
Lyssna på lärarna 
– så kan alla elever nå målen

INFLYTANDE
Perspektiv på läraryrket
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”Jag påtalar ofta vilka av mina elever som behöver extra stöd, men möts hela 
tiden av svaret att det inte finns några pengar. Jag känner mig maktlös och det 
verkar min rektor också vara.” 

Så beskriver en lärare i årskurs F-3 sin vardag. Det är en bild som alltför 
många lärare känner igen sig i. I undersökningen som redovisas i denna rap-
port uppger 6 av 10 lärare att det finns en eller flera elever i klassen som skulle 
behöva stöd men som inte får det trots att läraren rapporterat behovet. 

Det duger inte i Skolsverige 2013. Här finns en sådan potential! Tänk om 
eleverna skulle få det de behöver och har rätt till just när de faktiskt behöver 
det – vilken kunskapsskjuts det skulle ge i förlängningen! Resultaten i skolan 
skulle bli bättre, och fler elever skulle bli bättre rustade för livet och arbets-
marknaden.

Politikerna måste förenkla vägen från upptäckt behov till särskilt stöd. Skol-
lagens tydliga rätt för elever att få åtgärder för att nå målen, får inte fortsätta 
att enbart vara en rätt på ett papper. Lärarnas administration måste minskas 
kraftigt så att fokus kan läggas på elevens lärande och mer extra stöd till dem 
som behöver det.

Men det räcker inte. Lärarna uppger att det största hindret för att alla elever ska 
få tillräckligt stöd är bristen på resurser. Resurserna måste finnas där liksom 
den specialpedagogiska kompetensen. Och makten över resurserna att förverk-
liga besluten flyttas närmare verksamheten, till lärare och rektorer.

Lyssna på lärarna!
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Det sistnämnda, att ge lärare och rektorer ett stort inflytande över skolans 
resurser, är det som Lärarförbundet menar med att införa en ordinationsrätt. 
För om lärare och rektorer verkligen kan ge rätt stöd i rätt tid skulle fler elever 
nå toppen av sin förmåga. Lärares inflytande är något som exempelvis McKin-
sey lyfter fram som en grundsten i framgångsrika skolsystem världen över.

Allt fler partier har börjat inse behovet av att satsa på de elever som behöver 
mer stöd. Till exempel har Moderaterna utlovat en satsning på fler special-
lärare och Miljöpartiet vill öka lärares inflytande över resurser till särskilt stöd. 
Det är rätt – frågan om särskilt stöd måste få ta mycket större plats i debatten 
om hur fler elever ska nå målen.

Stockholm, mars 2013

Eva-Lis Sirén
Ordförande i Lärarförbundet

»

«

Lärarna uppger att det 
största hindret för att aLLa 
eLever ska få tiLLräckLigt 
stöd är bristen på resurser.
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De flesta lärare har elever  
i klassen som inte får stöd
Lärarna är i stort sett eniga. Det finns någon eller några  
elever i de allra flesta klasser som inte får särskilt stöd, trots  
att de behöver. Det finns inte heller tillräckligt med resurser.  
Om lärare och skolledare fick större inflytande över resurserna 
och större handlingsutrymme skulle arbetet med att ge  
särskilt stöd fungera bättre. Det visar en undersökning  
som Lärarförbundet gjort bland lärare i grundskolan.

Lärarförbundet har med hjälp av Novus Opinion tillfrågat lärare i grundskolan 
om hur arbetet med särskilt stöd fungerar. 340 lärare har svarat på våra frågor. 
Vad som särskilt sticker ut är att de allra flesta lärare har elever i klassen som 
inte får särskilt stöd, trots att lärarna bedömer att eleverna behöver det. 

Omkring sex av tio lärare gör bedömningen att det finns minst en elev i varje 
klass som inte får det särskilda stöd han/hon har rätt till i grundskolan. Det 
är anmärkningsvärt att över 40 procent av lärarna menar att det faktiskt finns 
ännu fler som inte får hjälp. 

HäNDEr DET ATT DINA ELEvEr INTE Får särskILT sTöD 
TroTs ATT Du HAr rAPPorTErAT ATT DE HAr bEHov? 

Nej, det förekommer aldrig

Det händer i enstaka fall

Det händer cirka 1 elev  per klass

Det händer cirka 2-4 elever per klass

Det händer 5 eller fler elever per klass

Har aldrig rapporterat behov

vet ej
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Hälften har fått för lite eller fel stöd
Lärarna har också åsikter om den hjälp elever faktiskt får. På frågan om det 
händer att elever får otillräckligt eller felaktigt stöd svarar de enligt nedan.

Det blir fel eller för lite för minst en elev av tio. De lärare som bedömer att 
eleverna får otillräckligt eller felaktigt stöd i mer än 50 procent eller fler av 
fallen har sannolikt en svår arbetssituation. Trots att de är få, 13 procent, leder 
resultatet till eftertanke. 

Nej, det förekommer aldrig

Det händer i enstaka fall

Det händer cirka 10-20 procent av alla fall

Det händer cirka 20-50 procent av alla fall

Det händer i mer än 50 procent av alla fall

Har aldrig rapporterat behov

vet ej

HäNDEr DET ATT DINA ELEvEr Får särskILT sTöD som Du 
bEDömEr är oTILLräckLIgT ELLEr Av FEL TYP?
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Lyssna på lärarna!
Nedan har lärarna svarat på frågan om hur mycket de kan påverka skolans 
beslut om vilket särskilt stöd som ska ges till deras elever. 

De flesta lärare får gehör när det väl blir ett beslut om åtgärder, men få har 
makt att sätta in åtgärder kontinuerligt utifrån identifierade behov. Kunskapen 
och behoven finns hos lärare och rektorer, medan besluten om resurserna lig-
ger hos politiker och förvaltning. 

Den nya skollagen innebär alltid en mycket formell process när en elev riskerar 
att inte nå målen. Det har medfört att lärares utrymme att direkt handla 
efter den egna kunskapen och erfarenheten begränsats. Mycket tid går åt till 
dokumentation. Idag krävs pedagogiska utredningar, åtgärdsprogram som kan 
överklagas och ett formaliserat beslutsfattande även i ”enkla fall” av stödåtgär-
der. Sådana fall kan innebära att eleven får kompletterande undervisning av 
en specialpedagog eller annan lärare någon timme i veckan, en mycket vanlig 
händelse och oftast en del i skolans gängse anpassning av undervisningen till 
elevens behov. 

Lärarna i undersökningen fick också frågan om vad följden skulle bli om 
ämnes- och klasslärare hade större rätt att själva bestämma över vilket stöd 
deras elever skulle få? Mer än tre fjärdedelar tror att eleverna skulle gynnas av 

Hur mYckET kAN Du som LärArE PåvErkA skoLANs 
bEsLuT om vILkET särskILT sTöD som skA gEs?

Jag tillfrågas sällan om detta

Jag föreslår men andra  
bestämmer huvudsakligen

min åsikt har betydelse  
när detta beslutas

Det blir oftast när jag vill

Har aldrig rapporterat behov

vet ej
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att lärarna hade mer makt i frågan. Det är uppenbart att lärare upplever att de 
skulle kunna göra ett bättre jobb i detta avseende, om de fick mer eget hand-
lingsutrymme och ökat inflytande över skolans resurser i vardagen.

I undersökningen ställdes också en fråga som gällde väntetid, utifrån att skol-
författningarna kräver att särskilt stöd sätts in skyndsamt. Frågan handlade 
om vad som skulle hända om lärare hade större rätt att bestämma över vilket 
stöd deras elever skulle få. Nästan 70 procent av lärarna bedömde att eleverna 
då skulle få stöd snabbare. 

om ämNEs- ocH kLAssLärArE HADE sTörrE räTT ATT bEsTämmA övEr 
vILkET sTöD ELEvErNA skuLLE Få, vAD Tror Du FöLJDEN skuLLE bLI?

Eleverna skulle få stöd som var  
bättre anpassat till deras behov

studiesituationen skulle  
vara oförändrad

vet ej
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Eleverna skulle få stöd som var  
sämre anpassat till deras behov

Mer resurser för att möta behoven
Lärarna har vidare svarat på frågan vad de tror är viktigast för att förbättra 
arbetet med särskilt stöd. Från de alternativ som ges på bilden, ombads lärarna 
att välja högst två alternativ.

Mer än tre fjärdelar av lärarkåren anser att det krävs mer resurser. Huvud-
mannen måste ta ett större ansvar här. När de samlade behoven blir för stora 
i förhållande till resurserna kan inte rektorn längre klara behoven genom 
omfördelningar på skolan. Skolverket har ofta påpekat att huvudmännen inte 
fördelar resurser utefter behov i tillfredsställande utsträckning.  Det är en av 
förklaringarna till varför elevers stöd uteblir. 
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vAD Tror Du vorE vIkTIgAsT För ATT FörbäTTrA sTöDET På DIN skoLA?

Som andra alternativ, dock betydligt mindre frekvent valt med 29 procent, 
önskar lärarna effektivare stöd i form av bättre specialpedagogiska metoder.

Sammanfattning av undersökningen
Sammantaget framträder en tydlig bild av lärarnas vardag. De allra flesta ser 
dagligen någon eller några grundskoleelever som inte får den hjälp de har 
rätt till. På frågan vad som krävs för att råda bot på problemet uppger lärarna 
tillgång till mer resurser för särskilt stöd. Lärarna anser att särskilt stöd skulle 
ges bättre och snabbare om lärare får större inflytande över skolans resurser 
och hur de används.

Hur vanligt är det med särskilt stöd och hur går det till?
Skolans arbete med särskilt stöd är mycket omfattande. I Skolverkets rapport 
”Särskilt stöd i grundskolan” (2008) redovisas en undersökning där hälften av 
eleverna någon gång fått specialpedagogiskt stöd. 
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Att det fanns effektivare stöd  (bättre 
specialpedagogiska metoder) att ge

Att min skolas organisation  
för särskilt stöd vore bättre

Att ämneslärare/klasslärare hade  
mer att säga till om i dessa frågor

Att de som beslutar om särskilt stöd hade 
bättre kunskaper om elevernas situation

Att de som beslutar om särskilt stöd hade 
bättre specialpedagogiska kunskaper

Att elever hade mer att säga till om i dessa frågor

 Att föräldrar hade mer att säga till om i dessa frågor

vet ej
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Samma undersökning visar att det är vanligast att det särskilda stödet sätts in 
under en begränsad tidsperiod och att det då exempelvis kan avse specialpeda-
gogiskt stöd hos en speciallärare eller specialpedagogiskt stöd inom ramen för 
klassens arbete. 

Idag utförs ofta en utredning som ska hålla för en granskning i Skolväsendets 
överklagandenämnd när denna typ av åtgärder ska sättas in. Efter det ska ett 
åtgärdsprogram upprättas och vårdnadshavare erbjudas att medverka. Åtgärds-
programmet kan överklagas till överklagandenämnden, men nämnden kan 
inte fatta beslut om ett nytt åtgärdsprogram, utan endast att rektor ska besluta 
om ett nytt. Alla åtgärdsprogram ska regelbundet följas upp och utvärderas i 
skolan.

Det är tydligt att arbetet med att ge särskilt stöd till elever inte fungerar som 
det ska. Det visar Lärarförbundets undersökning, men också statistik från 
Skolinspektionens regelbundna tillsyn. År 2012 hittades fel avseende att 
särskilt stöd inte ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har 
rätt till i 32 procent av de granskade grundskolorna. 

Vad säger skollagen? 

”Om det inom ramen för undervisningen eller genom 
resultatet på ett nationellt prov, genom uppgifter 
från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 
vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer 
att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de 
kunskapskrav som minst ska uppnås, ska detta anmälas 
till rektorn. rektorn ska se till att elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt utreds. (…) Om en utredning visar att en elev är i behov av 
särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.”  

– skollagen 3:e kap 8§



10 PersPektiv På läraryrket – inflytande

Lärarförbundets förslag  
för att eleverna ska få det  
stöd de har rätt till

Mer resurser till särskilt stöd så att ingen 
elev nekas stöd på grund av resursbrist. 

Bristen på resurser är det största problemet när det gäller att ge stöd till elever. 
Det syns tydligt i Lärarförbundets undersökning. Om eleverna ska få det stöd 
de har rätt till enligt skollagen kostar det mer pengar än vad huvudmännen 
satsar på skolan idag. 

Det är alltför många skolor som inte har tillräckligt med rörliga resurser för att 
möta de behov av särskilt stöd som kontinuerligt finns under terminerna. De 
kan exempelvis inte anställa en speciallärare till, trots att fler elever har tydliga 
behov av hjälp. Här måste rektorn kunna få tillskott från huvudmannen om 
lärares rapporter visar att mer resurser behövs. 

Flytta makten över skolans resurser från politik, 
juridik och förvaltning till lärare och rektorer.

Lärare och rektorer är närmast eleverna och ser vad som behöver göras. Trots 
det saknas medel för att kunna ge varje elev det stöd de har rätt till. Makten 
över resurserna måste flyttas från politik, juridik och förvaltning till lärare och 
rektorer för att inga elever ska hamna mellan stolarna. Lärarförbundet kallar 
detta att ge lärare och rektorer en ordinationsrätt. Så kan alla elever nå till top-
pen av sin förmåga.

Förenkla processen med särskilt stöd så att lärare kan 
ägna mer energi åt att ge stöd och mindre åt formalia.
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Den nya skollagens formella och administrativa krav gällande utredningar 
och överklaganden har enligt Lärarförbundet inneburit att elever varken får 
mer eller bättre särskilt stöd. Snarare menar Lärarförbundet att situationen 
generellt har försämrats. Alltför mycket tid och resurser går till dokumentation 
som upplevs som tungrodd och svårbegriplig. 

Lärarförbundet anser att specialpedagogik i stor utsträckning ska var en inte-
grerad del i skolans anpassning till elevers behov och att överdrivna formella 
krav på sådana insatser snarast riskerar att motverka detta syfte. I denna rap-
port framgår mycket tydligt att lärarna anser att de skulle kunna göra ett bättre 
och snabbare jobb kring särskilt stöd om de fick större inflytande över beslut 
och resurser. 

Läraren och specialläraren kan i många fall enkelt och snabbt sätta in stöd 
som leder eleven på rätt väg. Detta kräver eget handlingsutrymme och mindre 
formalia. Specialpedagogiska insatser ska naturligtvis alltid dokumenteras 
och motiveras, men många av dessa åtgärder ska ses mer som en naturlig och 
integrerad del i skolans verksamhet och behöver därför inte långa utredningar 
och formaliserat beslutsfattande. Här behöver skollagen eller hur den tillämpas, 
ses över.

Fler speciallärare och specialpedagoger  
som höjer kvaliteten och avlastar lärarna.

Fler speciallärare och specialpedagoger i skolan skulle ge både resurs- och 
kompetenstillskott. Specialläraren/pedagogen kan avlasta lärarna vad gäller 
arbete med elever, utredningar och åtgärdsprogram. 

Mer specialpedagogiska synsätt och arbetsmetoder skulle också göra att klass- 
och ämneslärare får tillgång till kompetens och arbetssätt som gör det lättare 
att möta elevernas individuella behov. Specialpedagogen har också unika kun-
skaper för att hjälpa lärarna att organisera den dagliga undervisningen så att 
den ännu bättre kan anpassas efter elevers olika behov. Fler speciallärare och 
specialpedagoger krävs därför för att alla elever ska få de stöd de har rätt till.
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namn: Elisabeth Carlsson

arbetsplats: Karlbergs skola, Stockholm

Lärare i svenska som andraspråk och SO

intervJun

samtidigt som stockholm har 
blivit ålagd av arbetsmiljöverket att 
minska lärares arbetsbelastning, 
ökas arbetsbördan ytterligare med 
nya krav på hur ett åtgärdsprogram 
ska se ut. 

Om det råder frågetecken om en 
elev kommer att nå kunskaps-
kraven eller om eleven har andra 
svårigheter i sin skolsituation ska en 
pedagogisk utredning göras.

- den pedagogiska utredningen 
tar i stockholm cirka 15 timmar 
att göra. den ska sedan lämnas 
till rektor för beslut. sedan tar det 

ungefär 12 timmar att utarbeta ett 
åtgärdsprogram. programmet ska 
följas upp 6-8 veckor efter beslut 
och under dessa veckor lägger vi i 
snitt fyra timmar i veckan för varje 
elevs åtgärdsprogram. sedan tar 
utvärderingen ytterligare minst fyra 
timmar, säger elisabeth carlsson.

hon ifrågasätter om det alltid är 
läraren som ska göra utredning-
arna och anser att stockholms 
stad måste se över och effektivi-
sera den pedagogiska utredningen 
och det nya åtgärdsprogrammet. 
dessutom borde skollagens tredje 
kapitel ses över.

- Vi måste titta på det väldigt tidskrävande arbetet med  
pedagogiska utredningar och utarbetande av åtgärdsprogram  
som lärare gör. Det säger Elisabeth Carlsson som reagerat över  
att lärararbetet tyngs allt mer av krav på dokumentation.
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namn: Elisabeth Carlsson

arbetsplats: Karlbergs skola, Stockholm

Lärare i svenska som andraspråk och SO

Lärare blir ålagda att dokumentera och 
utreda istället för att planera, genomföra, 
bedöma och följa upp lektionerna.

»

«

- allt det här måste göras utöver 
undervisningen. det är den som 
hela tiden blir lidande.

Lärare blir ålagda att dokumentera 
och utreda istället för att planera, 
genomföra, bedöma och följa upp 
lektionerna.

elisabeth carlsson vill istället att 
elevhälsan ska ta ett mycket större 
ansvar för den pedagogiska utred-
ningen och åtgärdsprogrammen.

- idag läggs allt ansvar på läraren 
men det kanske blir en mer objektiv 
och elevrättsäker process om skol-
psykologer eller  speciallärare/

specialpedagoger gör den  pedago-
giska utredningen och till viss del 
åtgärdsprogrammen.

för elisabeth carlsson handlar det 
om att lärare ska ägna sig åt rätt 
saker.

- vi är sönderstressade av all doku-
mentation och byråkrati. det urvatt-
nar läraryrket och svensk skola. Jag 
är säker på att eleverna får bättre för-
utsättningar att nå kunskapskraven 
om de har en lärare som kan lägga 
trettio timmar mer på undervisningen 
istället för att lägga dem på att göra 
utredningar om en elev.
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Låt lärare vara lärare

arbETsbElasTning
perspektiv på läraryrket

Lyssna på lärarna 
– så kan alla elever nå målen

INFLYTANDE
Perspektiv på läraryrket

Perspektiv på läraryrket 
Fler rapporter från Lärarförbundet

i rapportserien perspektiv på läraryrket sätter Lärarförbundet fokus på vilka 
förutsättningar lärare behöver för att göra ett bra jobb. allt för att göra läraryrket 
mer attraktivt och förbättra skolresultaten.

Läs mer på lararforbundet.se/lararyrket

ArbETsbELAsTNINg INFLYTANDE



Bli medlem! Skicka sms med 
LÄRARE eller SKOLLEDARE  
förnamn efternamn till 72080
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Lyssna på lärarna  
– så kan alla elever nå målen
I undersökningen som redovisas i denna rapport uppger 6 av 10 lärare att 
det finns en eller flera elever i klassen som skulle behöva stöd men som 
inte får det – trots att läraren rapporterat behovet. Här finns en nyckel 
till bättre skolresultat. Med rätt stöd i rätt tid skulle fler elever bli bättre 
rustade för livet och arbetsmarknaden.

Lärarförbundet har fyra förslag för att eleverna ska få det stöd de har rätt till 
enligt skollagen:

→ Mer resurser till särskilt stöd så att ingen elev nekas stöd på grund av 
resursbrist.

→ Flytta makten över skolans resurser från politik, juridik och förvaltning 
till lärare och rektorer.

→ Förenkla processen kring särskilt stöd så att lärare kan ägna mer energi 
åt att ge stöd och mindre åt formalia.

→ Fler speciallärare och specialpedagoger som höjer kvaliteten och avlas-
tar lärarna.


