som för vissa elever skulle kunna innebära att man arbetade med uppgifter under en längre tid än 
vad klasskamraterna gjorde. 
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Läsinlärning måste ske under hela skoltiden om det behövdes, och fick inte knytas till vissa 
årskurser eller åldrar. Elever som hade lättare för att uttrycka sig verbalt skulle inte tvingas att 
göra arbeten som helt baserade sig på skriftlig information och redovisning. 
 
Ett åtgärdsprogram skulle skrivas, precis som nu, där det klart skulle framgå vad det var man 
ville uppnå samt vilka medel och metoder som skulle tillämpas. Om elevens svårigheter var så 
stora att det krävdes stöd i särskild undervisningsgrupp under mer än en termin, var skolan ålagd 
att göra en ingående utredning kring elevens situation. För att bli framgångsrika i de åtgärder 
skolan vidtog fanns nedskrivet att skolan skulle ha ett nära samarbete och kontakt med föräldrar 
och all personal på skolan. Vid behov skull även sambete med sociala myndigheter och polis ske. 
 
 

2.2. Nutid 
 
 
Skolan ger idag olika stöd till elever som av olika anledningar inte klarar av den ordinarie 
undervisningen. Stödet ser lite olika ut beroende på vilka skolor man frågar. Men det finns en hel 
del gemensamma stödåtgärder som liten undervisningsgrupp och/eller enskild undervisning.  
 
 
 
2.2.1 Läroplanen Lpo 94 och grundskoleförordningen  
 
 
Läroplanen, Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1998), innehåller bindande föreskrifter för 
skolans verksamhet där man kan läsa vilka krav och förväntningar som ställs på skolan. Där står 
att skolans undervisning ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov och att skolan har 
ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. Skolans resurser ska fördelas 
så att de som behöver stöd och bedöms vara i behov av mer resurser ska också ha rätt till detta. 
 
 I kapitel 4, § 1  i Grundskoleförordningen (2000:1108) står att ”utbildningen i grundskolan skall 
syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver 
för att delta i samhällslivet…Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 
 
Vidare står det i Grundskoleförordningen kapitel 5, § 4 En elev ska ges stödundervisning om det 
kan befaras att eleven inte kommer att nå de mål som minst ska ha uppnåtts vid slutet av det 
femte och det nionde skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. Vidare står i § 
5 att elever i behov av specialpedagogiska insatser i första hand ska ges sådant stöd inom den 
klass eller grupp som eleven tillhör. Bara om det finns särskilda skäl får stödet istället ges i 
särskild undervisningsgrupp. Vidare står det att skolan ska samråda med vårdnadshavaren och 
elev om stödundervisningen ska ske i särskild undervisningsgrupp. 
 
Grundskoleförordningen kapitel 5, § 7 säger också att undervisningen som inte sker i ordinarie 
klass eller grupp så långt som möjligt ska motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. 
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Ladberg (1994) skriver att målet för de flesta är, att eleverna ska tillbaka in i vanliga klasser. 
Helst ska de inte behöva lämna sin klass utan kunna vara kvar i den och om läraren har en långt 
gående individualisering klarar de ofta av mycket krävande elever i klassen. Den lärare som 
individualiserar sin undervisning har förmodligen lättare att ta in en elev som är i behov av stöd, i 
sin ordinarie grupp. Då måste man inte plötsligt börja ta helt nya hänsyn, utan kan fördjupa det 
arbetssätt man redan har och en elev som behöver extra stöd blir inte så tydligt utpekad som 
speciell. 
 
 
 
2.2.2 Vilka elever är i behov av stöd? 
 
 
Det finns olika anledningar till att stödundervisning är nödvändig och det finns olika sätt att ge 
stödundervisning. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver att: 
 

”Det finns barn och ungdomar som anses ha behov av specialpedagogiska åtgärder och det 
finns barn som inte anses ha sådana behov. Var gränsen dem emellan går kan i huvudsak 
förstås som en social konstruktion vars konsekvenser vi har svårt att överblicka” (s 114). 

 
Enligt Grundskoleförordningen (2000:1108) ska stöd ges till elever som av någon anledning inte 
kommer att nå målen i årskurs fem och nio, då nationella prov ges.  
 
Börjesson (1997) skriver följande: 
  

”Oavsett hur man ser på konsekvenserna för skolans vardag med större elevgrupper, och 
oavsett om det finns ett orsakssamband här, så sammanfaller idag skolklassernas växande 
med mycket tal om att diagnostisera det avvikande. Men till denna nutidsbetraktelse vill jag 
lägga en bild som talar om en mycket lång epok med problematisering av det avvikande, av 
de som uppfattas som störande av ordningen och hämmande för arbetstakten”(s 73).  

 
Emanuelsson (2000) menar att elever med diagnoser är olika, även om de har samma diagnos. 
Deras skolsituation ser också olika ut därför kan man inte utgå från att dessa elever har behov av 
samma stöd. Åtgärdsprogram som ska visa vilka åtgärder som behövs i verksamheten, måste 
göras för att på bästa sätt kunna tillgodose den enskilde eleven. Skolan ska inte underskatta den 
betydande kompetensen som finns i form av lärare, föräldrar och elever. Många gånger är det nog 
bristen att använda den kompetens som finns, som gör att elever placeras slentrianmässigt.  
 
Drugli (2003) menar att när en elev har problem är det oerhört viktigt att han/hon får individuellt 
anpassad hjälp så fort som möjligt. Det är ett problem i skolans värld att åtgärder inte sätts in 
tidigt och att man i efterhand kan se att eleven tidigt sänt ut signaler om att något är fel.  
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2.2.3 Elever som behöver stöd men får för lite 
 
 
Skolverket (2005b) skriver i sin rapport Elever som behöver stöd men får för lite att elever som 
behöver stöd inte får tillräckligt eller t o m fel sorts stöd. Man valde ut tio skolor från olika typer 
av bostadsområden och gjorde en undersökning för att få svar på om eleverna får det stöd som de 
enligt lagen har rätt till. Undersökningen gäller ca 2300 elever på de olika skolorna. Svaret blev 
att 700 elever eller drygt 30 procent inte bedömdes få det stöd de behövde för att klara 
undervisningen. Skillnaden mellan de olika skolorna var stor, från 0 procent till närmare 90 
procent. Dessutom saknades åtgärdsprogram för ¼ av de barn som hade stöd i någon form.  
 
Vilka är då de barn som bedöms inte få tillräckligt stöd i skolan? Rapporten tar upp följande: 

• Pojkar bedöms vara i behov av stöd i dubbel utsträckning jämfört med flickor. Det är 
inget specifikt för Sverige utan internationella studier visar på samma siffror.  

• Barn till ensamstående föräldrar bedöms också i högre grad tillhöra barn i behov av stöd. 
Undersökningen kom fram till att något mer än vart fjärde barn i behov av stöd levde 
med bara en förälder.  

• Elever med utländsk bakgrund bedöms också vara i större behov av stöd än svenskfödda 
barn. Till gruppen med utländsk bakgrund finns också elever som är födda i Sverige men 
vars föräldrar invandrat, alltså andra generationens invandrare.  

• De tysta, initiativsvaga eleverna är en grupp som ofta glöms bort. Dessa elever syns och 
hörs inte i klassrummet.  

• Utåtagerande, aggressiva elever får stöd, men ofta ges fel stöd eftersom skolan har svårt 
att göra något åt de bakomliggande faktorerna, som oftast finns i hemmet.  

 
 
 
2.2.4 Kompetens att möta alla elever i en skola för alla 
 
 
Haug (1998) visar att dagens skola segregerar elever genom att eleven definieras som problemet 
och skickas iväg till andra åtgärder. Lösningen är att behandla eleven och man bortser från att 
skolan kan var problemet. I en skola för alla där ett inkluderande synsätt råder ställer man sig 
frågan vad det är i skolmiljön som har hindrat vissa elever att få utbyte av sin skolgång. Haug 
anser att det finns för lite specialpedagogisk kompetens på skolorna och det gör att de 
speciallärare eller specialpedagoger som finns på skolorna får ta hand om de elever som behöver 
någon form att stödåtgärd. De kräver något utöver den ordinarie undervisningen. Det här, menar 
Haug, måste ändras om det ska kunna bli en skola för alla. Alla lärare måste kunna möta alla 
elever. Detta påpekar även Lärarutbildningskommittén (SOU: 1999:63) i sitt betänkande inför 
den nya lärarutbildningen och menar att alla lärare behöver ha kompetens för att möta alla elever. 
Det ska inte behöva finnas ett behov av särskiljning om alla lärare har den kompetensen. Då ska 
man inom den ordinarie undervisningens ram kunna tillgodose alla elevers behov. 
Specialpedagogens roll måste renodlas mer till att, tillsammans med rektor, ha det övergripande 
ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd som de är berättigade till.  
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I regeringens proposition (1999/2000:135) betonas vikten av att alla lärare har en 
specialpedagogisk kompetens. Regeringens bedömning var:  
 

Specialpedagogisk utbildning bör ingå som ett moment i det allmänna utbildningsområdet. 
Specialpedagogisk utbildning bör också kunna anordnas inom utbildningsområdena med 
inriktningar och specialiseringar (s. 56). 

 
Genom att samarbeta med specialpedagoger och elevvårdsteam ska läraren kunna hantera och 
bemöta det stöd den enskilde individen behöver. Varje arbetslag bör även ha någon lärare med 
extra specialpedagogisk kompetens.  
 
I regeringens förslag till ny skollag (U2005/5584/S) står det: 
 

14 § Om det genom uppgifter från skolans personal, eleven, elevens vårdnadshavare eller på 
annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de mål som minst 
skall uppnås enligt läroplan och kursplaner, skall rektor se till att elevens behov av 
stödåtgärder utreds. Behov av särskilt stöd skall även utredas om eleven uppvisar andra 
svårigheter i sin skolsituation (s.25). 
 
16 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller 
som komplement till denna och skall i första hand ges inom den elevgrupp som eleven 
tillhör. Om det finns särskilda skäl får rektor besluta att särskilt stöd skall ges i en annan 
elevgrupp eller enskilt. (s.26)  

 
I Skolverkets remissvar till förslaget till en ny skollag (U2005/5584:1916) bedöms det finnas 
stora brister i det särskilda stödet till elever. Skolverket menar att stödet ges för sent, inte har 
utretts tillräckligt eller har för dålig kvalitet. Skärpta och förtydligade bestämmelser för elevers 
rätt till stöd har därför stor betydelse. 
 
Genom att ha en samverkan mellan olika yrkeskategorier som finns kring eleven, kan man skapa 
goda förutsättningar för förändringar. Där kan man komma fram till hur man ska genomföra 
arbetet i praktiken för att ge eleven det stöd den behöver (Drugli, 2003). Detta gäller främst de 
elever vars problem härrör sig från psykosociala förhållanden i hemmet, som i sin tur påverkar 
eleven negativt i skolan. 
 
 
 
2.2.5 Liten grupp 
 
 
I grundskoleförordningen (2000:1108) § 5 står att elever i behov av specialpedagogiska insatser 
ska i första hand ges sådant stöd inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Bara om det finns 
särskilda skäl får stödet istället ges i särskild undervisningsgrupp. Fischbein och Österberg (2003) 
skriver att eftersom det finns särskilda undervisningsgrupper, eller som de i dagligt tal kallas 
”liten grupp”, på alla skolor i Sverige måste behovet av sådana grupper finnas, eftersom placering 
i en sådan grupp först diskuteras och godkänns av både föräldrar och eleven själv. Skolverket 
(1996) drar den slutsatsen att speciella undervisningsgrupper för barn i behov av särskilt stöd är 
vanliga i grundskolan. Man skiljer alltså ut dessa barn och denna segregation tycks öka. Haug 
(1998) tar upp begreppen integrering och segregering och menar att det kan i samband med tal 
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om specialundervisning få en negativ klang. Vidare säger han att det viktigaste i undervisningen 
är att hitta den optimala lösningen för varje elev. Det finns ett mycket stort antal elever i den 
svenska skolan som har fått en diagnos som, för att eleven ska ha en möjlighet att nå målen, 
kräver att de skiljs ut och får specialhjälp. Tideman m. fl. (2004) menar att de positiva effekterna 
av mindre grupper är en lugnare atmosfär och att det i sin tur ger en trygghet för eleverna. 
Samtidigt varnar de för att öka segregeringen i skolan. Det leder till att man sedan behöver lägga 
stor ansträngning vid integrering. Istället krävs det utbildning, forskning och utvecklingsarbeten 
för att få skolan att arbeta inkluderande och se elevers olikheter som tillgångar och inte som 
begränsningar. 
 
Fejan Ljunghill (1995) refererar till Ruth Bauth som har varit rektor på Rosengårdsskolan i 
Malmö, en skola känd för sina många nationaliteter och sociala problem. Hon menar att ju mer 
komplexa saker och ting är, desto mer samverkan behövs för att lösa problem som uppstår. 
Samtidigt blir acceptansen större för olikheter ju mindre avgränsat vi lever. Vitsen med en skola 
för alla är att tillåta olikheter och rymma mångfald. Kärnan i en demokrati är att tillvarata och 
visa respekt för olikheter och glädjas åt mångfald i samhället. Därför ska vi försöka vara generösa 
mot det särskilda. 
 
 
 
2.2.6 Åtgärdsprogram och Individuella utvecklingsplaner 
 
 
Från och med januari 2006 gäller kravet för individuella utvecklingsplaner för grundskolan, den 
obligatoriska särskolan, sameskolan och specialskolan (Skolverket, 2005a). 
Grundskoleförordningen (2000:1108) fastslår att läraren fortlöpande skall informera eleven och 
elevens vårdnadshavare om elevens skolgång För att göra detta skall utvecklingssamtal 
genomföras minst en gång per termin. Dessutom ska en individuell utvecklingsplan finnas för att 
visa vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapsmålen (7 kap, 2 §). Om det 
framkommer att eleven behöver särskilt stöd för att nå målen i skolan skall enligt 
grundskoleförordningen ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare ska 
ges möjlighet att delta vid utarbetandet (5 kap, 1 §). 
 
I skolverkets skrift Allmänna råd om individuella utvecklingsplaner (2005a), beskrivs 
utgångspunkter och syfte med den individuella utvecklingsplanen. Det är skolans uppgift att 
skapa förutsättningar för att alla elever ska utvecklas i riktning mot de nationella målen. Under 
hela skoltiden ska elevens utveckling följas och planeras. Skolan ansvarar för att alla elever ska 
få en individuellt anpassad undervisning. En skriftlig individuell utvecklingsplan ger ett stöd och 
ett underlag för läraren att planera sin undervisning. Den kan även synliggöra vilka behov av 
utveckling som finns på olika nivåer inom skolan samt ge underlag för resursfördelning och 
kompetensutveckling.  
 

”Att skriftligt dokumentera är ett stöd i arbetet med att följa upp elevens lärande och bedöma 
effekterna av vidtagna insatser och eventuellt förändra dem eller sätta in nya (s.11).” 

 
Den individuella utvecklingsplanens syfte är bl.a. att konkret beskriva vilka insatser som bör 
vidtas för att eleven ska utvecklas i riktning mot målen. För de elever som inte bedöms nå målen 
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ska ett åtgärdsprogram upprättas. Skillnaden mellan en individuell utvecklingsplan och ett 
åtgärdsprogram är att individuella utvecklingsplanen ska upprättas i samband med 
utvecklingssamtalet medan ett åtgärdsprogram kan upprättas när som helst. En del elever kommer 
alltså att ha både en individuell utvecklingsplan och ett åtgärdsprogram. 
 
Skolverket (2005a) betonar vikten av att stödåtgärder som sätts in ska vara ett resultat av en 
kartläggning och analys av elevens hela skolsituation. Arbetssätt, grupperingar, relationer, 
organisation, attityder och förväntningar kan vara faktorer som påverkar elevens skolsvårigheter. 
Åtgärderna ska sedan kontinuerligt följas upp och utvärderas.  
 
 
 
2.2.7 Kompensatoriska hjälpmedel 
 
 
Datorstöd till elever som behöver kompensatoriska hjälpmedel har under 1990-talet fått en 
omfattande spridning. En del program är inriktade enbart på stavningsträning, andra ger 
stavningsstöd i anslutning till skrivandet, medan ytterligare program erbjuder fortlöpande diagnos 
och utvärdering parallellt med läsning och skrivning. Datoranvändning kan medverka till 
förbättring av läs- och skrivförmågan på flera olika sätt och är en viktig hjälp för både elev och 
lärare (Myrberg, 2003). Ett antal elever kommer, trots bästa möjliga pedagogik, att ha svårt att nå 
tillfredsställande läsförmåga. Ungefär var fjärde elev kräver intensivinsatser i form av en-till-en-
undervisning.  För dessa är kompensatoriska insatser nödvändiga (Myrberg, 2001).  
 
Att hitta rätt i djungeln av kompensatoriska hjälpmedel är inte lätt. Det som fungerar för en elev 
fungerar inte alls för en annan. Tillgång till teknisk utrustning finns i större utsträckning än 
tidigare och detta ställer naturligtvis krav på skolans personal (Föhrer & Magnusson, 2003). 
 
Författarna menar att lärares attityder och kunskap om datorer har stor betydelse för hur datorn 
integreras i skolarbetet. Arbetsredskapet datorn har istället för att bli en integrerad del av 
undervisningen blivit ett arbetsmoment som tas till när det passar uppgifterna och den 
målsättning pedagogen har. Det tar tid att planera undervisningen så att arbetssättet verkligen ger 
möjlighet till kompensation på ett effektivt vis. I satsningen av att investera i teknisk utrustning 
tycks den kontinuerliga fortbildningen ha glömts bort. Planeringen kräver så mycket av läraren så 
att det blir ett merjobb (Föhrer & Magnusson, 2003). 
 
Det finns en uppsjö av kompensatoriska hjälpmedel. Här kommer en förteckning över några av 
de vanligaste hjälpmedlen på marknaden just nu. Exemplen är hämtade från vår B-uppsats 
Kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter (Petersson & Åström-
Swahn, 2005).  
 
Talsyntes 
 
Genom att använda en talsyntes kan man få det skrivna uppläst. Detta gör det möjligt att själv 
upptäcka felstavade ord och felaktigt utformade meningar. Svårigheten ligger i att upptäcka ord 
som uttalas lika men som har olika stavning. Vissa stavningar påverkar heller inte uttalet, t.ex. 
sjorta – skjorta. Som komplement till talsyntesen kan det vara lämpligt att använda ett 
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rättstavningsprogram. Talsyntesen kan användas för att läsa upp förslagen som ges (Föhrer & 
Magnusson, 2003). Den inbyggda talsyntesen kan läsa text i ordbehandling, text i menyer, 
dialogboxar, på Skrivbordet och på Internet. Även text som skrivs kan läsas upp fortlöpande 
(Elevdata). 
 
Rättstavningsprogram 

Stavningskontroll finns i de flesta ordbehandlingsprogram. De är dock utformade efter de 
feltryckningar en person utan läs- och skrivsvårigheter antas göra. Stavningskontroller är alltså 
inte alltid så effektiva för en person med stora stavningssvårigheter Det kan därför vara idé att 
skaffa ett rättstavningsprogram som är speciellt utformat för dyslektiker (Föhrer & Magnusson, 
2003). 

DAISY 

Cirka 50 timmars inläsning ryms på cd-romskivan så hela boken får oftast plats på en enda skiva 
istället för att kräva fem eller tio som i vanliga cd-böcker och kassettböcker. För att kunna läsa 
DAISY-format krävs Mp3-spelare/mp3-cd-spelare, DAISY-spelare eller läsprogram för 
persondator. Läsprogrammet Playback 2000 och TPB Reader kan beställas eller laddas ner 
kostnadsfritt från TPB: s hemsida. Med DAISY-tekniken kan man precis som i en vanlig bok 
enkelt bläddra mellan bokens rubriker och hoppa direkt till rätt avsnitt, söka efter sidnummer och 
sätta egna bokmärken (Talboks- och punktskriftsbiblioteket). 

Scanner med OCR-program 
 
Genom att använda en scanner kan man få redan skriven text, t.ex. från en lärobok, överförd till 
datorn. Med ett OCR-program kan man sedan bearbeta texten i en ordbehandlare (Frölunda Data 
AB).  
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3 Metod 
 
 
Denna del innehåller en beskrivning av hur den empiriska undersökningen genomförts. Vi tar upp 
vilken metod vi valde för vår undersökning och hur vi gjorde våra urval. Genomförande och 
bearbetning av materialet redovisas här. Vi kommer också att beskriva de etiska överväganden 
som gjorts. 
 
 
 
3.1 Problemprecisering 
 
 
I vår undersökning avser vi att undersöka hur en grupp lärare och skolledare resonerar inför 
placering i liten grupp utifrån frågeställningar som innehåller frågor om elever i liten grupp. Vi är 
intresserade av att få veta vad som gjorts, förebyggande i undervisningen, innan diskussion om 
placering i liten grupp skett och vad en liten grupp kan ge, som inte den ordinarie klassen kan. 
Vilken utveckling förväntas av eleven efter en placering i liten grupp och vilken kompetens finns 
hos personalen? 
 
Vi vill med undersökningen granska bakgrunden till varför en elev placeras i liten grupp, i stället 
för att få stanna i den ordinarie undervisningen. 
 
 
 
3.2 Metodövervägande  
 
 
Vårt syfte med undersökningen var att granska hur lärare och skolledare resonerar inför elevers 
placering i liten grupp. Det fenomenologiska perspektivet passade detta syfte. Fenomenologin 
strävar efter att förstå sociala fenomen utifrån individers perspektiv på sin värld. Genom en 
öppenhet för den intervjuades livsvärld kan man försöka förstå den intervjuades upplevelser och 
tolka dem (Kvale, 1997).  
 
När ämnet för uppsatsen valdes var vi överens om att vi skulle använda oss av kvalitativa 
intervjuer. Vi ville ha en viss struktur på intervjuerna där vi hade förberett ett antal frågor som 
sedan kunde utvecklas vidare både av oss och av den intervjuade.  Enligt Trost (1997) ska i 
möjligaste mån den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet och därför valde vi att ha öppna 
frågor som kräver mer än ja- och nejsvar. Semistrukturerade intervjuer var lämpligast för detta 
ändamål. En annan anledning till varför vi valde den här typen av intervjuer var ämnets karaktär. 
Skulle resultatet påverkas av frågornas känsliga art? Stöd till elever som behöver det, är något 
skolorna måste arbeta aktivt med och vi var lite oroliga över hur pass ärliga svar vi skulle få. 
Skolorna har ju en skyldighet att ge stöd till elever som är i behov av det och helst inom 
klassgemenskapen. Vi vet av egen erfarenhet att det inte alltid är så och kanske skulle de 
intervjuade inte svara så ärligt som de borde. 
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Vi ville att de intervjuade skulle ha chans att utveckla sina tankar ordentligt samtidigt som vi ville 
ha möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få ut så mycket som möjligt av svaren. Under en 
intervjusituation finns även möjligheten att reflektera kring och i så fall på vilket sätt kroppsspråk 
och stämningar säger någonting utöver svaren (Kvale, 1997). 
 
Intervjuerna skulle utmärkas av raka, enkla frågor som ger innehållsrika svar. Kvale (1997) 
menar att ju kortare och enklare frågor desto bättre kvalitet på intervjun. Intervjuarens roll blir 
istället att ställa uppföljande frågor utifrån svaren som ges. Vi ville använda oss av 
standardiserade frågor, men med en låg grad av standardisering, vilket innebär att man formulerar 
sig efter det språkbruk den intervjuade har och att man ställer frågorna i den ordning det passar 
för varje enskilt intervjutillfälle (Trost, 1997). Semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för de 
intervjuade att svara i egna termer och intervjuaren har möjlighet att fördjupa och utveckla de 
svar som ges. Den strukturerade intervjun däremot kännetecknas av att intervjuaren ställer exakt 
samma frågor till alla respondenter och att svaren sedan kan jämföras (May, 2001).  
 
I valet om vi skulle göra en jämförelse mellan skolor eller mellan lärare och skolledare valde vi 
att inte göra några jämförelser. Syftet med undersökningen var att granska hur lärare och 
skolledare resonerar inför elevers placering i liten grupp. Därför kändes inte en jämförande metod 
meningsfull i det här skedet. 
 
Vår undersökning är inte menad att ha en narrativ struktur, där vi vill höra hela berättelsen om 
den intervjuades liv och vad som har format den individen. Däremot kom narrativa inslag att bli 
en naturlig del av intervjun. Med narrativ menas berättelse (Kvale, 1997). I respondenternas 
erfarenhetsvärld finns säkert många berättelser om elever och deras problematik som har format 
deras attityder och värderingar i just de här frågorna. Variationerna blir då stora på vad 
respondenten kommer att ta upp, men vi tror att vi uppnår syftet med denna form av kvalitativ 
intervju, genom att få en spontan beskrivning av respondentens berättelse, inom området för vår 
undersökning, och sedan tolka den. 
 
 
 
3.3 Urval 
 
 
Vilka skulle vi fråga? Frågorna skulle kunna uppfattas som känsliga, som vi beskrivit ovan, 
därför tvekade vi inför att genomföra intervjuerna med våra egna skolledare, då vi kanske skulle 
dra förhastade slutsatser av våra respektive förkunskaper om vår egen skola. Vi valde därför att 
intervjua lärare och skolledare på andra skolor. Eftersom vi inte tänkte jämföra resonemangen för 
skolor med olika åldersgrupper, utan få fram olika sätt att tänka när det gällde placering av elever 
i stödgrupper, gjorde vi ingen åtskillnad på skolorna. Det blev två 1-6 skolor och två 7-9 skolor.  
 
Vi tog telefonkontakt med fyra skolors rektorer. Vi förklarade vårt syfte med uppsatsen och 
beskrev vilken den intervjuades roll skulle bli. Vi bad även rektorerna om namn på lärare som 
skulle kunna vara intresserade av vår undersökning. Två av rektorerna bad oss att återkomma 
nästa dag när det hade pratat med lärarna ifråga. De övriga gav förslag på namn och lät oss ta 
kontakt själva. Två av lärarna avböjde och ville inte delta i undersökningen eftersom de inte 
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ansåg att de hade tillräcklig kunskap om det vi ville veta. Vi fick till slut, per telefon, kontakt med 
fyra rektorer och åtta lärare.  
 
Två av rektorerna ville gärna att vi skulle genomföra en gruppintervju. På så sätt kunde vi kanske 
få fram mer fakta och intressanta vinklingar. Vi ville ju inte veta hur varje enskild person 
diskuterade kring ämnet utan mer en övergripande diskussion kring hur man, på de olika 
skolorna, förhåller sig till problemet och eftersom lösningar för enskilda elever alltid diskuteras i 
grupp, innan åtgärder sätts in, blev det naturligt att ha gruppintervjuer också. När detta kom på tal 
hade vi redan genomfört våra första intervjuer och därför gjordes inte gruppintervjuer på samtliga 
skolor i vår undersökning. Vi tror inte att detta har påverkat våra resultat.  Trost (1997) tar upp att 
frågan om gruppintervjuer kan ställa till flera problem. För det första kan man inte vara säker på 
att tystnadsplikten i den intervjuade gruppen hålls. Ett andra problem som han tar upp är att det är 
de språksamma och dominanta personerna som kommer till tals och att de tysta och mer 
blygsamma personerna inte får fram vad de vill. Eftersom de personer som blev intervjuade i 
grupp kände varandra bra och hade ett dagligt samarbete såg vi inte detta som något problem, 
varför vi accepterade förslaget. Trost tar vidare upp frågan om gruppstorleken vid gruppintervjuer 
och anser att den bör ligga runt 5 personer, vilket vi inte översteg. 
 
En av lärarna ringde tillbaka två dagar efter vårt samtal och meddelade att hon ville se 
intervjufrågorna någon dag före vårt avtalade möte. Läraren återkom dock ganska snart och 
avböjde medverkan. Det här ställde inte till det för oss utan snarare kändes det bra eftersom alla 
intervjuade då hade samma förutsättningar. Det hade ju kunnat påverka resultatet på så sätt att 
svaren kunde förberedas. Istället kom vi snabbt i kontakt med en av de intervjuades kollegor.  
 
 
 
3.4 Genomförande 
 
 
De intervjuer som var på samma skola genomfördes på samma dag. Detta pga. att vi skulle åka 
ganska långt och det var svårt att hitta flera dagar som passade. Respondenterna hade stor 
förståelse för detta och ordnade med tiderna. Detta är vi mycket tacksamma för. Vi hade därefter 
möjlighet att samla tankarna och skriva ner och bearbeta de svar vi fått medan vi hade 
situationerna färska i minnet. 
 
Vi använde oss av bandspelare, vilket de intervjuade gav sitt tillstånd till. Vi hade redan då 
berättat om vår tystnadsplikt och berättat att de bandade samtalen endast skulle användas till 
utskrift av samtalen, för att vi skulle kunna koncentrera oss på samtalet, utan att antecknandet vid 
intervjutillfället, skulle ta för stor del av tiden.  
 
Då vi besökte de intervjuades arbetsplatser, bad vi dem att ordna rum så att vi kunde sitta så 
ostörda som möjligt. Det var inget problem på någon av skolorna. I de fall rektor var med vid 
intervjutillfället användes hans/hennes arbetsrum där det på alla skolor fanns ett signalsystem 
utanför, så att övriga kunde se att där var upptaget. Vid övriga intervjuer hänvisades vi till den 
intervjuades arbetsrum eller till konferensrummet på skolan, där vi också kunde arbeta ostört. 
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När vi var nöjda med intervjuerna avslutade vi genom att fråga om respondenten hade något att 
tillägga eller något han/hon ville fördjupa sig ytterligare i. På det sättet fick vi en del ny 
information. Flera av de intervjuade berättade om elever som funnits på skolorna och hur deras 
liv hade påverkats av skolan. Här fick vi ytterligare ta del av den intervjuades erfarenhetsvärld, 
dock utan någon specifik fråga, efter det att intervjun egentligen var slut. Kvale (1997) menar att 
det är bra att avrunda intervjun på det här sättet eftersom respondenten ibland slappnar av och 
känner att den kan prata mer öppenhjärtigt när intervjun ses som avslutad. 
 
 
 
3.5 Bearbetning 
 
 
Efter varje intervju skrev vi ner spontana tankar om vad vi upplevt i form av den intervjuades 
kroppsspråk och vilken stämning som rådde. Detta kändes mycket relevant för vår studie 
eftersom tonfallet och på vilket sätt somliga svar lades fram ibland kunde indikera på en viss 
motvilja att gå in djupare på frågan. Även motsatta reaktioner noterades. Enligt Denscombe 
(2000) är det ett bra komplement till bandspelaren att göra fältanteckningar som beskriver 
atmosfären under intervjun samt den icke verbala kommunikationen som hela tiden försiggår.  
Dessa anteckningar noterades vid de aktuella svaren när sedan bandutskriften gjordes. Därefter 
skrev vi ut bandinspelningen för att lättare kunna plocka ut det mest intressanta från samtalen. Vi 
skrev ut de intervjuer vi varit ledare för, alltså hälften var. Vi bearbetade sedan texterna genom 
att sortera in svaren i kategorier utifrån våra frågeställningar. Kategorierna redovisas nedan. 
Kvale (1997) skriver att meningskategorisering länge har använts som en metod att analysera 
kvalitativt material. Vi valde att kategorisera efter de gemensamma mönster vi fann i 
intervjuerna. Kategoriernas namn valde vi utifrån huvudpunkterna under intervjuerna, dvs. det 
intervjuerna mest kom att fokusera på och det vi ansåg var viktigt för att kunna svara på våra 
frågeställningar i undersökningen. Dessa kategorier blev också ett enklare sätt att redogöra för 
hur lärare och skolledare resonerar. Vi kunde föra in resonemangen under kategorier vilket gjorde 
det enklare och tydligare för oss att avläsa resultatet. När all information hamnat på rätt plats 
bearbetade vi texten igen och plockade ut det som var relevant för vår undersökning. Många svar 
var ungefär desamma och där räckte det med ett citat för att belysa resultatet. I vissa fall har vi 
ändrat talspråk så att det ser bättre ut i skrift utan att därigenom förvanska innehållet. Vi 
funderade sedan över hur vi skulle redovisa vad vi fått veta och kom fram till att det var lämpligt 
att skriva det sagda, blandat med vår egen text, dvs. med utgångspunkt från våra frågeställningar. 
Vi valde att inte koda intervjuerna eftersom vi inte ämnade jämföra svaren med varandra utan 
endast var ute efter att granska hur en grupp lärare och skolledare resonerade inför placering i 
liten grupp. 
 
Den första kategorin behandlar hur många elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd på de 
berörda skolorna och hur många som får stöd.  
 
Den andra kategorin handlar om särskilt stöd.  Vem tar initiativ till att stödet ska ges? Vilka 
stödåtgärder finns det på skolorna och hur bedömer de vad som är lämpligt för den enskilde 
eleven? Vilka motiv finns det för olika stödåtgärder? Är det organisationen i sig som kräver en 
viss typ av åtgärd eller är det andra elevers behov som styr?  
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Kategori tre beskriver det förebyggande arbetet i klassrummet.  Hur arbetar lärarna för att eleven 
ska kunna ingå i den ordinarie undervisningen så mycket som möjligt? Hur ser användandet av 
kompensatoriska hjälpmedel ut? 
 
Den fjärde kategorin handlar om placering i liten grupp. Vilken utveckling förväntas av eleven 
och vad kan den lilla gruppen ge som inte den ordinarie undervisningen kan? För- och nackdelar 
med liten grupp beskrivs. 
 
Den femte kategorin behandlar kompetensen och kompetensutvecklingen hos personalen. Finns 
det tillräcklig kompetens i klasserna för att bemöta elever i behov av särskilt stöd? Hur används 
den specialpedagogiska kompetensen? Vilken kompetensutvecklingsplan finns på skolan? 
 
 
 
3.6 Etiska överväganden 
 
 
Inför den empiriska delen av den här uppsatsen gjorde vi valet att inte göra vår undersökning på 
våra egna arbetsplatser. May (2001) menar att alla människor, utifrån sina erfarenheter och 
uppfattningar, värderar saker i sin omgivning. Forskningsprojekt har ofta aktörer som har ett visst 
intresse för vad resultaten kommer att visa. Vi hade ju ganska klara åsikter om våra egna skolors 
resurser och brister och ville därför inte ha förutfattade meningar i undersökningen.  
 
Vid det första telefonsamtalet med respondenten informerade vi om vad vår uppsats skulle handla 
om och vårt syfte med uppsatsen. Vi informerade även om att allt material skulle behandlas 
konfidentiellt och att personen skulle vara anonym.  
 
Innan intervjuerna startade hade vi läst och satt oss in i de forskningsetiska principer som finns 
utgivna av Vetenskapsrådet (1991).  Enligt dessa forskningsetiska principer ska den intervjuade 
informeras om forskningens syfte och hur den intervjuades svar kommer att användas. Vi var 
noga med att följa de råd som finns där: Informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Det är av största vikt att som intervjuare upplysa om 
dessa utgångspunkter, så att de intervjuade personerna tryggt kan föra fram sina åsikter utan risk 
att bli igenkänd (Trost, 1997). 
 
 
 
3.7 Tillförlitlighet 
 
 
Kvale (1997) beskriver tillförlitlighetens dilemma när det gäller kvalitativa undersökningar. Kan 
forskaren generalisera och dra slutsatser av intervjumaterialet när det är forskaren själv som lett 
intervjuerna? Kvale menar att så länge forskaren ständigt kontrollerar och ifrågasätter meningen i 
intervjuerna så kan man det. Det måste också finnas en kvalitetsgranskning av utskrifterna på så 
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vis att översättningen från talspråk till skriftspråk inte förvrängs. Analys och tolkning måste 
också vara hållbara.  
Tillförlitligheten i vårt arbete bedömer vi vara så pass riktigt som det kan vara i ett arbete av den 
här storleken. Vi anser att vi kan dra slutsatser av resultatet men med det inte sagt att vi skulle få 
samma resultat om vi gjorde undersökningen på andra skolor. Där kan det ju råda ett helt annat 
klimat och förutsättningarna ser förmodligen annorlunda ut. Vi har använt bandspelare till alla 
våra intervjuer och därefter skrivit ut intervjuerna. Vi har alltså kunnat gå tillbaka och kontrollera 
svaren flera gånger. Talspråk har endast ändrats där det har upplevts som störande för läsningen. 
Innehållet har inte ändrats. Trost (1997) menar att det finns en risk att forskaren lägger in egna 
värderingar i tolkningen av resultatet. Ämnet för vårt arbete är något vi är bekanta med sedan 
tidigare och vi har själva många åsikter i ämnet. Vi har försökt att hålla oss så sakliga som 
möjligt och inte lägga in egna värderingar i våra analyser av resultatet.  
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4 Resultat och analys 
 
 
I våra intervjuer med lärare och skolledare ställde vi ett antal frågor som handlade om hur de 
arbetade med elever i behov av stöd och vilken kompetens som fanns hos lärarna. Vårt fokus med 
intervjuerna var hur lärarna och skolledarna resonerade kring placering i liten grupp.  
 
Efter varje kapitel kommer en analys av resultatet och avslutningsvis redovisar vi våra slutsatser.  
 
 
 
4.1 Elever i behov av särskilt stöd 
 
 
Hur många elever bedöms vara i behov av särskilt stöd? Som regel fanns det, på de fyra olika 
skolorna vi utförde vår undersökning, omkring eller mindre än 10 procent som bedömdes vara i 
behov av särskilt stöd.  
 

”Alla elever behöver stöd men om vi räknar med dem som inte klarar den vanliga 
undervisningen så är det mellan 30-40 elever” 
 

Dessa tio procent innefattar de elever som går till specialläraren, går i liten grupp eller har en 
elevassistent. Både lärare och rektorer ansåg dock att definitionen av särskilt stöd var svävande. 
 

”Stöd kan ju vara beroende av vad man behöver för hjälp allt ifrån en liten sak, till ett 
heltäckande stödbehov i form av en assistent.” 
”En elev kan vara i behov av särskilt stöd i två månader och sen behövs det inte mer.” 
 

Frågan om alla elever som bedöms vara i behov av särskilt stöd får det stöd de är berättigade till 
är inte enkel att svara på. De flesta menade att det är många elever som inte ingår i de tio 
procenten. Elever som inte går till specialläraren eller till någon liten grupp men som behöver 
stort stöd under vissa perioder.  
 

”Det beror på vad man menar med särskilt stöd. Vi har ju många elever som behöver 
tillfälligt stöd i sin undervisning men som inte räknas med i statistiken. Där handlar det 
kanske om insatser under en kortare period”.  
 

De ansåg att det finns för lite vuxna som har tid att bry sig om. Under skolåren 7-9 händer det 
oerhört mycket i elevernas känslomässiga utveckling och där behövs det mycket fler seende 
vuxna. I år 1-6 har klassläraren en större helhetssyn på eleven men det kan fortfarande vara svårt 
att hinna med alla elever så mycket som de skulle vilja. 
 

”Nej, alla får inte det stöd de har rätt till.  De som får stöd med sin läsning har oftast stora 
svårigheter. De elever som har det svårt men som ändå lyckas hanka sig fram, får inte den 
hjälp de skulle behöva. De får klara det på egen hand så gott det går” 
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4.1.1 Analys 
 
 
Ungefär tio procent av alla elever på skolorna bedöms vara i behov av särskilt stöd. Det som är 
intressant med dessa siffror är dock att inom dessa tio procent ryms endast de elever som har 
uttalade svårigheter som t.ex. läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationssvårigheter. Utöver 
dessa elever talar respondenterna om många elever som får stöd under kortare perioder under sin 
skoltid. Det framkommer även att många elever skulle behöva stöd men inte får det eftersom de 
ändå lyckas hanka sig fram. Säkert är det så att flertalet elever skulle gynnas av att få mer stöd i 
skolan och förmodligen underskattar lärarna sig själva till viss del. De vill endast framhäva stöd 
som något någon annan ger, exempelvis en speciallärare. Den där "lilla saken" är ju också ett 
behov och om läraren tillgodoser det har ju ett stöd givits.  
 
 
 
4.2 Stödåtgärder 
 
 
För elever i behov av särskilt stöd i år 7-9 sätts stöd oftast in efter larm från klassföreståndaren, 
som i sin tur blir larmad av undervisande lärare. I år 1-6 har klassföreståndaren en annan 
helhetsbild av eleven och slår då larm till specialläraren om att allt inte står rätt till. Läraren tar då 
kontakt med föräldrar och kallar till ett utvecklingssamtal där man tar upp problemen med 
föräldrar och elev. Tillsammans försöker man sedan komma fram till en lösning som passar alla. 
Ett åtgärdsprogram skrivs och man kommer överens om när det ska göras en uppföljning av 
åtgärderna. Det varierar hur lång tid efter man har uppföljningen, beroende på vilka åtgärder som 
sätts in.  
 

”Jag försöker att gå in utan förutfattade meningar, utan färdiga lösningar, men det är svårt och 
ibland kan jag tänka att med henne kan jag göra det och det, och så har jag en massa idéer 
färdiga innan jag ens pratat med henne. Men det är klart att eleven vet bäst vad som den 
behöver.” 
 

För rektorernas del var elevvårdsfrågorna högt prioriterade och de hade ofta möten med 
elevvårdsgruppen för att inga elever skulle ramla mellan stolarna. 
 

”Vi har ju alltid en dialog med specialläraren på skolan. Vi gör bedömningar varje termin 
vilka elever som kan komma ifråga för specialundervisning.” 
 
”Elevvårdsgruppen träffas i stort sett varje vecka och går igenom vilka elever som är i behov 
av särskilt stöd.” 

 
Elever som av någon anledning inte sköter sina uppgifter i skolan eller läxorna hemma kan inte 
räkna med att få någon större hjälp. På de två 7-9 skolorna fanns det läxhjälp efter skoltid som 
eleverna kunde utnyttja.  
 

”Vi kan råda eleverna att gå till läxhjälpen som finns på eftermiddagarna om man inte hunnit 
med skolarbetet.” 
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Det fanns även vissa timmar som kunde utnyttjas till extra stödundervisning istället för ordinarie 
ämne. Några av lärarna på 1-6 skolorna erbjöd sina elever läxhjälp men det var starkt begränsat 
eftersom lärarens tid inte alltid räckte till. De menade att det var mycket frustrerande att eleverna 
fick stå tillbaka p.g.a. otillräckliga resurser. En lärare på en 1-6 skola hade regelbunden läxhjälp 
flera gånger i veckan. Gemensamt med de andra lärarna ansåg läraren att det var svårt att få en 
kontinuitet i läxtiden eftersom läraren, när elevernas skoltid var slut, var överbokad med möten 
och diverse uppdrag. 
 

”Jag har två elever som stannar kvar och gör sina läxor efter skolan. Det händer dock relativt 
ofta att jag ska på olika möten eller ha utvecklingssamtal så att jag inte kan hjälpa dem med 
läxorna i alla fall.” 

 
Läraren menade att för många föräldrar är läxorna ett stort bekymmer. De har själva svårt med 
uppgifterna och det kan bli mycket bråk om läxorna. I vissa fall är det lämpligast att ta bort 
läxorna från hemmet och istället göra dem på skolan efter skoltid.  
  
Det händer också att föräldrar önskar hjälp till sitt barn. Det kan vara allt från hjälp med vissa 
saker till heltidshjälp eller assistent, men det är ingen som fått detta enbart för att föräldrarna 
önskat det. Vi vet att det finns tillfällen då vi (skolan) inte tycker likadant som föräldrarna.  

 
”Vi lyssnar på överlämnande skola och föräldrar men vi provar först om eleven kan "simma" 
innan vi ger stöd. Men vi har viss pejling på elever som har haft stöd för att se hur det går.” 

 
Det finns olika typer av stöd som kan sättas in. Flertalet av de intervjuade lärarna angav 
specialläraren och mindre undervisningsgrupper som en typ av stöd. Vad stödet sedan bestod av 
varierade från elev till elev. De grupper som specialläraren arbetade med var oftast inte fasta eller 
homogena.  
 

”De små grupperna hos specialläraren är inte fasta. Någon är där för att de störs så väldigt i 
klassrummet, en annan har koncentrationssvårigheter, en tredje har problem i so och behöver 
hjälp, någon som behöver tydlig struktur och hjälp med det.”  

 
Några lärare angav stöd i form av kompensatoriska hjälpmedel vid datorn. 
 

”Vi har olika typer av kompensatoriska hjälpmedel.  Vi har Daisy-spelare igång. Alfasmart 
har vi också. USB-minne för att kunna jobba både i skolan och hemma. Läromedel på Daisy 
har vi också.” 

 
Liten grupp förekom på alla skolor. Dessa grupper var inte lika flexibla som speciallärarens 
grupper och eleverna spenderade stor del av dagen i den lilla gruppen. Det handlade främst om 
elever med koncentrationssvårigheter och beteendeproblem. De elever som gick i dessa grupper 
hade svårt att anpassa sig till klassundervisningen och störde mycket. 

 
”Elever som går i den lilla gruppen på skolan har oftast en diagnos som DAMP eller AD/HD.  
Det är svårt att ha dem i klassrummet när de inte jobbar utan bara springer runt.” 

 
Hur stora grupperna är med elever i behov av stöd varierar. Det finns speciallärare som har 
halvklasstimmar för att på så sätt kan hela klassen få mera hjälp. Den vanligaste formen av 
stödundervisning på högstadiet är att eleven går ifrån till en mindre undervisningsgrupp. Det 
händer också att eleven hellre vill vara kvar i klassrummet och då kan specialläraren gå in där 
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och hjälpa till. Då behöver hjälpen inte vara enbart till en elev utan specialläraren kan hjälpa fler 
i den mån det behövs. Någon uttalad siffra för hur stora ”små grupper” får vara, finns inte. Det 
beror på klientelet.  
 

”Ibland kan man ha tre elever och det är max och ibland kan de vara åtta. Det finns egentligen 
inte något tak men det är viktigt att ha koll på eleverna så att de inte går där bara för att de 
börjat. Vissa elever måste kanske ”slängas ut” efter ett tag för att de är färdiga.” 
 

Några menade dock att gruppen inte ska vara alls stor eftersom en liten grupp ska få vara just en 
liten grupp. 

 
”Det är inte bra om grupperna blir för stora. Huvudsyftet med gruppen ska ju vara att eleven 
får en lugn och trygg plats med en eller flera vuxna där han kan nå målen.” 
 
 
 

4.2.1 Analys 
 
 
Just vilka stödåtgärder som fanns på skolorna var ett ämne som alla respondenter hade mycket 
åsikter och tankar kring. Diskussionerna handlade mest om stöd utanför klassrummet. Timmar 
hos specialläraren i mindre grupper var det mest värdefulla och detta ville lärarna ha mer av. Vi 
upptäckte att stödåtgärder för elever oftast ses som någonting externt, något som finns utanför 
den ordinarie undervisningen. Stödet är då i form av en extra person, någon som har mer kunskap 
och mer tid. Stödet är främst till för att hjälpa eleven att klara av det de andra eleverna redan 
klarar. Det finns alltså en tydlig strävan efter att eleverna ska få en likadan utbildning. I 
läroplanen står det att skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning. Lärarna har ju här en oerhörd 
möjlighet att utforma sin undervisning så att den passar för allas olikheter. Andra arbetssätt än de 
i klassrummet finns genom att specialläraren arbetar med eleverna.  
 
Under intervjuerna framkommer det att eleverna lämnar klassrummet av många olika 
anledningar. En del behöver hjälp att strukturera sitt skolarbete, en del behöver hjälp att förstå, en 
del behöver få arbeta på ett annat sätt osv. Stödåtgärderna på de olika skolorna skiljde sig inte 
nämnvärt åt. Specialundervisning i olika ämnen var det vanligaste i år 7-9 och 
specialundervisning ämnesvis som följde klassen var det vanligaste i år 1-6.  
 
Lärarna redogjorde för rutinerna i hur de gick tillväga när en elev bedömdes behöva stöd. 
Upprättande av åtgärdsprogram nämndes men ingen av lärarna gick in närmre på vad 
åtgärdsprogrammen kunde innehålla.  
 

”Det är klart att jag själv försöker stötta eleven på olika sätt men när jag märker att en elev 
inte hänger med och inte förstår så tar jag kontakt med specialläraren som gör en bedömning. 
Vi skriver sedan ett åtgärdsprogram om det behövs.” 
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4.3 Förebyggande åtgärder 
 
 
På några skolor hade det köpts in kompensatoriska hjälpmedel under de senaste åren. Vanligast 
var pedagogiska program som Lexia. Några uppgav att eleverna hade tillgång till 
Daisyläromedel via datorn samt någon talsyntes. Två rektorer sa att det fanns tillgång till 
kompensatoriska hjälpmedel. Det hade satsats pengar på inköp av talsyntes och datorbaserade 
läromedel.  

 
”Det har köpts in en del hjälpmedel till datorerna. Talsyntes och datorbaserade läromedel. 
Alla datorer är utrustade med ett program så att man kan använda Daisyskivor."  
 

För de flesta lärarna spelade tillgången dock inte alltid så stor roll eftersom de ansåg att det var 
svårt att få in datorn i undervisningen.  
 

”Vi har några hjälpmedel på datorn. Talsyntes och några pedagogiska program. Men, jag vet 
inte… det är svårt att få det att funka med den övriga undervisningen” 
 

En av lärarna ansåg dock att det var viktigt att förbereda eleverna och lära dem att hantera sina 
svårigheter.  
 

”Samtidigt tycker jag att det är viktigt att medvetandegöra hos eleven om de har svårigheter 
med vissa saker. Har man dyslexi måste man lära sig att hantera och leva med det. Det finns 
så många hjälpmedel och där blir vårt ansvar att hjälpa till att lära dem att använda dem så att 
dyslexin blir ett så litet bekymmer som möjligt.” 
 

Små förebyggande åtgärder i den vanliga klassrumssituationen var helt upp till lärarens egen 
kreativitet och uppfinningsrikedom. En av lärarna påpekade att det faktiskt är lärarens uppdrag att 
individualisera undervisningen och anpassa den efter varje elevs förutsättningar och behov. 
 

”Jag försöker att arbeta så varierat som möjligt. Jag anpassar arbetsuppgifterna för de elever 
som inte klarar de vanliga. Det handlar ju egentligen allt skolarbete om kan jag tycka. Alla 
barnen gör ju på sitt sätt och jag försöker förmedla inställningen att alla inte måste göra 
likadant” 

 
Rektorerna hade stort förtroende för sina pedagoger. De menade att de senaste årens 
uppmärksamhet på elever i behov av stort särskilt stöd har gett lärarna en helt annan erfarenhet. 
 

”Lärarna har blivit mycket bra på att hitta små lösningar i klassrummet. Under de senaste åren 
har just elever i behov av särskilt stöd fått mycket uppmärksamhet. Vi har dessutom haft ett 
par elever med mycket stora särskilda behov. Och flera lärare har varit iväg på föreläsningar 
och vi har köpt in en del litteratur. Lärarna är duktiga på att dela med sig av tips och idéer.” 
 

En viktig förebyggande åtgärd som flera lärare tog upp var att inte göra för stora klasser från 
början. Mindre grupper ger läraren större chans att hinna med varje barn och ge stöd inom den 
ordinarie gruppen. Som läget är idag med klasser upp till 30 elever är det svårt att hinna med och 
anpassa undervisningen för de elever som behöver det. 

 
”Jag skulle egentligen vilja att alla klasser hade mycket begränsad gruppstorlek. Då tror jag 
inte att dessa mindre grupper som vi har så många av idag skulle behövas. Vi har för många 
elever som det är nu och det är svårt att anpassa undervissningen efter allas behov hur mycket 
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man än vill. Många elever klarar inte heller att vara i så stora grupper. Klasser med 10 – 15 
elever är något att sträva efter.”  
 

Rektorerna menade att det handlar om att fördela befintliga resurser på ett optimalt sätt. De 
menade även att det var viktigt att använda kompensatoriska hjälpmedel för de elever som 
behöver det.  

 
”Vi har köpt in en del kompensatoriska hjälpmedel. Jag vet faktiskt inte hur mycket de 
används men jag förutsätter att de används.” 
 

De ansåg också att speciallärarna och specialpedagogerna har ett stort ansvar att stödja lärarna i 
deras arbete.  

 
”Specialläraren har mycket erfarenhet som hon måste dela med sig av. Lärarna måste också 
våga släppa in andra i klassrummet och vara beredda på att förändra sitt arbetssätt.” 

 
 
 
4.3.1 Analys 
 
 
Mycket av det förebyggande arbete som diskuterades under intervjuerna var inte det arbete som 
utfördes utan det arbete som lärarna önskade att de hade. Mindre klasser var det som önskades 
mest frekvent. De upplevde att de kunde möta varje elev bättre i halvklass och skulle vilja ha det 
mycket oftare eller rent av alltid.  Detta önskemål var riktat till ledningen för skolan. Det var få 
som själva hade förslag på hur man skulle kunna fördela resurser så att mindre grupper var 
möjliga. Rektorerna menade att lärarna och speciallärarna har ett ansvar att själva fördela 
resurserna på ett fördelaktigt sätt samt att anpassa arbetssätt efter eleverna. Kommunikationen 
mellan personal och ledning verkade vara bristande.  
 
När det gällde kompensatoriska hjälpmedel fanns det en viss tillgång, men det användes inte 
eftersom den tekniska utrustningen var för dålig eller för begränsad, samtidigt som lärarna inte 
hade kunskap för att kunna hantera programmen. Rektorerna hade inte vetskap om huruvida 
hjälpmedlen användes eller inte. Det finns alltså inget krav på att de ska användas. Detta innebär 
att elever som skulle vara oerhört hjälpta av någon form av kompensatoriskt hjälpmedel kanske 
inte får det p.g.a. att läraren väljer att inte använda det.  
 
En lärare lyfte fram vikten av att eleverna lärde sig att hantera och kompensera sina svårigheter. 
Läraren menade att det som initialt är ett stöd övergår till att bli en del av elevens vardag. Inte 
konstigare än att vissa har glasögon. Det är viktigt att lyfta fram att små hjälpmedel kan innebära 
stora möjligheter. En annan lärare framhöll vikten av att arbeta på olika sätt, att alla inte behövde 
göra likadant. På det här sättet kan läroplanens riktlinje att alla elever kan få en likvärdig 
utbildning, efter sina förutsättningar, följas. Det finns alltså en attitydskillnad hos de olika 
respondenterna. En del väntar på att andra ska se till att stöd finnes och ges medan andra menar 
att det ingår i lärarens uppdrag att se till att alla elever får stöd så att de på bästa sätt kan hantera 
sin vardag.  
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4.4 Liten grupp 
 
 
I resonemangen inför elevers placering i liten grupp handlade frågorna om vilka elever som kan 
vara aktuella för liten grupp och vad en liten grupp kan ge som inte den ordinarie 
klassundervisningen kan. Liten grupp definierades av de intervjuade som en grupp med en eller 
flera lärare (beroende på gruppstorlek). 

 
 ”Den lilla gruppen har två lärare som arbetar ca 50 procent var. Just nu är det fem elever i 
gruppen.” 
 

På skolorna fanns även andra mindre undervisningsgrupper men skillnaden mellan dessa och 
liten grupp var att de mindre undervisningsgrupperna oftast leddes av specialläraren och följde 
klasserna. Flera elever från samma klass blev alltså en liten undervisningsgrupp. Den lilla 
gruppen hade istället elever från hela skolan och tillbringade mer eller mindre tid i den lilla 
gruppen. 
 

”Vi har en speciallärare per arbetslag. De jobbar tillsammans med klasslärarna så de kan 
anpassa undervisningen och samtidigt träna de svåra bitarna. Vårt mål är att eleven ska kunna 
delta i klassen så mycket som möjligt. Ibland är det dock svårt för eleven att alltid vara i 
klassen. Då har vi den lilla gruppen där man kan anpassa skoldagen för eleven på ett annat 
sätt.” 
 

Eleverna som ingick i gruppen hade svårt att följa den ordinarie undervisningen och störde ofta 
för resten av klassen.  
 

”De fungerar bättre i lite mindre grupp. Tyvärr störs ju hela klassen när de inte kan sitta still 
och arbeta självständigt. De behöver någon vuxen som finns där bara för deras skull”  

 
Den huvudsakliga uppfattningen, om vad en liten grupp kan ge som inte den ordinarie 
undervisningen kan, var möjligheten för läraren att se eleven och bygga upp ett djupare 
förtroende. Läraren för den lilla gruppen har större chans att komma på djupet av elevens 
bekymmer. 

”För många elever som haft det mycket tufft i skolan har den lilla gruppen varit en räddning. 
Där har de haft lugn och ro och för dessa elever är vuxenkontakten oftast den viktigaste.” 
 

Eftersom klasserna är så stora menade flera lärare att de inte alltid kunde ge eleven den 
uppmärksamhet som eleven krävde.  

 
”I klassen har läraren kanske 25-30 elever att fördela sin uppmärksamhet på och är du då en 
tjej eller kille med stort behov att få bli uppmärksammad blir ofta den lilla gruppen en plats 
där du kan få det.” 
 

Lärarna menade också att eleverna hade större chans att få lugn och ro i gruppen än i klassen och 
att elever med koncentrationssvårigheter hade större utbyte av att arbeta i en mindre grupp. 
 

”Det finns vissa ibland som inte kan koncentrera sig och de nästan ber om att få gå till 
specialläraren för de tycker de får sån lugn och ro.” 
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Flera lärare ansåg dock att en stor anledning till varför en elev placeras i liten grupp är för att 
eleven stör för mycket i klassrummet. 
 

”Ja, det handlar ju oftast om elever som inte fungerar i den vanliga gruppen. De stör på 
lektionerna och vägrar att arbeta med sina uppgifter. Barn som har svårt att sitta still och som 
behöver ha lite annorlunda undervisning.” 

 
På frågan vilken utveckling som förväntas hos eleven i en liten grupp menade i stort sett alla 
intervjuade att det var det sociala färdigheterna som skulle utvecklas bäst i den lilla gruppen.  
 

”De elever som går i den lilla gruppen har ju ofta stora problem med skolan. Den lilla gruppen 
kan vara en chans att få börja om och få arbeta på ett annat sätt. Har eleverna 
relationssvårigheter är det ofta bra med lite mindre grupper.” 

 
Två av rektorerna hänvisade till kunskapsmålen. 

  
”För elever som inte når målen i kärnämnena är det större chans att lyckas i en liten grupp. Du 
får mer av lärarens tid och man kan anpassa undervisningen på ett helt annat sätt.”   
 

Nackdelarna med liten grupp ansåg alla intervjuade var risken för att bli utpekad som annorlunda 
eller som dum.  
 

”Namn som obs-klass har förekommit och elever har fått höra att de går i den lilla gruppen för 
att de är så dåliga.” 

 
Flera av skolorna nämnde att de under de senaste åren haft bekymmer med att uttryck som 
DAMP-barn och liknande börjat användas av eleverna som skällsord.  
 

”För de elever som har DAMP eller AD/HD har det funnits stunder då de mått väldigt dåligt 
p.g.a. andra elevers agerande. Tyvärr har framförallt DAMP blivit ett populärt skällsord som 
var och varannan elev använder. Om sig själva också för den delen.”  

 
En lärare ansåg inte att elever skulle tas från undervisningen överhuvudtaget. 

 
”Det är ju bevisat genom åren att det inte hjälper. Det finns ju barn som gått till en 
”skrubbfröken” i alla år och det har inte hänt någonting.” 

 
En annan nackdel var den negativa stämpel den lilla gruppen riskerade att få. Den lilla 
gruppen sågs som ett straff i de andra elevernas ögon.   
 

”Nackdelen kan vara att den lilla gruppen förknippas med något slags straff för att man inte 
sköter sig i klassrummet. Det är ju oftast de stökiga eleverna som går i den lilla gruppen” 
 

Några av de intervjuade såg även en risk att eleverna fastnar i den lilla gruppen och aldrig får en 
riktig chans att komma tillbaka till sin klass.  

 
”Det är lätt att eleven blir kvar i den lilla gruppen. Ofta fungerar det ju bra i den gruppen och 
alla är nöjda.” 
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Lärarna menade att det ofta saknas en plan för hur länge en elev ska gå i den lilla gruppen. Det 
händer att elev blir kvar för att de alltid har gått där och för att det fungerar bra. Det jämförs 
dock inte med hur eleven skulle ha fungerat i klassen. 
 

”Elevernas tid i den lilla gruppen utvärderas sällan riktigt. Jag vet att man tar upp eleverna på 
elevvårdsgruppens möten men det talas inte så mycket om hur man ska gå vidare när det 
fungerar bra som hur man ska gå vidare om det inte fungerar bra.” 

 
I vissa fall har det även funnits ett motstånd från lärare att eleven ska tillbaka till klassen. 

 
”Jag vet hur en del har blivit kvar i den lilla gruppen trots att det kanske inte behövts. I de 
fallen har klassläraren inte velat ha tillbaka eleven till klassen. Det har blivit så lugnt och 
skönt…” 
 
 

 
4.4.1 Analys 
 
 
Större delen av våra intervjuer kom att handla om liten grupp och vilken funktion den lilla 
gruppen har. Det var tydligt att det framför allt var elever med stora koncentrationssvårigheter 
och sociala svårigheter som gick i dessa grupper. Grupperna var mer isolerade och konstanta än 
de mindre undervisningsgrupper som specialläraren arbetade med.  
 
Lärarna och rektorerna hade en klar bild av vilken utveckling som förväntades av eleverna efter 
en placering i liten grupp och vad den lilla gruppen kunde ge som inte den ordinarie 
undervisningen kunde. I den lilla gruppen kunde dessa elever få en chans att lyckas, de kunde få 
någon som bryr sig lite mer om dem och de kunde få stöd att arbeta med sina svårigheter. Både 
lärare och rektorer såg den lilla gruppen som möjlighet för eleverna att nå målen och komma 
tillrätta med sina bekymmer i en lugnare miljö. Lärarens relation med eleven ansågs som den 
viktigaste delen för ett lyckat resultat.  
 
De allra flesta hade erfarenhet av att elever som börjat i liten grupp oftast fortsatte att gå där. Det 
visade sig att det sällan utvärderades huruvida eleverna i den lilla gruppen skulle återgå till den 
ordinarie undervisningen. Flera lärare var villiga att erkänna att det var ganska skönt att just den 
eleven inte var i klassen alltid så att resten av klassen kunde få något gjort. Detta rättfärdigades 
med att de andra eleverna också hade rätt till undervisning och bra betyg och att de inte skulle 
behöva lida för att en elev förstörde. Även här kommer de nationella målen in. Läraren strävar 
efter att få sina elever godkända och det betyder att eleverna portioneras ut där det är mest troligt 
att de ska klara att bli godkända. Miljön runt eleven analyseras inte utan det är eleven som bär på 
problemet. 
 
 I huvudsak var både lärare och rektorer positiva till liten grupp. De menade att eleverna i den 
lilla gruppen fungerade bättre där och samtidigt fick klassen det lugnare. De nackdelar som togs 
upp ansågs inte som tillräckliga för att inte placera elever i liten grupp.   
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4.5 Kompetensutveckling 
 
 
Vilken kompetens finns ute på skolorna vad gäller att ge stöd åt elever som inte kan tillgodogöra 
sig den vanliga undervisningen? Lärare som arbetar som speciallärare har i flera fall ingen 
speciell utbildning, utan har av intresse sökt sig till denna form av undervisning.  
 

”Jag var på väg att söka specialpedagogutbildning, men …” 
 
På de skolor vi besökte fanns minst en utbildad specialpedagog eller en speciallärare som i regel 
ansvarade för att särskilda insatser sattes in.  
 

”Vår speciallärare har tillsammans med elevvårdsgruppen ansvar för de elever som behöver 
någon form av insats.” 

 
Vilken specialpedagogisk kompetens har lärarna som grupp på de olika skolorna? Det såg mycket 
olika ut beroende på vem vi frågade. Lärarna tyckte inte att de hade så stor kunskap i ämnet utan 
hänvisade till specialpedagogen.  
 

”Vi har en specialpedagog som är duktig på att vidareförmedla olika tankar och förslag.” 
 
”Jag kan inte mycket om det. Jag frågar alltid vår speciallärare när det gäller upplägg av 
undervisning och vilka material jag kan använda.”  
 

Rektorerna menade att lärarna har en hel del kompetens tack vare olika kurser. 
 
”Vi har haft specialkurser i både matte och svenska som alla lärare erbjudits. 30 av 45 
ungefär nappade på kurserna och då har vi också satsat på en lärare som kommit hit och haft 
kursen. Sen går vi ut i klasserna och gör våra läxor och det har blivit bra. Men det är synd att 
inte alla är med.” 

 
Enligt rektorerna har speciallärarna och specialpedagogerna ganska bra tillgång till olika typer av 
kompetensutveckling. Det finns regelbundna nätverksträffar där speciallärarna träffas och 
diskuterar aktuella problem.  
 

”Speciallärarna har nätverksträffar som är mycket givande. Det är väl egentligen mer 
pedagogiska samtal än kompetensutveckling men det bjuds även in föreläsare till dessa 
träffar.” 
 

Rektorerna ansåg även att lärarnas kompetensutveckling beror på behovet för tillfället.   
 

”För de lärare som arbetar med elever som har olika typer av diagnoser erbjuder vi så klart att 
de får åka på föreläsningar. Vi har köpt in en del litteratur som specialpedagogen 
rekommenderat. ” 
 

Lärarna själva ansåg att deras specialpedagogiska kompetens var alldeles för liten. Några lärare 
hade gått på föreläsningar om DAMP, Autism och dyslexi.  
 

”Det har blivit några föreläsningar de senaste åren. Det har mest handlat om DAMP eftersom 
jag har haft en elev med den diagnosen.”  
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En del hade erfarenhet av elever i behov av stort särskilt stöd och det var just dessa elever lärarna 
kände att de saknade kompetens att hantera och bemöta på rätt sätt. Specialläraren eller 
specialpedagogen var en stöttning i arbetet. 
 

”När man förstår att det här är ett barn som kommer att behöva allt mitt stöd blir man rädd. 
Kommer jag att kunna hjälpa den här eleven? Då känner jag att jag inte har tillräckligt på 
fötterna. Däremot har vi en underbar speciallärare som alltid ställer upp med råd och tips.” 
 

Hur använder skolorna den specialpedagogiska kompetensen som finns på skolorna? Rektorerna 
svarade att alla arbetslag hade tillgång till en speciallärare och att den resursen var ämnad att 
utnyttjas så att så många som möjligt fick behållning av hennes kompetens.  
 

Resurserna måste fördelas så att det kommer arbetslaget till gagn på bästa sätt.” 
 
Lärarna hade även möjlighet att få råd och stöd av det resursteam som fanns i kommunen.   
 

”Det finns alltid stöd att få av resursteamet. De kommer gärna ut och hjälper till. Antingen 
med handledning eller med mindre föreläsningar om lärarna har önskemål om något särskilt.” 

 
 
 
4.5.1 Analys 
 
 
Specialpedagogernas och speciallärarnas roll på skolan var mycket viktig. Under alla intervjuer 
framhävdes deras kunskap som något de andra var mycket beroende av. Lärarna själva ansåg sig 
ha ganska lite kännedom om specialpedagogik och hur de skulle bemöta elever i behov av särskilt 
stöd. Deras resonemang under intervjuerna visade dock på ett stort engagemang för eleverna. 
Rektorerna menade att det var viktigt att specialpedagogerna och speciallärarna delade med sig 
av sin kunskap så att arbetssätten i klassrummen kunde förändras. På vilket sätt olika 
kompetenser användes på skolorna var alltså förenat med speciallärarna och specialpedagogerna. 
Andra lärares specialkompetenser nämndes inte förutom att man pratade av sig med varandra och 
delgav varandra tips och idéer. 
 
 
 
4.6 Slutsatser 
 
 
Av resultaten i undersökningen kan vi dra slutsatsen att antalet elever som bedöms vara i behov 
av särskilt stöd av elevvårdsteamet och antalet elever som har någon form av stödåtgärd på ett 
sätt stämmer ganska bra överens. Svårigheten som vi ser är dock att klargöra vad behov av stöd 
innebär. De flesta lärare var överens om att alla elever någon gång under sin skoltid är i behov av 
särskilt stöd men det är inte alls säkert att de då får något stöd. Det är bara de uttalade tio 
procenten som får särskilt stöd i sin undervisning Lärarna menar att många elever får klara sig 
själva och hanka sig fram efter bästa förmåga. Läraren har inte tid att hjälpa dem utan de får 
kämpa på egen hand. Deras stödbehov är kanske inte så stora men deras tid för handledning och 
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stöttning i sitt arbete försvinner eftersom vissa elever tar all tid för läraren. Då skulle vi istället 
kunna dra slutsatsen att långt ifrån alla elever i behov av särskilt stöd får det stöd de är 
berättigade till.   
 
Vilken sorts stöd får då eleverna? Specialundervisning och liten undervisningsgrupp var det 
vanligaste och slutsatserna vi drar av det är att när elever inte klarar att följa lärarens 
undervisning särskiljs eleven från klassen och får specialundervisning i olika ämnen. Eleverna 
har alltså inte möjlighet att få stödet inom den ordinarie undervisningen. Vi drar även slutsatsen 
att det är eleven som anses ha stödbehovet och man ser inte till miljön runt omkring eleven. Finns 
det möjlighet för eleven att kompenseras med diverse hjälpmedel eller ska arbetssättet förändras 
var frågor som vi fick ganska svävande svar på. Det kan bero på att denna dialog inte förs. 
Lärarna menade att det inte var lätt att få undervisningen att fungera för alla eftersom klasserna 
var för stora. De menade att deras undervisning fungerade mycket bättre när de hade möjlighet att 
ha halvklass. Då hade de även tid att se och stötta eleverna bättre. Kan vi då dra slutsatsen att 
mindre grupper gör att eleverna får sina behov tillgodosedda? Svaret är tveksamt eftersom lärarna 
själva ansåg att deras specialpedagogiska kompetens var alldeles för liten och att de förlitade sig 
på specialläraren eller specialpedagogens kunskaper. Däremot kan vi av svaren se att elever 
enligt lärarna själva bad om att få vara i mindre grupp och gå iväg från klassundervisningen. 
Slutsatsen vi drar blir då att även om mindre grupper inte automatiskt leder till att alla elever kan 
få det stöd de behöver så är mindre grupper något att eftersträva. Lugn och ro och att kunna få 
djupare relationer med var och en påtalades starkt som något positivt i de mindre grupper som 
fanns på skolorna och är något som kan gynna alla elever.   
 
Övriga slutsatser vi drar av det förebyggande arbetet är att lärarna har för lite kunskap om hur de 
kan arbeta för att förebygga att elever inte behöver segregeras från klassrummet. Att använda 
kompensatoriska hjälpmedel vid läs– och skrivsvårigheter var inte vanligt förekommande. 
Vetskapen om att det fanns vissa hjälpmedel på skolorna fanns dock men det förekom inga krav 
på att dessa skulle användas. Här drar vi slutsatsen att utbildning i hur dessa tekniska hjälpmedel 
fungerar är ett måste. Dyra program köps in till skolorna men används inte. Elever tränas i sina 
svårigheter istället för att kompenseras för dem. Vi kan även dra slutsatsen att skolans ledning 
behöver vara mer delaktig i utvecklingsarbeten tillsammans med personalen. Rektorernas 
inställning till lärarna var att de hade så gott som fria händer att utforma sin undervisning som de 
ansåg var lämpligt. De ville att specialpedagogerna skulle handleda och stötta dem i arbetet. 
Lärarna å andra sidan ville ha mer resurser tilldelat och hade många önskemål om hur de skulle 
vilja bedriva sin undervisning men ansåg sig inte ha mandat att utföra detta. Mindre klasser var 
ett exempel.  
 
Kompetensutveckling inom det specialpedagogiska området var först och främst till för 
speciallärare och specialpedagoger. Deras fortbildning innefattade nätverksträffar med andra 
specialpedagoger och speciallärare. För övriga lärare var det intresset eller ett aktuellt behov som 
styrde. Fortbildningen var då främst i form av föreläsningar. Lärarna ursäktade sig med att de inte 
kunde så mycket om hur de skulle stödja elever i behov av särskilt stöd men genom att använda 
den specialkompetens som fanns tillgänglig visade de ändå att de försökte stötta eleverna. Det 
visar ju dock på att det finns brister i kompetensen hos lärarna. Och eftersom det finns brister blir 
tillgången till stöd begränsat när kompetensen är förlagd till vissa personer. Slutsatsen blir att 
tillgången av speciallärare och specialpedagoger styr hur mycket adekvat stöd elever kan få 
eftersom lärarna själva inte ansåg sig ha tillräcklig kunskap. Kompetensutveckling inom det 
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specialpedagogiska området är därför nödvändig för alla, om vi ska ha en inkluderande skola där 
eleverna kan utvecklas i sin egen takt i gemenskap med andra.  
 
Av resonemangen kring liten gruppverksamhet drar vi slutsatsen att det är elever med 
koncentrationssvårigheter och sociala problem som oftast hamnar i en liten grupp. En av de stora 
anledningarna till det är att de stör eller inte kan koncentrera sig i den stora gruppen. Lärarna har 
inte heller tid att gå till botten med elevens bekymmer utan det blir någon annan lärare som får 
skapa en djupare relation och bygga upp ett förtroende för eleven. I den lilla gruppen får de lugn 
och ro samt en chans att kunna klara målen. Även här kan vi dra slutsatsen att mindre klasser är 
något eftersträvansvärt.  Vi kan konstatera att både lärare och rektorer är mycket väl medvetna 
om vad de vill att eleven ska uppnå efter en placering i liten grupp. Positiva relationer, nå 
kunskapsmålen och få en lugn och trygg arbetsmiljö med ett anpassat arbetssätt för att ta några 
exempel. I nästan alla uttalanden som gjordes om den lilla gruppen kan vi ana en trend som visar 
att det alltid finns en viss del av eleverna som inte passar in i den ordinarie undervisningen. 
Några lärare menade att hänsyn måste tas till de andra eleverna. Deras undervisning blir lidande 
om den stökige eleven finns i klassrummet. Det är alltså eleven som blir problemet och inte 
miljön runt omkring eleven. Den utveckling som förväntas av eleven efter en placering i liten 
grupp är ju egentligen en utveckling som förväntas av alla elever under skoltiden. När eleven inte 
klarar av detta inom ramen för den ordinarie undervisningen skapas en ny miljö för att eleven där 
ska ha en chans. Vi drar slutsatsen att det är en bra miljö eftersom intervjuerna visar på en positiv 
inställning från lärare och rektorer. De hade goda erfarenheter av elevers placering i liten grupp. 
Slutsatsen blir även att den ordinarie klassrumsmiljön inte är till för alla elever eftersom det finns 
ett behov av att skapa nya miljöer för eleverna.  
 
De negativa effekter som placering i liten grupp kan medföra är att elever tenderar att bli kvar i 
den lilla gruppen under längre tid än som behövs. Få utvärderingar görs och eftersom arbetet i 
den lilla gruppen fungerar bra så fortskrider det. Vi har svårt att dra några slutsatser av detta 
eftersom undersökningen inte är baserad på intervjuer av lärare för liten grupp och därmed inte 
har tillräcklig insyn i deras arbete. Detta är ju lärares allmänna syn på placering som analyseras. 
Vi kan även se att den lilla gruppen kan ha en dålig stämpel och att elever som går där får motta 
kränkningar. 
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5 Diskussion 
 
 
I detta kapitel kommer vi att knyta ihop litteraturdelen och den empiriska delen. Lärarnas och 
skolledarnas resonemang inför elevers placering i liten grupp har vävts in utifrån de kategorier vi 
redogjorde för i metoden. Vi kommer även att utvärdera vårt arbete och reflektera över vårt 
metodval samt ge förslag på fortsatt forskning. 
 
Utgångspunkten för dagens skola är att det ska vara en skola för alla elever. Läraren ska 
stimulera, handleda och ge särskilt stöd till den som behöver. Så står det skrivet i skolans 
styrdokument (Utbildningsdepartementet, 1998). Frågan är då om skolan gör allt den kan, för att 
göra det till en skola för alla. Elever med utåtagerande beteende tas ofta från den ordinarie 
undervisningen för att skapa lugn i klassen. Beteendet ska behandlas inte orsaken till det. Ingen 
tänkte tidigare på att elevens placering kan vara beroende av vilka pedagogiska sammanhang och 
situationer som eleven inte kan hantera, utan eleven blir ”sin diagnos” och andra egenskaper 
kommer i skymundan (Emanuelsson, 2000). Våra intervjuer visade att skolorna ser elevers behov 
av särskilt stöd. Däremot har skolorna svårt att anpassa den ordinarie undervisningen så att den 
fungerar för alla elever. Fortfarande är det vanligt att placera elever som stör, i en liten 
undervisningsgrupp.  Om en elev har koncentrationssvårigheter så blir det bättre om eleven går i 
en liten grupp än i klassen.  
 
 Haug (1998) säger att det viktigaste i undervisningen är att hitta den optimala lösningen för varje 
elev. Det finns ett mycket stort antal elever i den svenska skolan som har fått en diagnos som, för 
att eleven ska ha en möjlighet att nå målen, kräver att de skiljs ut och får specialhjälp. Vår 
undersökning visar också att många elever som får vara med och bestämma hur deras 
stödundervisning ska utformas, väljer att gå ifrån klassen till en liten grupp. Man ska alltså inte 
tro att all undervisning i liten grupp är negativ för eleven, därför att många får sitt behov av stöd 
och uppmärksamhet uppfyllt på ett bättre sätt där än om de stannar kvar i klassen. Vi håller med 
Haug i detta och våra intervjuer visade också att många lärare var av uppfattningen att elever ofta 
trivs mycket bra i små grupper och t o m ber om att få gå dit. Detta är något som vi själva, i vår 
vardag, upplever. 
 
I våra intervjuer kom vi fram till att rektorerna prioriterar elevvårdande frågor väldigt högt och 
det kan bero på att det är rektor som har ansvaret för att åtgärder sätts in för elever som så 
behöver. Många lärare och rektorer är nöjda med satsningarna på barn i behov av särskilt stöd 
och framhåller att eleverna gärna vill vara i liten grupp. Där känner de sig trygga och får den 
uppmärksamhet de behöver och många gånger längtar efter. Men är det en falsk trygghet skolan 
bygger upp kring eleven eller hjälper åtgärderna på längre sikt? Vi tror att dessa åtgärder hjälper 
eleven över kritiska situationer eller perioder i livet, men Emanuelsson (2000) visar att många av 
dessa elever inte klarar av gymnasiet utan hoppar av och söker arbete. Arbetsmarknaden har en 
hård konkurrenssituation och utan gymnasiebetyg kan utanförskapet bli långvarigt och tufft. 
Därför är det bättre att eleven lär sig hantera verkligheten i klassen och komma in i samhället. 
 
Det har alltid funnits behov av stöd till vissa elever. På 1940-talet gjordes intelligenstest för att 
avgöra om en elev var i behov av särskilt stöd och det visade sig då att det fanns ca 13 % av 
eleverna som uppfyllde kriteriet för särskilt stöd (Ahlström & Wallin, 1986). Vår undersökning 
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visar att det i dagsläget finns, statistiskt sett, 2,5 elever i varje klass, eller ca 10 procent av alla 
elever, som är i behov av särskilt stöd. Detta stöd är i de flesta fall inte genomförbart i 
klassrumssituation, utan eleverna blir hänvisade till mindre grupper där annan lärare sköter 
undervisningen.  
 
Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) skriver att det finns barn och ungdomar som anses 
ha behov av specialpedagogiska åtgärder och det finns barn som inte anses ha sådana behov. 
Sedan har vi barn som befinner sig i gränslandet. De får inte plats i 
specialundervisningsgrupperna och de har svårt att klara sig i klassrummet. Skolverket (2005b) 
menar att det ofta rör sig om barn och ungdomar som finns i socialt utsatta grupper där de 
bakomliggande faktorerna för ett misslyckande i skolan, finns i hemmet.  Vad är det som hindrar 
att alla kan få det stöd de behöver? Är det resurserna som styr? Tyvärr tror vi att mycket av 
problemet finns i brist på resurser, d v s pengar att satsa på att få ner gruppstorlekarna samt att få 
utbildad personal som kan klara av at hjälpa dessa elever. Tideman m.fl. (2004) betonar vikten av 
att arbeta med utvecklingsarbeten och fortbildning för att få en förändring i den annars så 
traditionella skolmiljön. Det finns, på vissa skolor, kurator och/eller socialsekreterare anställda, 
som kan stötta barn som har sociala problem i hemmet. Men det behövs flera. I vår undersökning 
kunde vi dra slutsatsen att just relationsarbetet med eleverna som gick i liten grupp var det mest 
betydelsefulla. Det tyder på ett stort behov av den här typen av stöd.  
 
Skolan har gått i riktning mot en mer fri skola där eleverna ska vara aktiva och själva söka sin 
kunskap. Det är viktigt att ett sådant arbetssätt kombineras med en vuxens vägledning och 
handledning så att de elever som inte har så goda förutsättningar att vara ”självgående”, får det 
stöd och den hjälp den behöver (Fischbein & Österberg, 2003). För många elever är den typen av 
undervisning inte tillfredsställande eftersom de kan ha svårt att ta ut fakta och förstå de texter 
som finns i läroböcker, på Internet eller i uppslagsverk. Här är lärarens roll mycket viktig, för att 
nå de resultat av arbetet som förväntas. Kanske måste läraren sitta och läsa med en enskild elev 
och ställa frågor på texten eller hjälpa till att plocka ut stödord som eleven kan använda sig av vid 
sitt skrivande. Alltför ofta får vi lärare in arbeten där texten är direkt hämtad från en källa och 
eleven vet inte vad han/hon har skrivit, d v s eleven har inte tillgodogjort sig ny kunskap, utan 
enbart framställt ett arbete för att tillfredsställa läraren. Är det specialpedagogik att hjälpa elever 
att få fram relevant fakta eller ingår det i lärarens uppdrag? Naturligtvis är det alla lärares 
skyldighet att hjälpa eleven i kunskapssökandet, men det bör vara en hjälp som gör att eleven lär 
sig hur han/hon ska arbeta i framtiden. För vissa elever går det snabbt att lära sig studietekniken, 
för andra tar det betydligt längre tid och vissa lär sig kanske inte under hela sin skoltid. Från och 
med januari 2006 gäller att alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan. Där ska läraren 
tillsammans med eleven gå igenom vilka insatser som krävs för att eleven ska nå kunskapsmålen. 
Syftet med det här är att få en konkret bild av elevens skolsituation och en överblick över elevens 
utveckling. Vid stödbehov ska läraren göra en helhetsbedömning av elevens hela skolsituation 
och analysera den. Finns det skolsvårigheter ska alla faktorer som kan tänkas påverka detta 
analyseras och stödåtgärderna ska sedan vara ett resultat av denna analys (Skolverket, 2005). De 
här riktlinjerna hoppas vi kommer att följas. Det innebär ju att läraren ska analysera sitt eget 
arbete och se på miljön runt omkring eleven. Vad det är i skolmiljön som gör att eleven inte når 
upp till målen? Om den här frågan ställs, istället för vad det är för fel på eleven som inte klarar av 
det de andra klarar av, kanske vi kan få en attitydförändring inom skolan. Haug (1998) menar att 
skolan segregerar elever och definierar eleven som problemet. Att skolan skulle kunna vara 
problemet bortser man ifrån. Vår undersökning pekar på att lärarna ser stödåtgärder som något 
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utanför den ordinarie undervisningen. Elever lämnar klassrummet och går till olika typer av 
stödundervisning, enskilt eller i grupp, för att få hjälp att göra det arbete de inte klarar av att göra 
i klassrummet. Här kan vi ställa oss frågan vad det är som gör att alla elever måste arbeta med 
samma sak och på samma sätt. Är det de nationella proven som styr undervisningen? Är det 
därför lärare, trots att de är mycket medvetna om elevers olikheter, fortfarande kämpar med att få 
alla elever att klara samma saker? Detta är ett stort dilemma. Några lärare i vår undervisning 
tryckte på vikten att ha ett varierat arbetssätt och ett klassrumsklimat där det fanns många olika 
sätt att arbeta på. Vi menar att för en del elever som idag segregeras från den ordinarie 
undervisningen finns det stora möjligheter att stanna i klassen och arbeta utifrån sina 
förutsättningar t.ex. med stöd av kompensatoriska hjälpmedel. Rektorerna i vår undersökning vill 
att specialpedagoger och speciallärare ska stödja lärarna i deras arbete och dela med sig av sin 
kunskap. Detta verkar dock inte tillämpas eftersom det finns få speciallärare och 
specialpedagoger på skolorna. De har fullt upp med att ta hand om eleverna.  
 
Haug (1998) menar att det finns för lite specialpedagogisk kompetens på skolorna. Denna 
kompetens är ett måste om målet en skola för alla ska uppnås. Alla lärare måste kunna möta alla 
elever. Han får medhåll av Lärarutbildningskommittén (SOU: 1999:63) som föreslår att 
specialpedagogens roll ska renodlas till att ha ett mer övergripande ansvar för att elever i behov 
av särskilt stöd får det stöd de är berättigade till. Lärarna måste därför kunna ha kompetens att 
tillgodose elevernas behov inom den ordinarie undervisningen. I regeringens förslag till ny 
skollag (U2005/5584:1916) skärps bestämmelserna för elevers rätt till stöd. Rektor ska se till att 
elevens behov utreds och sedan utformas på ett lämpligt sätt. Vi tror att specialpedagogens 
uppgift att handleda och stödja arbetslag, i strävan att så många elever som möjligt ska få sin 
undervisning i den ordinarie klassen, blir viktigare för varje år. När tillräckligt många 
specialpedagoger finns ute på skolorna kommer arbetsbördan för specialpedagogerna att minska 
och vi kommer att se resultat av detta i form av ökat stöd till lärarna i klassrummen att klara av 
det de ålagts att göra, nämligen skapa en skola för alla elever.  
 
I vår undersökning framkom det att de flesta lärare kände sig osäkra i mötet med elever i behov 
av särskilt stöd. De ansåg sig ha för liten kunskap om detta. Samtidigt kände de en frustration 
över att många elever inte fick det stöd de behövde. De fick hanka sig fram bäst det gick. 
Specialpedagogens roll var mycket stor och lärarna la över ansvaret för elever till dem. Vår 
förhoppning är att det så småningom kommer att finnas minst en specialpedagog i varje arbetslag. 
Det kommer alltid att finnas behov av enskild undervisning eller undervisning i liten grupp och 
det ska vara en naturlig del av vardagen i skolan men tiden som en elev tillbringar där ska vara 
starkt begränsad. Det finns ju även möjligheter att förebygga skolsvårigheter. Respondenterna i 
vår undersökning menade att många problem skulle kunna undvikas om klasserna inte hade varit 
så stora. Om grupperna halverades skulle läraren ha tid att se varje elev och möta dess behov på 
ett annat sätt. Vår slutsats var att mindre grupper förmodligen skulle gynna alla elever men inte 
nödvändigtvis innebära att elever i behov av särskilt stöd skulle få det stöd de var berättigade till. 
Anledningen till det var att lärarna ansåg sig ha för lite specialpedagogisk kunskap.  
 
Den revolutionerande utvecklingen, som började på 1990-talet, av datorstödda hjälpmedel skulle 
göra det lättare för elever, i behov av särskilt stöd, att vara kvar i klassen och följa 
undervisningen där (Myrberg, 2001).  Samtidigt som de elektroniska hjälpmedlen blir flera så blir 
möjligheterna större, men det gäller att lärarna utbildas så att de kan hjälpa eleven att hantera 
verktygen. Om lärarna inte har kompetens till detta, så kan de inte heller förbereda lektionen så 
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att eleven kan hänga med (Föhrer & Magnusson, 2003). Det kan gälla att skaffa en Daisy-skiva 
till boken man planerar att läsa, eller skriva in text på ett USB-minne, som lätt kopplas till datorn 
och eleven kan få texten uppläst via talsyntes i datorn. Om eleven lär sig hantera dessa 
hjälpmedel kan de på längre sikt bli ett hjälpmedel för livet, en skillnad mellan tillhörighet och 
utanförskap. Därför är det mycket viktigt att prova ut lämpliga hjälpmedel, för självhjälp, till 
elever i behov av stöd. En av de intervjuade specialpedagogerna tyckte att hon hellre hjälpte 
eleverna själv, än gav den hjälpmedel i form av datorstöd eller liknande. Med en sådan syn på 
stöd till elever finns risken att man försvårar situationen framöver. Vi tror att det är viktigt med 
personligt stöd, men ännu viktigare, är att ge eleven redskap för framtiden. Att vara beroende av 
ett mänskligt stöd är ett handikapp för den utsatta personen. Så långt som möjligt ska alla få en 
möjlighet att klara av vardagen på egen hand, det är därför vi i Sverige har en skola för alla. Vår 
undersökning bekräftade att kompetensen om kompensatoriska hjälpmedel var obetydlig. Vi 
kunde se att dessa hjälpmedel, trots att de i vissa fall fanns tillgängliga på skolorna, inte 
användes. Slutsatsen blir att det är helt avgörande med utbildning om eleverna ska få hjälpmedel i 
skolan. Undantaget är om läraren själv har datorvana och är intresserad av att använda datorn 
som ett redskap i undervisningen. Vår personliga åsikt är att datorn och datoranvändningen är 
något som lärarna inte får strunta i. Datorn är här för att stanna och att ha en god datorkompetens 
är snart en förutsättning i vårt samhälle. Eleverna lever i den världen men de flesta lärare gör det 
inte. Vi menar att det inte kan vara accepterat att avstå från att använda datorn och att ge eleverna 
en bra datorutbildning. Kompensatoriska hjälpmedel på datorn är idag en rättighet som eleverna 
kan kräva om det är det stödet som krävs för att tillgodose deras behov. 
 
Avslutningsvis har vi några reflektioner kring vårt arbete. I fråga om metodval känner vi att den 
kvalitativa studien har gett oss information som vi inte tror att vi hade fått med en kvantitativ 
studie. Syftet med intervjuerna var ju att få en djupare diskussion utifrån respondenternas 
erfarenhet och det anser vi har uppnåtts. Vi har kunnat ställa följdfrågor när vi inte har fått 
tillräckligt uttömmande svar eller när vi inte helt har förstått vad den intervjuade menat. Det har 
även funnits utrymme att utveckla intressanta uttalanden. Resonemangen med lärarna och 
rektorerna var mycket intressanta och vi tyckte att det blev en bra dialog. Vi var rädda för att 
ämnets känsliga karaktär kanske skulle påverka resultatet, att respondenterna inte skulle våga 
vara helt ärliga i sina svar. Under alla intervjuer kände vi dock att det fanns en mycket öppen 
atmosfär. Det visade sig genom att respondenterna gärna delade med sig av sina erfarenheter och 
berättade om händelser som inte alla gånger var så smickrande för deras egen räkning. 
Respondenterna ville visa att arbetet med elever i behov av särskilt stöd inte är något som 
fungerar ultimat och att det behövs mer kompetens om detta. Det finns en frustration och den går 
inte att dölja. Vår information om konfidentialitet gjorde också att våra respondenter slappnade 
av. Det kändes viktigt för dem att inte kunna bli igenkända. Det var ju flera personer på samma 
skola som intervjuades. I alla fall kände dessa personer till de andra som skulle intervjuas. Vi 
gjorde det helt klart att deras uttalanden inte skulle kunna identifieras. Detta hade kunnat 
undvikas om vi endast intervjuat en person från varje skola men eftersom vi inte hade för avsikt 
att göra någon jämförelse mellan de olika skolorna ansåg vi inte att detta ställde till några 
bekymmer. Det fungerade bra att redovisa resultaten i olika kategorier. Ibland var det dock svårt 
att avgöra vilken kategori som passade bäst eftersom vissa svar innefattade flera kategorier.   
 
När det gäller våra intervjufrågor tycker vi att vi fick fram information som kunde ge oss svar på 
våra problemformuleringar. Resonemangen kring liten grupp och vilka förväntningar som fanns 
på den var mycket givande. Även frågorna om vad lilla gruppen kunde ge som inte den ordinarie 
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undervisningen kunde gav bra svar. Respondenterna gav även en bra bild över hur den 
specialpedagogiska kompetensen såg ut. Vad vi saknade var dock frågor om hur man har arbetat 
med individuella utvecklingsplaner och hur dessa skulle kunna vara ett led i ett förebyggande 
arbete med eleverna. När vi bearbetade intervjumaterialet kände vi dock att detta ämne kanske 
behöver få mogna och användas ett tag innan arbetet med dessa granskas. Syftet med intervjuer 
är att få en bild av respondentens erfarenhetsvärld och vi fick känslan av att de flesta skolor inte 
riktigt har hittat formen för hur de ska arbeta med dessa planer.  
 
Som fortsatt forskning skulle vi vilja undersöka vilka konsekvenserna skulle bli om klasstorleken 
minskades till max femton elever. Skulle den ordinarie undervisningen då kunna innefatta alla 
elever?  Det skulle också vara intressant att granska om de individuella utvecklingsplanerna ger 
en tydligare helhetsbild av eleven och vilket stöd som är ett adekvat stöd för den enskilde eleven. 
. 
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6 Sammanfattning 
 
 
Vårt syfte med uppsatsen var att undersöka hur lärare och skolledare resonerar inför elevers 
placering i liten grupp. Vi har båda arbetat flera år med elever i behov av särskilt stöd och vi har 
båda upplevt hur lärare kämpar för att få undervisningen att fungera och att få alla elever 
godkända i de nationella proven. I denna strävan hamnar ofta eleverna i behov av särskilt stöd i 
kläm. Hur ska de passa in i undervisningen och vem ska ha tid att hjälpa dem? Lärarna skriker 
efter mer resurser till skolorna och forskningen visar att elever inte får tillräckligt stöd i skolan. 
Vi blev intresserade av att undersöka vilken sorts stöd elever får, vad som lett fram till just det 
stödet samt vad stödet skulle leda till. Vi avgränsade oss till resonemang om liten grupp eftersom 
vi båda arbetar med mindre undervisningsgrupper. Vi undrade även över hur skolorna arbetade 
förebyggande för att elever skulle kunna stanna kvar i den ordinarie undervisningen. Den 
specialpedagogiska kunskapen är något som lärarhögskolor och forskning enhälligt menar att alla 
pedagoger bör ha och vi ville se hur den specialpedagogiska kompetensen användes i arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd.  Vi använde oss av följande problemformuleringar i vår 
undersökning: 

 Hur har det förebyggande arbetet för att elever ska kunna delta i den ordinarie 
undervisningen sett ut och vilka arbetssätt finns i klasserna? 

 Vilken kompetens finns hos personalen som deltar i undersökningen? 
 Vad anser personalen att en liten grupp kan ge som inte den ordinarie gruppen kan? 
 Vilken utveckling hos eleven förväntas efter placering i liten grupp?  

Litteraturdelen är indelad i två områden. Det första handlar om en historisk tillbakablick för att 
visa hur skolan har arbetat med elever som bedömts vara i behov av särskilt stöd. Det andra 
området handlar om dagens skola och vad som styr den. Alla som arbetar i skolan idag är 
skyldiga att ge stöd till elever som av olika anledningar inte bedöms klara målen. Att vara i behov 
av särskilt stöd kan innebära allt från stöd under en kort period och med en specifik sak, till att 
man har behov av en assistent på heltid. Cirka 10 procent av grundskolans elever beräknas ha 
behov av särskilt stöd, men den siffran är förmodligen ännu större i verkligheten, eftersom man 
ofta inte räknar med dem som har stöd under en kortare period. En skola för alla innebär att alla 
elever oberoende av förutsättningar och behov har rätt att få en likvärdig utbildning i gemenskap 
med andra. De specialpedagogiska insatserna ska ske i samverkan med den ordinarie 
undervisningen. I det här kapitlet beskriver vi även vilken kompetens som behövs för att kunna 
möta alla elever i en skola för alla. Kompensatoriska hjälpmedel är något som utvecklas snabbt. 
För elever med läs- och skrivsvårigheter finns det många olika former av datorbaserade 
hjälpmedel. Det är viktigt att dessa elever får tillgång till, samt lär sig att hantera de hjälpmedel 
han/hon har behov av, så att handikappet inte blir för tungt. Den elev som har stora läs- och 
skrivsvårigheter kommer att bära med sig dem, förmodligen genom hela livet, och därför är det 
viktigt att kunna klara sig själv med hjälp av tekniken. Forskningen visar dock att alldeles för få 
lärare har kompetens att använda och lära ut hur dessa hjälpmedel kan användas i den dagliga 
undervisningen. Detta bekräftas även i vår undersökning.  
 
Den empiriska delen är en kvalitativ studie av lärare och rektorers resonemang inför elevers 
placering i liten grupp. Vi intervjuade fyra rektorer och åtta lärare på fyra olika skolor. 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär.  Vår undersökning visade att när en elev är i behov 
av särskilt stöd, diskuteras det sällan hur personalen har försökt att ordna eller ändra på 
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undervisningen i klassen. Många lärare lämnar över ärendet till en speciallärare eller 
specialpedagog för att få hjälp med eleven. Deras roll var mycket stor och deras kompetens 
användes mycket. Lärarna själva ansåg sig ha för liten specialpedagogisk kunskap och litade inte 
till sin förmåga att själva kunna ge nödvändigt stöd till elever i behov av särskilt stöd. De ville ha 
hjälp utifrån med vissa elever. Särskilt svårt var det med elever med koncentrationssvårigheter 
och sociala problem och som har ett utåtagerande beteende.  Lärarna ansåg sig ha för lite tid för 
de här eleverna och liten grupp var därför ett bra alternativ istället för klassundervisning. Elever 
som tillhör denna grupp lämnar sin klass helt eller delvis under skoldagen. Det visade sig i vår 
undersökning att lärarna ansåg att många elever föredrar att gå till den lilla gruppen och arbeta 
där. Det främsta skälet till detta är att den lilla gruppen ofta ger en närhet till läraren, man blir 
sedd, och att miljön där är mycket lugnare. För övriga klassen visar det sig, att den också blir 
lugnare när elever med utåtagerande beteende går ifrån och går till den lilla gruppen. Vår slutsats 
blir att lärares bristande specialpedagogiska kunskap leder till att många stödåtgärder som skulle 
kunna ges inom ramen för den ordinarie undervisningen inte ges utan istället blir andra resurser 
inkopplade. Trots att speciallärare och specialpedagoger arbetar mycket aktivt med att stödja 
elever så har de naturligtvis inte obegränsat med tid och det finns därför anledning att konstatera 
att alla lärare borde ha en viss specialpedagogisk kompetens. Tillgången till specialpedagoger och 
speciallärare borde kanske också vara större. Vår undersökning visade att det oftast bara finns ett 
fåtal speciallärare eller specialpedagoger på skolan. Kompetensutvecklingen på skolorna kunde 
vara bättre. Ofta bygger fortbildningen på eget intresse och därmed är det många lärare som inte 
utvecklar sitt klassrumsarbete så att även barn i behov av särskilt stöd kan ingå i den ordinarie 
undervisningen. Många tycker att det är bra att kunna lämna över ärendet (eleven) till 
specialister, men enligt Läroplanen, Lpo 94, har alla lärare skyldighet att stimulera, handleda och 
ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 
 
Vårt resultat visar att lärare och skolledare resonerar utifrån ett antal utgångspunkter när det 
gäller placering i liten grupp. Det finns en positiv inställning till liten grupp både hos rektorer och 
hos lärare. Lärarna såg framförallt möjligheten för eleverna att få arbeta i lugn och ro samt att få 
en betydande vuxen att ty sig till. Rektorerna framhöll en ökad chans att få godkänt i basämnena. 
Respondenterna menade även att eleverna föredrog en liten grupp eftersom de kunde få mer hjälp 
där och kunna arbeta tillsammans med en vuxen. Ända sedan skolan blev obligatorisk har det 
funnits små undervisningsgrupper och vi ser att det finns ett behov, både hos lärare och hos 
elever, att kunna få arbeta i en lugnare, tryggare miljö, vilket gäller både eleven som lämnar 
klassen och de övriga som är kvar. Det finns också elever med diagnos som har behov av 
undervisning enskilt eller i liten grupp, därför kan inte de små undervisningsgrupperna avskaffas. 
Vissa elever har även svårt med för många relationer samtidigt. I en liten grupp kan 
undervisningen lättare anpassas till den enskilde elevens förmåga och behov så att de nationella 
målen, som styr skolans verksamhet, kan uppnås genom att plocka bort delar i kurser och enbart 
koncentrera sig på de baskunskaper som behövs för att få betyg. Vi menar dock att de här 
grupperna och undervisningsmetoderna mycket väl kan ingå i ramen för den ordinarie 
undervisningen. Liten gruppverksamhet kan enligt vår undersökning få en dålig klang och trots 
att det finns många vinster med en liten grupp finns det även nackdelar i form av utstötning och 
mobbning. Skolan har stora möjligheter att själva organisera sin verksamhet. För detta krävs dock 
vissa förutsättningar. Lokalerna måste vara anpassade så att ett stort klassrum inte är det enda 
man har att tillgå, lärare måste ha en viss specialpedagogisk kompetens samt få adekvat 
handledning, kompensatoriska hjälpmedel ska finnas och undervisning ska kunna ske i mindre 
grupper.  Vår undersökning visar dock att samarbetet och kommunikationen mellan rektorer och 
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lärare kunde vara bättre. Lärarna väntar på att ledningen ska ge mer resurser och rektorerna 
menar att de har fullt förtroende för att lärare själva ska kunna organisera arbetet på ett sätt som 
gynnar alla. 
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Intervjufrågor    Bilaga I 
 
Hur många elever på skolan/klassen bedöms vara i behov av särskilt stöd? 
 
Hur många elever på skolan/klassen har någon form av särskilt stöd? 
 
Hur har det förebyggande arbetet sett ut för att eleverna ska kunna delta i den ordinarie 
undervisningen? (T.ex. kompensatoriska hjälpmedel, placering i klassrummet, anpassade 
läromedel mm.) 
 
Vilka åtgärder har satts in och varför var just de åtgärderna aktuella? 
 
Vem tog initiativ till att åtgärderna sattes in?  
 
Hur resonerar ni inför placering i liten grupp? 
 
Vilka elever kan vara aktuella för liten grupplacering? 
 
Finns det någon gräns för hur stora undervisningsgrupperna får vara och vad händer i så fall när 
gränsen är nådd? 
 
Vilken utveckling hos eleven förväntar ni er av en placering i liten grupp? 
 
Vad kan en liten grupp ge som inte den ordinarie gruppen kan? 
 
Hur ser kompetensutvecklingen inom det specialpedagogiska området ut på er skola? 
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