
  

Institutionen för 
pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier 
Självständigt arbete i 
specialpedagogik, 15 
hp 

Att möta elevers olikheter i 
undervisningen 

En kvalitativ studie med ett urval lärare och speciallärare i 
den svenska grundskolan 

 
Marie Sörensen 

Handledare:  Claes Nilholm 

Examinator: Johanna Svahn 

  
VT 2020 



 

 2 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares erfarenheter av 

att möta elever i behov av stöd främst gällande läs- och skrivområdet. Jag ville undersöka likheter 

och skillnader i lärare- och speciallärares föreställningar om och erfarenheter av arbetet med 

elever i läs- och skrivsvårigheter samt deras syn på hur de kan stötta dessa elever. Vidare ville jag 

undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger ser i sitt arbete med elever i behov av stöd. 

Detta undersökte jag genom en kvalitativ intervjustudie. Som datainsamlingsmetod 

genomfördes semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 4 lärare och 4 speciallärare på F-6 

skolor i tre olika kommuner i Mellansverige. Som teoretisk utgångspunkt har jag använt mig av en 

didaktisk teori kopplad till ramfaktorteorin. 

Resultatet visar att lärarna ställde sig positiva till att inkludera alla elever i sin undervisning och 

samtliga ställde sig positiva till att anpassa sin undervisning för att skapa en tillgänglig lärmiljö. 

Lärarna uppgav många goda exempel kring hur de själva utformade sin undervisning för att den 

skulle passa alla elever. Dock framkom utmaningar som bidrog till att lärarna inte genomförde 

anpassningar i den utsträckning de själva önskade. De främsta faktorerna till detta var tid, brist på 

lokaler samt brist på resurser. 

I studien framkom inga tydliga skillnader mellan lärare- och speciallärares uppfattningar kring 

att möta elever i behov av stöd annat än att speciallärarna upplevde att lärarna inte alltid 

genomförde de anpassningar som de borde, medan lärarna själva ansåg att de gjorde många 

anpassningar men att de saknade kunskap för att genomföra fler anpassningar. Resultatet visade 

också att lärarna, trots en önskan om att inkludera alla elever, ansåg att en-till-en undervisning 

hos speciallärare var någonting positivt och till och med nödvändigt för vissa elever. De 

framgångsfaktorer som pedagogerna själva lyfte fram i intervjuerna, var en anpassad undervisning 

där alla elever ges möjlighet att delta utifrån sina egna förutsättningar och behov. Vidare nämndes 

intensivläsningsperioder, en-till-en undervisning samt att man som lärare tar del av den senaste 

forskningen och vågar prova nya vägar som positiva faktorer. 

 

Nyckelord: god lärmiljö, inkludering, utmaningar, framgångsfaktorer, speciallärare, lärare  
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Inledning 
Min tid som student på speciallärarprogrammet lider mot sitt slut efter tre mycket lärorika år. 

Under utbildningens gång har mina tankar kring olika fenomen inom skolans värld utmanats och 

jag har getts möjlighet att avvisa, förändra och/eller förstärka mina föreställningar kring skolan. 

Att bli speciallärare har alltid varit givet för mig och i med utbildningen har mitt intresse och 

engagemang för elever i behov av stöd stärkts ytterligare. Med utgångspunkt i Susan Tetlers citat 

”Every learner matters and matters equally” (Tetler, 2019 s. 12), som jag anser sammanfattar 

skolans huvuduppdrag på ett så fint sätt, har jag i mitt examensarbete valt att fördjupa mig i hur 

skolans arbete med elever i behov av stöd ser ut. 

Alltsedan folkskolans införande i Sverige år 1842 har synen på hur man bör möta elever i 

behov av stöd gått från avskiljning och särlösningar till inkludering (Ahlberg, 2007).  Fokus idag 

ligger på ̊ att skapa inkluderande lärmiljöer inom klassens ram genom att anta ett inkluderande 

förhållningssätt. Göransson & Nilholms (2013) definition av god inkludering innebär att lärarna i 

sin undervisning strävar efter att se elevers olikheter som tillgångar istället för problem. År 2015 

genomfördes en ny reform kring extra anpassningar i Sverige. Det har nu gått fem år sedan dess 

och med tiden har alltfler vänt blickarna mot de generella anpassningarna samt ledning och 

stimulans, dessa delar kan i mitt tycke ses som en förutsättning för att överhuvudtaget kunna 

skapa en inkluderande skola. Detta då en väl anpassad och tillgänglig lärmiljö är viktiga 

komponenter när det gäller att skapa ett klassrum för alla elever. 

I mitt yrke träffar jag många elever och då i synnerhet elever som är i behov av olika typer av 

stöttning för att klara sin skolgång, en hög andel av dessa elever uppnår heller inte 

kunskapskraven. Som speciallärare är jag mycket intresserad av hur vi, som arbetar i skolan, kan 

organisera undervisningen så att alla elever ges möjlighet att delta och lära utifrån sina egna 

förutsättningar och behov. Hur lektionerna utformas påverkar elevers möjlighet att lära i skolan 

och är ett uttryck för i vilken utsträckning lärmiljön är inkluderande och tillgänglig. 

Skolan har ett ansvar för att arbeta kompensatoriskt och ska ständigt sträva efter att uppväga 

skillnader som förekommer i elevernas förutsättningar (Skolverket, 2014; Skollagen 1 kap 3 §). 

Skolans styrdokument är tydliga vad gäller elevernas rättigheter att få ta del av en tillgänglig och 

anpassad lärmiljö, forskningen visar däremot att det finns stora svårigheter kring att genomföra 

detta i praktiken. 

Syftet med studien var därför att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares 

erfarenheter av att möta elever i behov av stöd främst gällande läs- och skrivområdet. Jag ville 

undersöka likheter och skillnader i lärare- och speciallärares föreställningar om och erfarenheter 

av arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter samt deras syn på hur de kan stötta dessa elever. 
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Vidare ville jag undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger ser i sitt arbete med elever i 

behov av stöd. 

Till sist rikta ett stort tack till alla som på något sätt har möjliggjort genomförandet av studien. 

Ett stort tack till alla respondenter som så frikostigt delat med sig av sina uppfattningar och 

erfarenheter. Tack till min handledare, Claes Nilholm, för hans konstruktiva kommentarer samt 

stöttning under arbetets gång. Ett extra stort tack till min familj och mina vänner för allt ert 

tålamod och stöd under studiens genomförande. 

 

Marie Sörensen, maj 2020 
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Bakgrund 
Syftet med studien är att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares erfarenheter av 

att möta elever i behov av stöd främst gällande läs- och skrivområdet. Jag vill undersöka om det 

förekommer skillnader i hur lärare- och speciallärares föreställningar och erfarenheter ser ut kring 

arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter samt deras syn på hur de kan stötta dessa elever. 

Vidare vill jag undersöka vilka hinder pedagoger ser i sitt arbete med elever i behov av stöd. I den 

här delen av uppsatsen lyfter jag fram väsentliga delar som ligger till grund för arbetet med elever 

i behov av stöd. Jag fokuserar här på styrdokument, stödinsatser som extra anpassningar och 

särskilt stöd samt tolkningar av inkludering i policydokument. 

Skolans styrdokument 

Lagar och bestämmelser som läroplan och skollag fastslår allas rätt till en likvärdig utbildning. 

Skolan har en skyldighet att tillgodose alla elevers behov och att anpassa undervisningen därefter 

(SFS, 2010:800; Skolverket, 2014). Det finns dock inga särskilda förordningar som tydliggör på 

vilket sätt stödet ska utformas eller i vilken omfattning det ska ges. För elever i behov av sto ̈d 

framhåller Skollagen (SFS 2010:800) att stödet i första hand ska erbjudas inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Endast då det föreligger särskilda ska ̈l kan undervisningen utföras i en 

mindre grupp eller enskilt. 

I de svenska styrdokumenten finns höga ambitioner, dock uttrycks inte tydligt vilka elever som 

ska ges särskilt stöd. Detta lämnar ett stort utrymme till tolkning för vad som ska bedömas som 

en avvikelse och vad som ska bedömas som normalitet, menar Isaksson (2009). Vidare menar 

Isaksson att det finns ett spänningsförhållande mellan vad som är en avvikelse eller normalitet 

och samtidigt skapas en subjektiv bedömning där klassen ofta blir referensram för vad som 

uppfattas som en normalitet. 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) står skrivet att skolan ska 

organiseras så att alla elever utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

Även Barnkonventionen (2008) skriver om alla barns rätt till undervisning och utbildning. Vidare 

menar man att skolan dessutom ska förbereda eleverna för det kommande arbetslivet och 

integreras i samhället samtidigt som skolan ska bira till den individuella utvecklingen. 

Stödinsatser i utbildningen 

I Skollagen (SFS 2010;800, kap. 3) framgår att skolan har i uppgift att ge alla elever den ledning 

och stimulans de är i behov av i sitt lärande, för att de utifrån sina egna förutsättningar, ska ges 

möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningen mål. Skolan har också ett 

kompensatoriskt uppdrag och ska således kompensera för att elever har olika förutsättningar för 
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att klara skolarbetet. Skolan ska således sträva efter att uppväga skillnaderna i elevernas 

förutsättningar. För att kunna uppnå detta behöver verksamheten organiseras effektivt på 

individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna ges möjligheter att utvecklas så långt som möjligt 

mot utbildningen mål. De elever som på grund av en funktionsnedsättning har svårigheter att 

uppnå de olika kunskapskraven ska ges stöd för att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Alla elever ska ges stöd, synnerligen om de inte når de 

kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolverket, 2014). 

Skolinspektionen (2016) menar att elever med svårigheter i sin skolsituation inte alltid möts av 

en väl anpassad undervisning utifrån sina egna förutsättningar och behov, utan istället möts av en 

lärmiljö där de får uppleva hinder, svårigheter och motgångar. En väl anpassad lärmiljö syftar till 

att ge eleverna möjlighet att stimuleras och motiveras för att utifrån sina egna förutsättningar 

kunna nå så långt som möjligt. 

Vissa elever är i behov av ytterligare stödinsatser utöver ledning och stimulans, dessa kan 

sättas in i form av extra anpassningar. Genom att tidigt sätta in adekvata stödinsatser ska eleven 

ges ökade möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Innan riktade stödinsatser sätts in är 

det viktigt att skolan kartlägger elevens skolsituation (Skolverket, 2014). 

Extra anpassningar 

Den 1 juli 2014 genomfördes en lagändring gällande extra anpassningar. Syftet med lagändringen 

var att minska lärares arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Extra anpassningar 

är en stödinsats av mindre karaktär som vanligtvis är möjlig att implementera inom den ordinarie 

undervisningen. Om det föreligger en risk att en elev inte kommer att uppnå målen ska extra 

anpassningar sättas in, dessa anpassningar skall sedan dokumenteras i elevens individuella 

utvecklingsplan. Om eleven efter dessa insatser ändå inte kommit framåt i sin kunskapsutveckling 

måste anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare. Exempel på stöd i form av extra 

anpassningar är till exempel att planera och strukturera ett schema över skoldagen, ge extra 

tydliga instruktioner, att förklara begrepp inom ett ämnesområde på ett anpassat sätt, 

färdighetsträning inom ramen för den ordinarie undervisningen (som lästräning), särskilda 

läromedel eller utrustning (som anpassade programvaror) och enstaka specialpedagogiska 

insatser. (Skolinspektionen, 2016, s. 9). 

Enligt Skolverket (2014b) är det centralt att skolorna identifierar behov och inför anpassningar 

som hjälper eleverna i riktning mot utbildningens mål. Det är även enligt Skolverket centralt att 

utveckla ett arbetssätt där lärare och övriga professioner på skolorna samverkar. Det är av stor 

vikt att de extra anpassningarna utvärderas för att se om de är effektiva eller om de behöver 
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anpassas eller intensifieras ytterligare. Vidare ska skolans insatser förstärkas om en elev, trots 

anpassningar, fortfarande inte utvecklas i riktning mot kunskapskraven. 

Särskilt stöd 

I de fall då de extra anpassningarna inte är nog ska istället särskilt stöd sättas in. Särskilt stöd 

handlar, till skillnad från extra anpassningar, om insatser av en mer ingripande karaktär som 

vanligtvis inte är genomförbara för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den reguljära 

undervisningen. Det som särskiljer dessa insatser åt är omfattningen och/eller varaktigheten av 

stödinsatserna. Den stora skillnaden är dessutom att det särskilda stödet, till skillnad mot extra 

anpassningar, beslutas av rektor (Skolverket, 2014, sid.11). 

När rektorn har fått information om att en elev på skolenheten kan vara i behov av särskilt 

stöd är det hans eller hennes ansvar att se till att en utredning påbörjas skyndsamt. Den utredning 

som görs av elevens eventuella behov av särskilt stöd syftar till att ge skolan ett tillräckligt 

underlag för att första ̊ varför eleven har svårigheter i skolsituationen och vilka stödinsatser som 

skolan behöver sätta in (Skolverket, 2014, s.13). En utredning kan visa att en elev inte är i behov 

av särskilt stöd, utan att skolan kan skapa en bättre lärmiljö genom att förändra de pedagogiska 

metoderna, omfördela resurser eller göra förändringar i organisationen kring eleven (Skolverket, 

2014, s. 31) När det gäller gränsen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är det 

omfattningen och varaktigheten som avgör, menar Skolverket (2014). 

Skolinspektionen om arbetet med extra anpassningar i praktiken 

2016 genomförde Skolinspektionen en granskning av 15 skolor i landet, med fokus på årskurs 4, 

för att undersöka hur väl skolans arbete med de extra anpassningarna implementerats ett par år 

efter den nya lagändringen. I rapporten framkom att många skolor inte förstått innebörden av de 

extra anpassningarna. Det framkom dessutom att fungerande rutiner och arbetsprocesser som 

kommuniceras och förankras väl i verksamheten är en förutsättning för ett välfungerande arbete 

kring extra anpassningar. 

Vidare framkom att det föreligger flera olika anledningar till att implementeringen av de extra 

anpassningarna inte har kommit igång. Man kunde dels se brister kring otillräcklig kartläggning av 

elevers skolsituation, vilket i sin tur medförde att rätt stöd inte sattes in. Det kunde bland annat 

bero på rektorsbyte, att samarbete mellan personal saknas och att andra arbetsuppgifter har 

prioriterats. Skolinspektionen menar att dessa brister i sin har tur lett till att det finns brister i 

lärarnas kunskaper samt att det har bidragit till att skapa ett motstånd hos lärarna mot de extra 

anpassningarna. Resultatet visade även att skolorna la för mycket fokus på vilka insatser som 

behövdes sättas in, istället för att lägga fokus på elevernas behov. Det fanns dessutom tecken på 
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att representanter för elevhälsan inte getts tillräckligt med inflytande i utformningen av 

anpassningarna. I rapporten uppmärksammades även brister kring att de anpassningar som 

beslutats sedan inte genomfördes, att skolan inte satsat på de extra anpassningarna, att 

anpassningarna varit för kortsiktiga, att det funnits behov av fler anpassningar samt att de aktuella 

anpassningarna inte har utgått från elevernas behov (Skolinspektionen, 2016). 

I granskningen framkom även flera goda exempel där skolor har lyckats skapa en god kvalitet i 

sitt arbete med de extra anpassningarna. Det som möjliggjort detta har dels varit ett gott 

planeringsarbete, rutiner och analysmöten där speciallärare/specialpedagoger och skolledning 

tillsammans har väglett lärarna. Man kunde vidare se att det fanns en flexibilitet i själva 

genomförandet av anpassningarna samt att det fanns tydliga rutiner för hur arbetet med de extra 

anpassningarna skulle utformas (Skolinspektion, 2016). 

Tolkningar av inkludering i policydokument på internationell och nationell nivå 

I de svenska policydokumenten används inte begreppet inkludering. Dock kan delar av innehållet 

tolkas som uttryck för ett inkluderande perspektiv. Nedan följer en sammanställning kring vad 

läroplan, Barnkonventionen och den internationella Salamancadeklarationen (2006), vilken 

Sverige anslutit sig till, uttrycker vad gäller inkludering. 

Utifrån Lgr11 (2019) är det varje lärares ansvar att se och ta hänsyn till alla elevers olika behov. 

Vidare är det skolans ansvar att använda de resurser och stödåtgärder som finns på rätt sätt samt 

att se till att skolan organiseras så att alla elever ges möjlighet att utvecklas. En stor del av Lgr 11 

vilar på samma grunder som barnkonventionen då man lyfter fram att skolan ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Skolan ska arbeta så att varje individ kan finna 

sin egen unika personlighet och genom detta ges möjlighet att kunna delta i samhället. Det är 

skolans uppdrag att se till att elever inte diskrimineras och man lägger stor vikt vid att 

undervisningen aldrig kan utformas lika för alla elever. Dock tillåter skollagen en rad särlösningar 

som till exempel särskola, enskild undervisning, särskild undervisningsgrupp samt resursskolor. 

I Barnkonventionen (2008) lyfts allas rätt till undervisning och utbildning fram. Vidare menar 

man att skolan ska förbereda eleverna för det kommande arbetslivet och möjliggöra att alla elever 

integreras i samhället. Skolan ska även bira till den individuella utvecklingen hos varje enskild 

elev. Barnkonventionen framhåller vidare att alla barn har samma rättigheter och att eleverna i 

skolan ska ges möjlighet att utveckla sin respekt för alla människors lika värde. 

Salamancadeklarationen (2006) är en överenskommelse och rekommendation för hur de 

länder som skrivit under deklarationen bör arbeta. Deklarationen beskriver till viss del hur skolan 

ska arbeta med elever som är i behov av särskilt stöd. I Salamancadeklarationen lyfter man fram 

varje individs rätt till utbildning samt rätten att få uttrycka sina enskilda önskemål. Vidare lyfter 
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man fram vikten av att alla barns ska ges utrymme och bli sedda. Deklarationen lyfter dessutom 

fram vikten av att använda en pedagogik där barnet är i fokus samt att se till möjligheter istället 

för hinder. Undervisningen ska utformas efter elevernas behov snarare än att eleverna ska 

anpassas till undervisningen. Vidare lyfter deklarationen fram att alla elever ska undervisas 

tillsammans oavsett vilka svårigheter individerna har. Dock framförs vissa undantag, till exempel 

vad gäller elever som behöver teckenspråk för sin kommunikation. Salamancadeklarationen 

betonar vikten av att se elevernas olikheter som en tillgång och att allas olika behov ska 

uppmärksammas och tillgodoses. Vidare betonas vikten av att det ska ges utrymme för olika 

inlärningsmetoder samt olika tempo i undervisningen i skolan. 

Sammanfattningsvis framhåller alla ovannämnda policydokument att alla elever, oavsett 

behov, har rätt till en tillgänglig undervisning där man som elev är en del av gemenskapen oavsett 

förutsättningar eller behov. Vidare framhålls vikten av att skolan ska anpassas efter elevernas 

behov och inte tvärtom. Man kan dessutom koppla samman delar av vad policydokumenten 

säger med Göransson & Nilholms (2013) definition av inkludering där man menar att elevernas 

olikheter ska ses som tillgångar. 
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Forskningsöversikt 
I denna del av uppsatsen redogör jag för resultat från tidigare forskning som berör arbetet med 

elever i behov av stöd. Då området i sig är omfattande har jag valt att avgränsa mig och 

presenterar därför de områden som jag anser är viktiga faktorer i arbetet med elever i behov av 

stöd. Jag har disponerat forskningsöversikten med hjälp av följande rubriker 1) En skola för alla 

2) läraren och undervisningen 3) extra anpassningar och särskilt stöd samt 4) inkludering. 

En skola för alla 

I samband med införandet att den nya läroplanen 1980 introducerades begreppet ”En skola för 

alla”. Uttrycket i sig kan lätt kopplas ihop med inkludering i skolan och är högst relevant då man 

talar om anpassad undervisning även om det i sig inte går att likställa med ett klassrum för alla. 

Ahlberg (2007) lyfter fram att man genom historien tydligt kan se att synen på hur man ska möta 

elever i behov av stöd har gått från avskiljning och särlösningar till inkludering. Ahlberg lyfter 

fram att specialpedagogiken inte i första hand ska ses som en pedagogik för vissa elever utan att 

den också bidrar till att alla elevers olikheter kan mötas på ett gott sätt i skolan. 

Nilholm (2006) framhåller att specialpedagogiken uppstod då den ordinarie undervisningen 

inte räckte till. Man upptäckte att den reguljära undervisningen inte passade alla elever vilket 

under hela folkskolans historia har bidragit till att man segregerat och placerat de elever som faller 

utanför ramarna i speciella grupper, då man ansett att problemet låg hos eleven. Inom 

specialpedagogiken kan man anta olika perspektiv, det är dels det kategoriska och dels det 

relationella. Då man lägger problemet hos individen med målet att finna en särskild 

undervisningsform för olika grupper antar man det kategoriska perspektivet. Tankarna kring 

inkludering tillsammans med mer kritiska perspektiv på specialpedagogik har gett upphov till ett 

annat perspektiv, det relationella perspektivet. Detta perspektiv syftar istället till att problemet 

uppstår i kontakt med miljön och inte kan placeras endast hos eleven. Detta perspektiv 

förutsätter att undervisningen anpassas för att alla elever ska kunna delta på sina premisser. 

Utifrån detta relationella perspektivet är det viktigt att lärarna uppmärksammar stödbehov tidigt 

och genomför anpassningar som sedan utvärderas och omarbetas vid behov. Isaksson (2009) 

lyfter likaledes fram att man i skolan ofta läger fokus på att individen är bärare av problemet, 

vilket leder till att stödet blir en specialistuppgift istället för att man tillrättalägger miljön kring 

individen. Mitchell (2015) menar att det finns en klyfta mellan forskningen och praktiken vilket 

leder till att det förekommer stora luckor mellan det som praktiskt genomförs i skolorna och vad 

forskarna kommer fram till. Detta på grund av att den aktuella forskningen inte är lättillgänglig 

för pedagogerna som arbetar ute på skolorna. 
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Läraren och undervisningen 

Då lärare planerar sin undervisning behöver de utgå från och besvara de didaktiska frågorna Vad? 

När? Hur? Och Varför? Dock är vad, när och varför frågorna i stort sett redan besvarade i form 

av lagar, förordningar och myndigheter, vilket gör att det framförallt är hur-frågan som lärare har 

inflytande över (Nilholm, 2016). Skollagen framhåller att skolans verksamhet ska vila på 

vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Denna föreskrift innefattar både undervisningens 

innehåll samt dess metodik. Detta betyder att även svaren på de didaktiska frågorna behöver vila 

på en vetenskaplig grund samt beprövad erfarenhet. 

Läraren har en stor betydelse för elevers utveckling och dess förmåga att synliggöra 

lärprocesser och att uppmuntra eleverna har en avgörande betydelse för elevernas 

kunskapsutveckling. Forskning tyder på att yttre strukturella faktorer som ekonomiska resurser, 

skolval och klasstorlek inte påverkar i lika hög grad som läraren (Hattie, 2012; Hedevåg; 

Tjernberg, 2011). Hattie (2012) har identifierat fem dimensioner av vad han anser är ett 

framgångsrikt lärarskap. Dessa dimensioner handlar om att ha god kännedom och förståelse för 

ämnet som läraren ska undervisa i, en förmåga att vägleda eleverna i lärandet, skicklighet i att ge 

återkoppling som för eleverna framåt i sin kunskapsutveckling samt en utvecklad förmåga att 

följa upp lärprocessen. 

Kotte (2014) har i sin avhandling tittat närmare på lärares uppfattningar om 

lektionsplaneringar och lektionsarbete utifrån ett inkluderande perspektiv, dock definierar Kotte 

inte vad ett inkluderande perspektiv innebär. Kotte har i sin studie använt sig av både kvantitativa 

och kvalitativa data. Data har samlats in via a) enkäter b) dokumenterade lektionsplaneringar och 

c) didaktiska diskussioner i tre olika lärarteam som hon själv deltagit i. Syftet har varit att utveckla 

kunskap om lärares uppfattningar kring lektionsplaneringar och lektionsarbeten. Studien visar att 

lärarna är positiva till inkludering och att de upplever inkludering som något viktigt. Dock 

upplever de att det är svårt att realisera inkluderingen i undervisningen då de har många elevers 

behov att ta hänsyn till. Resultatet visar att det finns en motsättning i att gynna hela gruppen och 

samtidigt att se till den enskilda individen. Kotte menar att det är ett dilemma att varken hinna 

med den stora gruppen eller de som är i behov av stöd. Kottes personliga reflektion, i hennes roll 

som specialpedagog och forskare, belyser behovet av att förändra det specialpedagogiska 

arbetssättet för att kunna åstadkomma skillnad för elever med olika behov och förutsättningar i 

klassrummet. Denna förändring handlar enligt Kotte främst om att få lärarna att uppmärksamma 

behov och anpassa undervisningen till elevernas individuella behov. Resultatet visar att lärarna 

känner att de saknar den specialpedagogiska kompetensen och att de ofta är ensamma i sitt 
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ansvar gällande inkluderingen. Majoriteten av lärarna ansåg att en gemensam planering för alla 

elever gynnade klassen bäst. 

I Olssons (2016) avhandling, som belyser lärares ledarskap i klassrummet, framkommer att det 

finns en komplexitet som utgörs av att ledarskapet utövas i mötet med barnen som kollektiv och 

samtidigt som enskilda individer. Ett speciellt fokus ska läggas på enskilda barn för att kunna ge 

det stöd eleverna behöver, samtidigt begränsas då lärarens möjligheter att ägna sig åt övriga barn i 

gruppen. Det finns ytterligare en motsättning i att beakta den enskilda individens bästa samtidigt 

som läraren även ska realisera styrdokumentens mål. Även Tetler (2019) kartlägger ett flertal 

liknande dilemman i sin avhandling. 

Lindqvist (2013) har genomfört en enkätstudie kring arbetet med elever i behov av stöd riktad 

till skolans alla yrkesgrupper, där rektorerna fick en separat enkät. Alla yrkesgrupperna, förutom 

specialpedagogerna, ansåg att speciallärare/specialpedagoger i hög grad ska arbeta med 

specialundervisning individuellt eller i mindre grupper. Vidare framkom att personal i förskola 

och skola har olika syn på varför barn är i behov av särskilt stöd. En hög andel i alla 

yrkeskategorier menar att det är barnets individuella brister som leder till att denne är i behov av 

särskilt stöd. Studien visar på att olika yrkesgrupper har olika idéer kring vad specialpedagogerna 

ska arbeta med, yrkesgrupperna tycks i högre grad anta ett kategoriskt perspektiv på 

skolsvårigheter och ett inkluderande förhållningssätt är till synes tämligen avlägset. 

I studien ”På spaning efter “superläraren” har Sandström, Lindqvist och Klang (2017) studerat 

hur personal inom skolan ser på extra anpassningar och särskilt stöd. Man har tittat på hur olika 

yrkesprofessioners definierar extra anpassningar, hur arbetet organiseras och hur ansvaret 

fördelas mellan olika yrkeskategorier samt vilka behov av kompetenser som anses behövas för att 

kunna tillgodose elevernas behov i skolan. Resultatet visar att olika yrkesgrupper inom det 

svenska skolsystemet har olika uppfattningar om elever som är i behov av stöd, vem som har 

ansvaret för arbetet och hur arbetet ska utföras. Vidare framkommer att rektorerna i studierna 

hyser en tilltro till inkludering och att det är lärarna själva som ska utföra stödåtgärderna enligt 

dem. Speciallärare/specialpedagoger upplevde en viss ambivalens angående de exkluderande 

lösningarna som ofta föreslogs för att kompensera för elever, i de fall då läraren inte kunnat 

skapat en anpassad undervisning för dem inom klassens ram. Lärarna uttrycker ett behov av en-

till-en undervisning av speciallärare, medan rektorer och speciallärare/specialpedagoger 

förespråkar rollen av en ”Superlärare” som själv ansvarar för anpassningar i undervisningen. Båda 

perspektiven riskerar att förhindra utvecklingen av en demokratisk och inkluderande skola och 

bidrar till att det skapas ett specialpedagogiskt system där speciallärare/specialpedagoger ses som 

experter. Även i skolverkets undersökning ”Attityder till skolan” från 2018 framkommer att 
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många lärare upplever bristande stöttning av speciallärare/specialpedagoger och att de saknar 

kompetens för att arbeta med elever i behov av stöd, särskilt lärare med kort arbetslivserfarenhet. 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har i en forskningsöversikt sammanställt och 

analyserat meta-analyser av forskning om elever i olika typer av svårigheter. De har studerat vilka 

arbetssätt och undervisningsmetoder som leder till en högre måluppfyllelse för elever i behov av 

särskilt stöd och då fokuserat på både generella pedagogiska stödinsatser samt ämnesspecifika 

pedagogiska insatser. Det finns gott om forskningsunderlag då det handlar om läs- och 

skrivsvårigheter där man tydligt har kunnat påvisa att kamratlärande är en mycket effektiv metod. 

Man har även sett att metakognitiva strategier har en god effekt, speciellt då det sker i mindre 

grupper. Man har även kunnat se att en kombination av träning i läsförståelse, samt träning i 

fonetik och fonetisk medvetenhet ger en god effekt på längre sikt. 

Mitchell (2015) menar att det inte finns något specifikt arbetssätt som passar alla elever utan 

de mest effektiva metoderna är de ”som bygger på olika framgångsrika erfarenheter” (s. 19). 

Vidare ger Mitchell ett tvetydigt svar kring frågan om elever i behov av särskilt stöd verkligen 

behöver särskilda undervisningsstrategier. Å ena sidan menar han att vissa elever, speciellt elever 

med stora svårigheter, är i behov av andra undervisningsstrategier än de som vanligtvis används i 

klassrum idag. Å andra sidan menar Mitchell att elever i behov av särskilt stöd enbart är i behov 

av en god undervisning. Gerrbo (2012) menar att en framgångsstrategi i arbetet med elever i 

behov av stöd är avståndsreducering, vilket betyder att man anpassar uppgifter och/eller krav och 

mål utifrån förutsättningar och behov. 

Håkansson & Sundberg (2012) har i en forskningsöversikt haft för avsikt att lyfta fram vad 

som utgör effektiv undervisning. De argumenterar för att det är viktigt att elever i behov av stöd 

görs delaktiga i den ordinarie undervisningen för att färdighetsträningen ska kunna ge goda 

resultat. Vidare lyfter Håkansson & Sundberg fram att den elev som deltar i specialundervisning 

utanför klassrummet riskerar att hamna efter och missa sådant som sker i klassrummet. Dock 

kunde man se goda effekter i de fall då tiden hos specialläraren blev ett komplement till den 

ordinarie undervisningen. Utifrån detta, menar de att flexibla grupperingar att föredra istället för 

permanenta och nivåindelade grupper. 

Tjernberg (2011) har studerat en skola som nationellt blivit uppmärksammad för sitt höga 

meritvärde och sitt goda arbete med läs och skrivinlärning. Syftet med studien är att analysera 

framgångsfaktorer i läs- och skrivundervisning med särskilt fokus på undervisning för elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Resultatet visar att det är viktigt att läraren ser läs- och skrivutvecklingen i 

ett språkutvecklande sammanhang och att lärprocessen synliggörs för eleverna. Resultatet visar 

även att en viktig framgångsfaktor är att läraren ständigt strävar efter att göra alla elever delaktiga. 
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Man har även sett att en framgångsfaktor är en växling mellan olika aktiviteter som läsande, 

skrivande och samtalande. Ytterligare en framgångsfaktor är att läraren ser de specialpedagogiska 

möjligheterna och har ett specialpedagogiskt perspektiv i planerandet och genomförande av 

undervisningen. Det är även viktigt att läraren har en tillit till elevernas förmåga och att ett 

lustfyllt lärande sker i ett socialt sammanhang, enligt Tjernberg. Vidare menar både Tjernberg 

(2011) och Mitchell (2015) att en viktig faktor är att läraren inte använder ett läromedel eller en 

metod rakt av utan att denne anpassar arbetsmaterialet och innehållet utifrån elevgruppen. Att 

man ständigt har sin utgångspunkt i elevernas närmaste utvecklingszon. 

Olsson (2016) har utifrån lärarens perspektiv studerat om och hur lärares ledarskap kan verka 

möjliggörande och/eller begränsande i mötet med alla elever inom klassens ram. I studien har 

lärares ledarskap analyserats och deras arbete med barn i behov av särskilt stöd har särskilt legat i 

fokus. Olsson har utgått från tidigare forskning som pekar på att lärarens ledarskap påverkar 

elevernas utveckling. Studiens slutsats är att lärarnas ledarskap innebär att de behöver hantera 

komplexa och spänningsfyllda situationer i vardagspraktiken. I mötet med elever i behov av 

särskilt stöd förstärks komplexiteten ytterligare i dessa situationer. Studien pekar ut lärarnas 

ledarskap som både främjande och riskabelt för barn i behov av särskilt stöd. Rätten till 

utbildning för dessa barn kan verka främjande, men även riskera att bli underordnad de andra 

barnens intressen samt lärarens intresse att upprätthålla aktiviteter och möjliggöra lärande utifrån 

styrdokumenten. I dessa fall kan sägas att ledarskapet kan verka för en dubbel underordning för 

barn i behov av särskilt stöd, i förhållande till övriga barn och till samhällets intressen. 

Extra anpassningar & särskilt stöd 

Lindqvist & Rodell (2015) lyfter fram att ”alla elever ska ges liknande kunskaper och färdigheter, 

samtidigt som utbildningssystemet ska individualisera och därmed anpassa miljön och 

undervisningen till elevers olikheter (s.35). Isaksson (2009) menar att alla elever som riskerar att 

inte uppnå kunskapskraven har rätt till särskilt stöd. Han menar vidare att det särskilda stödet kan 

” leda till stigmatisering då det talar om för individen och skolans omgivning att denna person 

skiljer sig från det normala”. Samtidigt menar Lindqvist & Rodell att det är viktigt att vi är 

medvetna om att vi genom att undvika att kategorisera istället riskerar att inte identifiera elevers 

behov av stöd. Isaksson menar att utformningen av stödet och på vilket vis det sätts in är 

avgörande för om det blir inkluderande eller segregerande för eleven. 

Skolinspektionen (2016) menar att det saknas statistik över elever som haft extra anpassningar, 

men det finns skäl att anta att behoven är stora. Läs- och skrivsvårigheter är den enskilt vanligaste 

orsaken till att elever ges stödinsatser i de lägre årskurserna.  Då extra anpassningar är en relativt 

ny företeelse i den svenska skolan är det svårt att hitta relevant peer-rewieved forskning om 
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ämnet. Det har dock genomförts en förstudie kring reformens genomförande i praktiken av 

Tanner & Pérez Prieto (2016). I förstudien har tre speciallärare/specialpedagoger intervjuats inför 

en större studie, vilket är ett mycket litet underlag för att dra några långtgående slutsatser. 

Förstudien visar dock att ett stort fokus har lagts på att tolka och föröka förstå reformens 

innebörd. Mycket tid har lagts på att söka efter rutiner, se över ansvarsfördelningen och att skapa 

en professionell gränsdragning. Studien visar även att speciallärare/specialpedagogens position 

har förändrats och att denne numera fått en mellanställning mellan lärare och rektorer. Forskarna 

påpekar dock att det finns behov av vidare forskning kring ämnet för att få klarhet i hur eleverna 

har påverkats av den nya reformen. 

I Giota & Emanuelssons (2011) studie har man under 29 år studerat hur mänga elever som 

tagit emot särskilt stöd samt på vilket sätt stödet erhållits. De menar att resultaten tyder på att 

insatser under en längre period inte hade samma effekt som då stödet ges intensivt under en kort 

period. Utöver detta kan man även se att de elever som fått stöd i de lägre årskurserna har haft 

stödinsatser under hela sin skolgång och trots detta inte nått måluppfyllelse, vilket kan vara ett 

resultat av att de antagligen har större svårigheter. Dessutom framkom att det fanns många skolor 

där man inte uppfyller de ställda kraven på undervisningens nivå. Detta leder till att fler elever 

anses vara i behov av särskilt stöd, än vad det troligtvis hade varit om eleverna fått en högre 

kvalitet på undervisningen. Utöver detta skiljer sig uppfattningen om vem som är i behov av 

särskilt stöd åt från skola till skola. 

Skolverket (2009) lyfter fram en studie genomförd vid Göteborgs universitet genomförd av 

Giota & Lundborg (2009) som omfattar 17 000 elever födda mellan 1982–1987. Resultatet visar 

att fyrtio procent av eleverna någon gång under sin skoltid fått specialpedagogiskt stöd. Vidare 

visar studien att det specialpedagogiska stödet sattes in tidigt för många elever samtidigt som det 

även fanns elever som inte gavs särskilt stöd överhuvudtaget trots att de hade behov av det. 

Studien visar ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och elevers studieresultat. Man 

kunde se att elever som fått särskilt stöd i lägre utsträckning når målen än elever som inte fått 

specialpedagogiskt stöd, vilket kan bero på att de som fått stöd har bättre förutsättningar. Vidare 

har de elever som fått stöd under en längre period i lägre grad uppnår målen än de elever som fått 

stöd under en kort period. Dock är det viktigt att se resultaten i ljuset av att många av eleverna 

som får stöd och framförallt de som får mycket stöd i regel torde ha sämre studieförutsättningar. 

Man kan därför förmodligen anta att det specialpedagogiska stödet har gett positiva effekter, men 

inte tillräckligt starka effekter för att kompensera för elevernas sämre förutsättningar. Skolverket 

(2008) lyfter även fram andra studier som visar att elever med läs- och skrivsvårigheter riskerar att 

få mindre tid än övriga elever för arbete med uppgifter som är betygsgrundande. Detta eftersom 
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det specialpedagogiska stödet ofta ges utanför klassrummet och då med andra uppgifter än det 

man arbetar med i klassrummet. 

I en rapport skriven av Giota och Emanuelsson (2011) med syftet att undersöka hur skolor 

arbetar med policyfrågor gällande specialpedagogiskt stöd har man samlat in empiri via enkätsvar 

från rektorer i grundskolan. Vissa fra ̊gor i enka ̈ten har även utformats pa ̊ ett sa ̊dant sa ̈tt att 

rektorernas svar kan ja ̈mfo ̈ras med svaren fra ̊n elever fo ̈dda 1992 i a ̊rskurs 9-skolor som under 

våren 2008 deltog i en av UGU-projektets enkätundersökningar. UGU står för ”Utvärdering 

genom uppföljning" och är en av landets största forskningsdatabaser inom utbildningsområdet 

och utmärker sig genom den longitudinella designen. Syftet med att ta del av den tidigare UGU 

studien var dels för att kunna validera svaren och dels för att kunna relatera informationen till ett 

större sammanhang. Resultatet i studien visar att elever som ges stöd av speciallärare inom 

klassens ram istället för i enskild en-till-en undervisning lär sig mer och har en bättre självbild. 

Dock pekar resultat från studien av Akcamete & Go ̈kbulut (2017) på att lärare beskriver att de 

saknar stöd från speciallärare i frågor som rör elever med läs- och skrivsvårigheter. En svårighet 

är dessutom att klassläraren sällan vill ta emot stöd i form av att specialläraren är i klassrummet. 

Vidare pekar resultatet i denna studie på att samarbetet mellan klasslärare och speciallärare är 

oerhört viktigt då läraren har svårt att göra rätt sorts anpassningar. 

Sandberg, Hellblom-Thibblin & Garpelin (2015) har genomfört 18 semistrukturerade 

intervjuer med fokus på hur pedagoger kan främja elevers lärande inom läs- och skrivområdet i 

årskurs 1. Pedagogerna beskriver svårigheten i att ra ̈cka till fo ̈r alla elever och att möta deras olika 

behov och förutsättningar. Även i en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med 18 

klasslärare i grundskolan genomförd av Akcamete och Go ̈kbuluts (2017), framkommer det att 

pedagoger inte har tillräckliga kunskaper fo ̈r att undervisa elever i la ̈sfo ̈rsta ̊else utifrån elevernas 

behov. Utifrån bristande kompetens skapas svårigheter i att uppmärksamma elevernas kunskaper, 

att utvärdera dem samt att möta upp eleverna på deras nivå (Leite 2012, Sandberg, Hellblom-

Thibblin & Garpelin 2015, Akcamete & Gö ̈kbulut 2017). 

Sammanfattningsvis pekar forskningen på att intensivt stöd under korta perioder ger större 

effekt än stöd under längre perioder. Vidare framkommer att en god undervisning i klassrummet 

kan minska andelen elever i behov av stöd, men att det krävs tid och ökad kompetens för detta. 

Forskningen pekar dessutom på att elever som getts särskilt stöd i lägre grad uppnår målen än 

övriga elever, vilket kan bero på att deras svårigheter varit större. 
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Inkluderande undervisning 

Det finns en stor del forskning som berör inkluderande undervisning vad gäller implementering, 

planering och genomförande. Göransson & Nilholm (2013) lyfter fram att under 1980-talet 

introducerades begreppet inclusion pa ̊ allvar i flera anglosaxiska la ̈nder. Flertalet forskare som 

arbetade med specialpedagogiska fra ̊gor var inte nöjda med hur begrepp och företeelser som 

integration och mainstreaming holkats ur för att i första hand handla om var elever med i behov av 

sto ̈d skulle placeras. De två begreppen kom att utgöra exempel för ett synsätt där eleverna ska 

anpassas till skolan istället för en skola som anpassas till eleverna. Tanken var att begreppet 

inkludering skulle skifta fokus mot hur skolan i stället skulle kunna utformas fo ̈r att passa alla 

elever. 

Armstrong, Armstrong & Spandagou (2011) har genomfört en studie som syftat till att 

utveckla inkluderingen i undervisningen i Australien. De menar att det är svårt att hitta en 

meningsfull definition av vad inkludering är samt att genomföra inkludering i praktiken. Vidare 

menar de att inkludering inte kan konstrueras som en motsats till uteslutning. Inkludering kan 

enligt Tetlers (2015) definition ses som en process som hjälper till att övervinna hinder som 

begränsar elevernas närvaro, deltagande och prestation. Vidare kan inkluderande undervisning ses 

som en process som stärker utbildningssystemets förmåga att nå alla elever. 

Enligt Skrtic (1995) kan en inkluderande skola endast skapas om ett separat system med 

specialundervisning undviks. Han menar att specialundervisningen utgör ett parallellsystem till 

den ordinarie undervisningen, vilket gör att skolorna inte behöver förändras så att de kan möta 

alla elever. Det finns dock motstridigheter kring specialpedagogikens vara eller inte vara då vissa 

forskare menar att man bör lösa upp skillnaden mellan ”vanlig” pedagogik och specialpedagogik. 

Ahlberg (2007) hävdar dock att det är en förutsättning för en inkluderande skola att det finns ett 

effektivt specialpedagogiskt stödsystem. 

Nilholm (2016) menar att en framgångsrik inkludering förutsätter arbetsformer där eleverna 

involveras med varandra. Göransson & Nilholm (2013) menar att det finns en motsättning 

mellan inkludering och betygssättning eftersom betygen definierar många elever som 

lågpresterande. Styrdokumenten slår i detta fall fel mot eleverna då eleverna förväntas uppnå 

målen och samtidigt behålla sin lust till att lära trots sina svårigheter. Enligt Göransson & Nilhom 

är det mycket viktigt att ta hänsyn till den enskilda individens situation. Att eleven är placerad i 

samma klassrum som alla andra innebär inte per automatik att eleven upplever sig inkluderad. 

Kotte (2014) ser i sin studie att man trots ett inkluderande arbetssätt i klassrummet inte valt att 

minska på de tillfällen eleverna är utanför klassrummet, vilket i sin tur gör att eleverna ändå 
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riskerar att exkluderas. Det framkommer även att lärare hellre exkluderar elever för att det är 

enklare, vilket tyder på att lärarna behöver stöd och fortbildning för att kunna genomföra 

inkludering på ett gott sätt. Dock menar Gerrbo (2012) att en-till-en undervisning inte kan ses 

som en indikator på inkludering eller exkludering. Han beskriver istället att en-till-en 

undervisning kan vara nödvändig för en del elever och kan därför vara en förutsättning för att en 

inkludering ska kunna ske. 

Ainscow, Booth & Dyson (2006) har genomfört en studie där 25 skolor i England har ingått. 

De finner att det finns fem stora utmaningar i arbetet kring inkludering. Utmaningarna som 

uppmärksammades var framförallt 1) hur deltagandet i lärandet kan öka, 2) hur olika synsätt 

bland personal kan överbryggas, 3) hur tillit till forskningen kan skapas, 4) hur kunskaperna kan 

breddas och 5) hur behovet av dialog och tid kan mötas. Forskarna bakom studien drar utifrån 

sitt resultat slutsatsen att en inkluderande utveckling är möjlig även under ogynnsamma 

omständigheter. 

Persson & Persson (2012) listar olika faktorer som de menar gynnar inkludering. De menar att 

för att skapa en inkluderande skola krävs ett samarbete mellan beslutsfattare och tjänstemän i 

skoldistriktet och på skolan. Vidare menar de att skolledaren är en betydande och viktig faktor i 

det inkluderande arbetet. Persson & Persson framhåller att skolledarens förmåga att skapa en god 

skolkultur är en nödvändig förutsättning för att skapa en inkluderande skola. De menar att det 

måste finnas klara och tydliga mål och visioner som är väl uttalade och väl förankrade på skolan. 

Persson & Persson har vidare kunnat se att kompetensutveckling är en viktig del i arbetet samt att 

nya lärare ges handledning i det inkluderande arbetet. En betydelsefull faktor är skolledare som 

har lyckats med att skapa en kultur som främjar samarbete samt uppvisar en tilltro till lärarna. 

Lindqvist (2012) menar att även skolledarens kunskaper kring inkludering påverkar lärarnas 

attityder till inkludering. 

Sammanfattning av tidigare forskning 

Jag har valt att sammanställa forskning som berör några av de faktorer som kan påverka arbetet 

med elever i behov av stöd. Jag har valt att utgå från läraren och undervisningen, extra 

anpassningar, särskilt stöd och inkludering. Sammantaget visar den tidigare forskning jag har tagit 

del av att det råder en stor komplexitet och att det finns stora utmaningar i arbetet med elever i 

behov av stöd. Forskningen visar att rektor har en betydande roll och att det är viktigt med 

tydliga rutiner kring hur arbetet med elever i behov av stöd ska utformas. Vidare finns ett behov 

av specialpedagogisk kompetensutveckling för lärarna som i hög grad upplever att de saknar 

verktyg för att möta elever med olika förutsättningar och behov. Vidare tyder tidigare forskning 

på att det finns behov av mer kollegialt samarbete och kollegialt lärande. Forskningen pekar även 
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på att arbetet med extra anpassningar inte implementerats på ett tillfredsställande sätt på skolorna 

i Sverige. De flesta lärare ställer sig positiva till inkludering, men saknar kompetens och stöd och 

har svårigheter att räcka till för alla elever. Olika yrkesgrupper inom skolan har olika 

uppfattningar om elever i behov av stöd, vem som har ansvaret för arbetet och hur arbetet ska 

utföras. Flera forskare lyfter dessutom fram olika framgångsfaktorer kring att skapa en god 

lärmiljö för alla; dessa är bland annat att synliggöra lärprocesser, att alla elever hela tiden ges 

möjlighet att vara delaktiga samt att läraren ser de specialpedagogiska möjligheterna. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter vilka är det didaktiska 

perspektivet och ramfaktorteorin. I studien utgår jag från ett didaktiskt perspektiv, där de 

didaktiska frågorna utgör en teoretisk ingång utifrån vilken jag undersöker lärarnas föreställningar 

och erfarenheter i arbetet med elever i behov av stöd. Det didaktiska perspektivet lämpar sig väl 

då det som sker i klassrummet ligger inom ramen för didaktikens intresseområde och i synnerhet 

det som är direkt kopplat till lärarens undervisningsarbete. Jag har dessutom valt att koppla ihop 

det didaktiska perspektivet med ramfaktorteorin, då den lämpar sig väl när man vill förklara 

samband mellan undervisningens ramar och innehåll. Först presenteras det didaktiska 

perspektivet och därefter ramfaktorteorin. 

Ett didaktiskt perspektiv 

Ordet didaktik kommer från det grekiska ordet didáskein, vilket betyder lära ut, undervisa, 

analysera och bevisa. Nilholm (2016) menar att ordet didaktik ofta definieras som en 

undervisningslära som förväntas besvara några av de didaktiska frågorna som är: Vad ska 

undervisningen handla om? Varför ska det ges undervisning om innehållet? Till vem ska 

innehållet läras ut? Med andra ord handlar det om hur undervisningen ska bedrivas på bästa sätt. 

Nilholm menar att den viktigaste av de didaktiska frågorna är varför-frågan, då den i grunden 

handlar om själva syftet med undervisningen. Blankertz (1987) menar att alla de tre didaktiska 

frågorna är så enkla och lätta att använda att ingen som arbetar med undervisning kan undgå 

dem. Vilket inte kan likställas med att det är en lätt uppgift att utforma en god undervisning. 

Blankertz (1987) menar att det didaktiska fältet är komplext och svåröverskådlig. Detta beror 

till stor del på att man under olika tidsperioder har utgått från olika analyser av fältet inom 

lärarutbildningen. Nilholm (2016) menar att det är viktigt att skilja allmändidaktik från ämnes- 

och områdesdidaktik. Den senare är knuten till ett specifikt ämne eller område, medan 

allmändidaktiken behandlar de mer generella frågorna kring undervisning som i idealfallet har sin 

giltighet oavsett vad det undervisas om. De olika riktningarna inom didaktiken har olika syn på 

vad som utgör det didaktiska fältet. Även inom allmändidaktiken förekommer olika inriktningar 

som alla har skilda sätt att förhålla sig till de tre didaktiska grundfrågorna. Det finns även 

företrädare som menar att frågorna Vad? och Varför? hör hemma inom de politiska beslutens 

värld. I Sverige styr inte läraren över svaren på dessa frågor vilket bidrar till att svaren i sig skapar 

ramar för undervisningen som läraren ska verka inom. Blankertz (1987) menar att det som sker i 

klassrummet i hög grad formas av de yttre ramarna, men att även de inre ramarna påverkar. 

Nilholm (2016) menar att den stora frågan handlar om hur den bästa undervisningen ska 

gestaltas. En avgörande fråga kring hur undervisningen ska gestaltas handlar framförallt om vad 
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syftet med undervisningen är. Nilholm menar att lärararbetet i stort handlar om att gestalta 

ämnes- och områdesdidaktik. Det betyder i sin tur att lärarna ger svar på de didaktiska frågorna 

genom konkret handling. I alla Sveriges klassrum gestaltas dagligen ämnes- och områdesdidaktik, 

där lärarna framförallt har möjlighet att bestämma över hur-frågan eftersom innehåll och 

motivering för innehållet redan till största delen är fastslaget. På så sätt utgör de ramar för 

lärarens arbete  

Nilholm (2016) menar att ett sätt att bedriva didaktisk forskning är att kartlägga de olika sätt 

det finns att undervisa på om ett visst innehåll, men även för att kartlägga hur utbredda dessa 

tillvägagångssätt är. Didaktiken handlar främst om att rikta in sig på hur läraren ska hantera sin 

undervisningssituation. Blankertz (1987) menar att de didaktiska frågorna utgör kärnan i 

pedagogiken och när läraren planerar sin undervisning behöver den utgå och besvara frågorna: 

Vad ska vi undervisa om? Varför ska vi undervisa om just det? Hur ska undervisningen 

genomföras? Nilholm (2016) menar att svaren på varför, vad och när frågorna redan till stor del 

är givna för lärarna och i demokratin finns dessutom ett system för vem som ska besvara den 

typen av frågor. Dock har lärarna tankar kring dessa frågor och också till viss del inflytande över 

dessa. Med stöd av de didaktiska frågorna Vad? Hur? När? Och Varför? ska jag försöka förstå 

och tolka lärarnas egna tankar kring hur de arbetar med elever i behov av stöd samt hur de 

planerar och genomför sin undervisning för att den ska passa alla elever i deras klassrum. 

Ramfaktorteorin 

År 1967 presenterades tänkandet kring ramfaktorer av Urban Dahllöf som anses vara 

upphovsmannen bakom teorin. Därefter har Lundgren (1989) fortsatt att utveckla Dahlöfs 

tankegångar i en avhandling där han visar att det finns ett samband mellan ramfaktorer, 

undervisningsprocesser samt undervisningens resultat. Teorin i sig handlar om att man, för att 

kunna förstå de undervisningsprocesser som sker, behöver se till de faktorer som påverkar och 

ramar in processen. Med ram menas faktorer som inte kan kontrolleras varken av den som 

undervisar eller den som undervisas trots att de i sig kan påverka den faktiska 

undervisningsprocessen. 

Allt pedagogisk arbetet sker inom ramar som i olika grad styr eller verkar begränsande. 

Lindblad (1999) menar att vid lärarstyrd undervisning bestäms arbetstakten av en så kallad 

styrgrupp som agerar som en utgångspunkt som undervisningen tar sitt avstamp från. I grunden 

består ramfaktorteorin av fyra olika ramar, men har med tiden utvecklats till att bestå av fem olika 

ramar. Dessa är: 
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Ramar i form av styrdokument innefattar olika förordningar som styr skolan som tex skollagen 

och läroplanen. 

De administrativa ramarna innefattar hur skolan styrs eller leds av rektorer och övrig 

administrativ personal. Det kan handla om allt ifrån löner till arbetstid. 

De resursrelaterade ramarna innefattar de ekonomiska delarna som berör de materiella 

resurserna såsom lokaler, material samt undervisningstid. Ramar i form av läroplaner och skollag 

påverkar vad som är möjligt eller inte möjligt att genomföra i klassrummet 

Kulturella ramar som innefattar kulturen som finns på olika skolor, hur undervisningen 

organiseras, samarbetet mellan lärare samt vilket klimat som finns på skolan både mellan personal 

och personal men även mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. 

De elevrelaterade ramarna innefattar de olika förutsättningar eleverna har. Det handlar tex om 

elevens motivation samt vilket stöd eleven har hemifrån. 

 

Alla fem ovanstående ramar kan i olika grad fungera både begränsade och möjliggörande på ett 

eller annat sätt i undervisningsprocesserna. För att möjliggöra en ökad kvalitet i klassrummet 

behöver lärare förstå och ha kännedom om dessa ramar och ha kunskap om hur de kan agera 

inom dessa ramar. En stor del av det som sker i skolans värld står utanför lärarens 

påverkansmöjligheter och påverkas i olika hög grad av de olika ramarna.  Då en av ovanstående 

faktorer förändras får det följder även i de övriga ramarna, antingen direkt eller indirekt (Imsen, 

1999; Gustavsson, 1999; Löwing, 2006) 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares erfarenheter av 

att möta elever i behov av stöd inom svenskämnet. Jag ville undersöka likheter och skillnader i 

lärare- och speciallärares föreställningar om och erfarenheter av att arbeta med elever som av 

olika anledningar stöter på hinder i sin kunskapsutveckling i ämnet svenska. Vidare ville jag 

undersöka vilka möjligheter och hinder pedagoger ser i arbetet med elever i behov av stöd. 

 
Forskningsfrågor: 
 

Fo ̈ljande fra ̊gor har formulerats utifrån syftet: 

 

1. Vilka erfarenheter har lärare och speciallärare av att arbeta med elever i behov av stöd i 

ämnet svenska och vilka föreställningar är kopplade till dessa erfarenheter? 

2. Hur ser la ̈rare och specialla ̈rare pa ̊ inkludering av elever i behov av stöd? 

3. Vilka möjligheter och hinder ser pedagogerna i arbetet med elever i behov av stöd? 
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Metod 

Kvalitativa intervjuer 

Den här studien är en empirisk undersökning med en kvalitativ ansats. Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud (2018) lyfter fram Kvales definition av kvalitativa intervjuer. 

Kvale menar att en kvalitativ intervju syftar till att förvärva beskrivningar av respondentens 

livsvärld Syftet är vidare att forskaren ska sträva efter att försöka förstå världen på samma sätt 

som respondenten upplever den. Respondentens beskrivningar kan sedan sättas i ett teoretiskt 

sammanhang, som i den föreliggande studien. 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade samtalsintervjuer med fyra klasslärare och 

fyra speciallärare som arbetar i årskurs 3–6. Detta då semistrukturerade intervjuer enligt 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud (2018) samt Kvale & Brinkmann (2014) 

lämpar sig väl när man vill kartlägga andra människors sociala verklighet samt deras syn på 

omvärlden. Vidare menar även Descombe (2017) att denna typ av intervjuer är lämpliga då man 

vill studera åsikter, erfarenheter, uppfattningar och känslor på djupet samt när det handlar om 

komplexa frågeställningar. Metoden lämpar sig dessutom väl vid småskaliga forskningsprojekt, 

vilket denna studie är. 

I en semistrukturerad intervju används en intervjuguide med förformulerade frågor som 

forskaren utgår från under intervjun. Intervjuguiden används som vägledning genom hela 

intervjun för att minska risken att den avstannar eller glider i fel riktning. Trots detta finns även 

utrymme för följdfrågor i denna typ av intervju (Bryman 2011). Då det är en personlig intervju, 

menar Descombe (2017) att personens identitet kommer att ha en stor betydelse för vilka svaren 

blir på frågorna. Vidare menar han att det finns en tendens att människor svarar olika på frågor 

beroende på hur den uppfattar personen som ställer frågorna. 

Genomförande 

Intervjuerna genomfördes under vårterminen 2020 i tre olika kommuner i Mellansverige. Jag har 

aktivt valt ut respondenter som har behörighet för sin yrkesroll och som har arbetat i sin 

nuvarande yrkesroll i minst tre år. Sex av intervjuerna ägde rum på respondentens arbetsplats, 

vilket enligt Bryman (2011) är en fördel då det bidrar till att skapa trygghet. Vidare menar Bryman 

att det är viktigt att finna en ostörd plats för intervjun, vilket kan vara svårt på just en skola. Dock 

lyckades vi finna ett avskilt rum där vi kunde tala ostört. Det rådande världsläget med Covid-19 

har dock medfört att två av intervjuerna fått genomföras via videosamtal istället för en fysisk 

intervju. 
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Intervjuerna inleddes med några mjukstartsfrågor som handlade om respondentens bakgrund 

och nuvarande arbetsplats. Intervjuerna avslutades dessutom med att respondenterna fick 

utrymme att tillägga sådant de ansåg vara viktigt att förmedla. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades efteråt, vilket lämnar utrymme till att den som intervjuar kan fokuserar fullt ut på 

det som sägs i intervjun och sedan ges möjlighet att lyssna igenom och analysera i efterhand. 

Dock menar Bryman (2011) att ska man vara medveten om att det även finns risker i detta 

genomförande då inspelningen enbart fångar det verbala och således missar de ickeverbala 

delarna som till exempel kroppsspråk. 

De kvalitativa intervjuerna har mött en del kritik då de tenderar att bli subjektiva och riskerar 

att färgas av forskarens egna åsikter och värderingar. Därför är det av stor vikt att forskaren 

under processen är medveten och tar hänsyn till detta (Bryman, 2011). Under intervjutillfällena 

har jag medvetet haft detta med mig för att i så hög utsträckning det är möjligt inte låta mina egna 

åsikter eller värderingar påverka svaren i intervjun eller mina tolkningar av det som sägs. Vidare 

har jag försökt att formulera så öppna frågor som möjligt i intervjuguiden och undvikit att ställa 

ledande frågor, detta för att respondentens möjlighet att svara fritt ska öka. I och med detta gavs 

dessutom möjlighet att vid behov ställa uppföljningsfrågor i syfte att utforska den tidigare givna 

informationen ytterligare. Vid behov ställdes även utforskande och preciserande frågor då jag 

upplevde att något hade förbigåtts eller beho ̈vde behandlas vidare. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att denna typ av omformuleringar kan bidra till en mer korrekt tolkning av respondentens 

svar.  I slutet av intervjun stämde jag av de mest centrala delarna för att på så vis säkerställa att jag 

uppfattat det respondenten delgett på ett korrekt vis.  

Urval 

Att finna den ideala intervjupersonen är i princip omöjligt, men olika personer kan vara mer eller 

mindre lämpliga för olika slags intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Utifrån studiens syfte har 

jag valt ut respondenter med minst tre års erfarenhet i sitt nuvarande yrke som också har en 

behörighet för sin tjänst. I och med detta har jag försökt välja ut personer som kan betraktas som 

experter med en särskild inblick i den praktik som skolan är. Jag har via nuvarande och tidigare 

kollegor funnit personer som jag ansett passat in på mina urvalskriterier. Jag har sedan via mail 

kontaktat dessa personer och skickat ut ett missivbrev med information till dessa. Utifrån detta 

har jag sedan kommit i kontakt med fyra klasslärare och fyra speciallärare som arbetar på F-6 

skolor i tre olika kommuner i Mellansverige. 

Urvalsprocessen i studien bygger på ett så kallat subjektivt urval, vilket innebär att jag som 

forskare har valt ut respondenter utifrån egna kriterier och preferenser utifrån studiens syfte och 
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problemformuleringar (Bryman, 2017). En subjektiv urvalsprocess lämpar sig då forskaren vill få 

fram information som är relevant för de aktuella forskningsfrågorna. Detta då forskaren valt ut 

personer som har den erfarenhet eller expertis som efterfrågas, vilket i sin tur även leder till att 

respondenten kan bidra med god kvalitativ information och även har goda kunskaper inom det 

område studien avser att belysa (Descombe, 2017) I den subjektiva urvalsprocessen handlar det 

alltså om att hitta respondenter som kan förväntas ha en god kännedom om det undersökta 

området. Mitt mål med studien är inte att nå fram till ett generellt resultat som kan representera 

hela lärarkåren, utan att få en fördjupad förståelse för de utvalda respondenternas erfarenheter 

och föreställningar (Go ̈ransson & Nilholm, 2009). När utfallet av min studie ställs i relation till 

tidigare forskning finns dock möjligheter att dra något mer långgående slutsatser. 

Etiska överväganden 

Man kan anta att alla människor, mer eller mindre, bär på en inre moral. Dock utgår jag från en 

slags teori för det etiska området när jag skriver om etik i den följande texten. Vetenskapsrådet 

(2017) lyfter fram att god forskningssed bygger på att man är sanningsenlig, öppet redovisar sina 

metoder och resultat samt medvetet granskar och redovisar utgångspunkterna i sin forskning 

(Vetenskapsrådet, 2017). 

Vetenskapsrådet (2017) lyfter fram vissa krav kring hur en forskare bör bära sig åt för att 

skydda respondenterna i forskningsmaterialet. Dessa handlar om informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa betyder i stort att de som 

deltar i studien delges information kring studiens syfte samt att personen själv har rätt att välja 

om han/hon vill delta eller inte. Det är även av stor vikt att respondenten informeras om att 

deltagandet när som helst kan avbrytas. Vidare menar Vetenskapsrådet (2017) att det är angeläget 

att det material som samlas in förvaras på en plats som säkerställer konfidientialiteten genom att 

obehöriga inte kan ta del av informationen. Med nyttjandekravet menas att det enbart är i just 

den avsedda forskningen materialet får användas. Man får alltså inte använda den insamlade 

empirin i annan forskning (Vetenskapsrådet, 2017). Jag har uppfyllt dessa krav genom att inte 

ange namnet på de skolor där respondenten arbetar och jag har heller inte uppgett i vilka 

kommuner respondenterna arbetar. Jag har utifrån konfideltialitetskravet förvarat materialet på en 

säker plats där obehöriga inte haft möjlighet att ta del av varken respondentens personuppgifter 

eller uttalanden. 

Jag har i min studie informerat respondenterna, via ett samtyckesbrev, om syftet med studien. 

Respondenterna informerades dessutom om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 

studien samt att det material som samlas in enbart kommer att användas i just denna specifika 
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studie. Respondenterna fick även information om att ingen obehörig kommer att kunna ta del av 

materialet samt att när resultatet väl publicerats kommer deltagaren att beskrivas så att ingen kan 

härleda vem personen i fråga är. 

Under hela intervjuprocessen behöver man beakta de etiska principerna, både i förarbetet, 

under arbetets gång samt i efterarbetet. Detta då det föreligger moraliska svårigheter under hela 

intervjuundersökningens gång (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Validitet och reliabilitet 

För att mäta kvalitet inom forskning använder man sig av begreppen validitet och reliabilitet. Med 

validitet menas i kvalitativ forskning att det inte förekommer några systematiska fel i forskningen 

samt att studien mäter det den avser att mäta (Bryman, 2017; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2018). Bryman (2011) och descombe (2017) menar att reliabilitet betyder 

att mätinstrumentet är neutralt och stabilt över tid och att det vid en ny mätning skulle ge samma 

resultat.  Både Bryman (2011) & Descombe (2017) hävdar dock att det är svårt att mäta validitet 

och reliabilitet i en kvalitativ studie. 

Descombe (2017) menar dock att ordet tillförlitlighet är ett begrepp som passar bättre vid 

kvalitativa studier än reliabilitet. Det finns inget precist sätt att ta reda på om en annan forskare, 

som genomför exakt samma studie som jag har genomfört, skulle få samma resultat eller komma 

fram till samma slutsatser som jag gjort i denna studie. Dock menar Descombe (2017) att man 

vid i kvalitativ forskning kan öka tillförlitligheten genom att tydliggöra forskningsprocessen. 

Detta innebär att det behöver finnas en tydlig redogörelse kring metod, analys och genomförande 

i studien. Jag har genom att tydliggöra dessa steg i studien ökat tillförlitligheten i min forskning. 

En viktig aspekt av att öka tillförlitligheten enligt Bryman (2011) och Descombe (2017) är 

genom att man visar att datainsamlingen är genomförd på ett trovärdigt sätt. För att kunna uppnå 

detta krävs en god förberedelse samt att frågorna i intervjuguiden är utformade så att de är 

relevanta för studiens syfte, vilket jag anser att de är i denna studie. En annan faktor som kan 

påverka tillförlitligheten i en kvalitativ studie enligt Bryman (2011) och Descombe (2017) är att 

den av naturliga skäl tenderar att bli till delar subjektiv. För att öka tillförlitligheten krävs det 

därför att man är medveten om sina egna ståndpunkter och hur de kan påverka resultatet, vilket 

jag haft med mig under hela genomförandet av studien. 

Jag bedömer att studien empiriskt undersöker det den avser att undersöka, vilket stärker 

validiteten/tillförlitligheten i studien. Tillförlitligheten styrks också genom att mina resultat satts i 

relation till tidigare forskning och teorier inom området. Genom att vara tydlig med mina 

teoretiska utgångspunkter har jag också minskat det subjektiva inslaget i forskningen. 
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Metod för bearbetning och analys 

Som analysmetod har jag valt att använda mig av imperativ fenomenologisk analys, även kallad 

IPA (Fejes & Thornberg 2017). IPA är en kvalitativ metodansats med en ideografisk inriktning 

vilket innebär att forskaren vill få insikt i hur enskilda individer upplever fenomen i givna 

sammanhang. Syftet med IPA är att utforska respondentens syn på världen och anta ett inifrån 

perspektiv i så stor utsträckning det är möjligt (Fejes & Thornberg, 2017). Metoden bygger på 

traditioner från hermeneutiken och vilar även på fenomologi, där man genom sitt tolkningsarbete 

analyserar och kartlägger uttryck i sitt sammanhang. Metoden tillåter genom tolkning både 

individuella och delade erfarenheter, perspektiv, förklaringar och trosuppfattningar. De uttryck 

som respondenten presenterar blir utifrån egen tolkning kartlagda och analyserade utifrån 

kontexten, vilket är möjligt vid kvalitativa studier. 

Metoden lämpar sig alltså väl då forskaren vill få en fördjupad kunskap kring hur individer 

upplever speciella situationer som de ställs inför i livet. Forskningsfrågorna är därför oftast breda 

och öppna. IPA är en lämplig metod att använda sig av då det handlar om komplexa skeenden 

och/ eller processer i en individs liv. Då metoden bygger på den enskilda individens erfarenheter 

blir de beskrivningar som framkommer ideografiska och visar individens personliga åsikter och 

erfarenheter. Det viktiga i metoden är med andra ord inte att ta reda på vad som är sant eller 

falskt, utan hur enskilda individers uppfattningar ser ut (Fejes & Thornberg, 2017). Fejes & 

Thornberg menar att genomförandet av en analys med hjälp av IPA alltid innebär en tolkning. 

I studien har jag genomfört 4 intervjuer med undervisande pedagoger i årskurs 3–6 samt 4 

intervjuer med speciallärare som undervisar i årskurs F-6. Då jag analyserade den insamlade 

empirin utgick jag från den hermeneutiska cirkeln, som efter transkribering är indelad i fyra steg. I 

steg 1 läste jag igenom transkriptionerna för varje enskild intervju mycket noga och antecknade 

under tiden tankar, frågor och reflektioner. I steg 2 läste jag de transkriberade texterna än en gång 

för att identifiera olika teman som framkom, med utgångspunkt i mina forskningsfrågor. 

Exempel på teman som urskildes var identifiering av stödbehov, undervisningen, extra 

anpassningar, lärarens roll, ansvar, svårigheter att räcka till, inkludering, särskilt stöd, 

speciallärarens roll intensivläsningsperioder och för lite resurser i arbetet och så vidare. 

Då flera av de teman som identifierades hörde ihop, slog jag samman dessa teman till olika 

övergripande kluster. Jag la exempelvis ihop de delar i intervjuerna som berörde utmaningar i 

arbetet med elever i behov av stöd som ett kluster och delar av intervjuerna som berörde tankar 

och reflektioner kring inkludering och exkludering till ett kluster. När jag identifierat dessa kluster 

valde jag ut de kluster som var relevanta utifrån forskningsfrågorna. Då syftet med studien var att 

synliggöra lärare erfarenheter och föreställningar i arbetet med elever i behov av stöd valde jag ut 
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kluster som berörde lärarens roll, undervisningen, extra anpassningar och särskilt stöd. Jag valde 

även ut kluster som synliggjorde pedagogernas syn på inkludering samt de kluster som handlade 

om de möjligheter och hinder de upplevde i sin yrkesroll. Resultatet presenteras därför utifrån 

följande kluster: läraren och undervisningen, extra anpassningar och särskilt stöd, inkludering, 

utmaningar samt framgångsfaktorer. 

I det fjärde och sista steget, plockade jag ut citat för varje enskilt kluster som ger belägg för 

den tolkning jag gjort i resultatet. 

Reflektion över metod 

I studien har jag använt mig av semistrukturerade intervjuer som enligt Bryman (2011) ger en god 

bild av respondenters uppfattningar och synsätt. Kvale & Brinkman (2014) samt Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud (2018) menar att en kvalitativ intervju syftar till att 

förvärva beskrivningar av respondentens livsvärld, med syfte att utifrån detta tolka dessa 

beskrivningar. Metoden skapar möjlighet för respondenten att utveckla sina tankar och berätta 

mer utförligt om sina uppfattningar, dessutom skapas möjlighet till följdfrågor. Kvale & 

Brinkman (2014) menar dock att det finns risker med att enbart genomföra intervjuer då de 

tenderar att enbart skapa en bild av hur respondenten själv tycker att den borde göra och inte vad 

den i själva verket gör. Detta påverkar därför validiteten i materialet, där det hade varit en fördel 

att komplettera med observationer eller elevintervjuer för att öka validiteten, då detta kan ge en 

vidare bild av vad som sker i undervisningen. 

I och med att fyra av respondenterna är klasslärare och jag som intervjuar är speciallärare kan 

en maktposition skapas som kan påverka resultatet. En utmaning har varit att inta ett neutralt och 

passivt förhållningssätt i intervjuerna då några av respondenterna är tidigare kollegor till mig. 

Dock kan validiteten öka genom att man använder sig av just semistrukturerade intervjuer 

eftersom respondenterna då ges möjlighet att utgå från sina egna upplevelser och uppfattningar 

(Bryman, 2011). 
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Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet för studien utifrån de svar som framförts i de 

semistrukturerade intervjuerna med fyra klasslärare och fyra speciallärare. För att kunna särskilja 

pedagogerna har jag kodat dessa genom att dels använda beteckningen 1–8 tillsammans med 

beteckningen K för klasslärare och S för speciallärare. Detta då jag utifrån syfte och 

forskningsfrågor anser det nödvändigt att kunna särskilja de olika yrkeskategoriernas svar åt.  

Resultatet har delats in i fem olika rubriker utifrån forskningsfrågorna, dessa är; läraren och 

undervisningen, extra anpassningar och särskilt stöd, inkludering, utmaningar samt 

framgångsfaktorer. Detta då dessa kluster belyser lärarnas erfarenheter och föreställningar kring 

arbetet med elever i behov av stöd samt vilka möjligheter och hinder de lyft fram i intervjuerna. 

Läraren och undervisningen 

Den insamlade empirin visar att alla undervisande lärarna var eniga om att det är deras ansvar att 

skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever. 

Min roll är ju att jag ska försöka få med alla på tåget//…//och jobba för att dom uppnår 

minst E. Vissa elever gör ju inte det men då är ju min ambition att dom ska sträva efter åk 9 

betyg och ge dom rätt förutsättningar för att känna att dom ändå presterar och känner sig 

peppade att det här fixar jag och ge dom rätt förutsättningar till att kunna klara av det i åk 9 

och att man lyfter dom förmågor dom har och vad som fungerar bra, men samtidigt göra dom 

medvetna att det här behöver vi träna mer på och det här funkar för dig och det här behöver 

du sätta dig in i. För oftast är det ju att det funkar för en elev på ett visst sätt och på ett annat 

för en annan elev. Det är jätteviktigt att dom är medvetna om att om jag gör så här då kommer 

jag kunna nå till det här betyget, ja det här betyget liksom. (L3) 

Ovanstående citat kan tolkas som att läraren syftar till att ge eleverna strategier som den kan ha 

nytta av i sin fortsatta skolgång, men även i livet. Läraren förmedlar dessutom att det är viktigt att 

hjälpa eleverna i att identifiera vad som fungerar för bäst för den och på vilka sätt den lär sig bäst. 

En annan av lärarna uttryckte att det är hon som är ansvarig för den stora gruppen och att det är i 

hennes undervisning de befinner sig den stora delen av sin skoltid. En av lärarna lyfte vid flera 

tillfällen fram att det är hon som känner eleverna bäst och därför också har den bästa kunskapen 

kring vad hennes elever behöver. Då det är i klassrummet som eleverna är under den stora delen 

av sin skoldag och att den tiden eleven träffar specialläraren är en mycket liten del av elevens 

skolvardag. 
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Jag har väl huvudansvaret egentligen, det är ju jag som har den stora helan och det är väl jag 

som ska ge ledning och stimulans och få med mig alla för egentligen har ju alla behov. Dom 

har olika behov vid olika tillfällen. (L2) 

Ingen av speciallärarna lyfte fram att ansvaret vilade enbart på klasslärarna utan berättade mer om 

vad deras egen roll var i arbetet med eleverna. Alla fyra speciallärare lyfte fram att deras ansvar 

var att handleda och stötta lärarna i sitt arbete. De lyfte även fram att deras roll var att genomföra 

screeningar och att arbete med elever i mindre grupper eller enskilt. Dock framhöll de att det är 

klassläraren som känner eleverna bäst och att denne i första hand måste se till att skapa så goda 

förutsättningar för sina elever som möjligt inom klassens ram. Speciallärarna uttryckte vidare att 

en del i deras roll var att försöka säkerställa att eleverna får det stöd de behöver i klassrummet. 

Nämen jag tänker att det är ju, alltså jag tänker att nånstans ska ju eleven vara i ett lärande 

oavsett nivå och att man där också får handleda undervisande lärare att dom också har en stor 

del i det stöd som eleven kan få, det är inte bara spec direkt som är lösningen utan det handlar 

om den undervisning dom får i klassrummet också//…//men jag tänker att det är ju att stå på 

elevens sida och se till att eleven får den typen av undervisning och det stöd den behöver för 

att klara sin utveckling. (S6) 

Mitt främsta ansvar det är ju att handleda lärarna så att det säkerställs att dom får rätt 

förutsättningar och anpassningar i klassrummet. Det är själva grunden och framförallt att dom 

får det stödet de behöver. Det kan ju inte vara den lilla tiden som jag har att fördela ut på dom 

här eleverna utan det här ska ju genomsyra deras vardag, så det är väl att säkerställa att dom får 

rätt stöd. Att lära lärarna att skapa egna arbetsscheman, att anpassa material och att dom måste 

tänka innan istället för efter. För det är ju inte så att en elev ska komma och möta ja just ja du 

behövde lite extra det ska finnas som en valmöjlighet redan från början. (S5) 

I intervjuerna framkom att klasslärarna, trots att de ansåg sig ha huvudansvaret, önskade mer stöd 

av speciallärarna i form av handledning och en-till-en intensivperiodperioder, då de själv 

upplevde att de inte räckte till. I intervjuerna förmedlade dessutom både lärare och speciallärare 

att de kände sig otillräckliga i sitt arbete och att fler elever var i behov av stöd än de som fick ta 

del av det. En av speciallärarna menade att hennes arbete till stor del handlade om att släcka 

bränder och att fokus ofta låg på det åtgärdande arbetet snarare än det förebyggande arbetet. 

Både lärare och speciallärare uppgav att de upplevde ett gott samarbete mellan lärare och 

elevhälsan. Speciallärarna lyfte fram att en del av deras arbetsuppgifter består av handledning, 

medan flera av klasslärarna uttryckte att de önskade mer stöd kring hur de kunde utveckla sin 

undervisning och önskade att speciallärarna delgav dem mer av sina kunskaper. Att detta resultat 

skiljer sig åt kan till stor del bero på att alla respondenter arbetar på olika skolor. Utifrån detta kan 

man anta att det ser mycket olika ut på olika skolor om handledning ges och dessutom i vilken 
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utsträckning. I intervjuerna talar samtliga pedagoger nästan uteslutande om måluppfyllelse av 

kunskapsmålen och inte utifrån ett bredare uppdrag som skisseras i styrdokumenten. 

De undervisande lärarna berättade om flera saker de gör i sitt klassrum för att undervisningen 

ska bli tillgänglig för alla elever. De berättar bland annat att de använder sig av schema med 

bildstöd på tavlan, de synliggör målen med lektionen samt vad eleverna ska göra och använder 

olika digitala verktyg med inläst läromedel för hela klassen. Ingen av pedagogerna uttryckte ordet 

generella anpassningar, men min tolkning av materialet är att det är just generella anpassningar 

som lärarna talar om. Något som flera nämnde som ett ledord var tydliggörande pedagogik och 

att man som lärare ser till att alla elever ges möjlighet att utveckla strategier kring vad som 

fungerar för den själv. 

Jag försöker lägga allt synligt på kanonen, jag använder kanonen i det mesta. Scannar ju gärna 

in material för att när jag pratar om något vill jag gärna visa på det så att dom både får det 

auditivt och visuellt så att det inte bara är att jag står och pratar och dom drömmer sig bort 

utan då kan man ju hänvisa. Många gånger lägger jag ju upp deras egna arbeten på 

kanonen//…//så att dom har samma på tavlan som dom har framför sig på bänken, då kan 

man lätt skriva och gå tillbaka och gå igenom och så.  så gör jag, sen vet inte jag om det är det 

bästa. (L2) 

En annan av klasslärarna uppger följande: 

Ja genom att vara tydlig och att det finns stöd för ALLA elever och vad dom kan använda sig 

av alltså materialmässigt att dom kan lyssna på sin text tex när dom skriver att det finns ja men 

alla hjälpmedel som finns på datorer, Ipad och sånt för att kunna liksom kunna tillgodose deras 

behov//…//och vara tydlig med som classroomscreen på tavlan och vara strukturerad i vad 

som gäller, när man ska vara klar, bildstöd både enskilt och kanske alltså överlag alla mår ju bra 

av en tydlig struktur så dom vet vad dom ska göra. Och även tydlighet i dom uppgifters om 

läggs ut i Vklass också att det är väldigt tydligt också, att man ska kunna följa den här 

instruktionen fast jag inte står bredvid. Och ja men jag tänker ju också att dom som man vet 

dom läser man ju för och ger extra genomgång och går fram och kollar så att alla är med 

liksom. (L1) 

Speciallärarna uppgav att de i samband med screeningar genomförde en analys av resultatet på 

gruppnivå som de sedan delgav läraren för att denne ska veta hur den kan arbeta vidare i sin 

undervisning. Flera berättade även om att deras arbete i stort bestod av intensivperioder för de 

elever som man ser ligger väldigt lågt gällande läsning, läsförståelse och att skriva. En av 

speciallärarna berättade även att hon hade tid på sitt schema för att kunna vara med i klasserna 

och säkerställa att de extra anpassningarna genomförs i den utsträckning de bör. 
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Sammanfattningsvis uppger undervisande lärare att de har huvudansvar gällande att utforma 

en tillgänglig lärmiljö. Speciallärarna uppgav att deras roll var att stötta både elever och lärarna i 

form av handledning och att arbeta enskilt eller i mindre grupper med elever. Klasslärarna 

berättar många goda exempel för hur de anpassar och utformar sin undervisning så att den ska 

passa alla elever. Samtliga menade att det var viktigt att uppmärksamma elever i behov av stöd 

och tidigt sätta in stöd. 

Extra anpassningar och särskilt stöd 

Den insamlade empirin visar att samtliga pedagoger känner till extra anpassningar och definierar 

dem på liknande sätt. Pedagogerna ger även flera förslag på vad de kan göra inom ramen för den 

ordinarie undervisningen. Förslag på extra anpassningar var bland annat att få text uppläst, 

bildstöd, eget schema på bänken, komplettera muntligt och anpassat material. 

ja dom anpassningar jag gör för en enskild individ som behöver extra stöd i den generella 

undervisningen, det är där jag som undervisande lärare kan sätta in extragrejor för att dem ska 

fixa det, i klassrummet. (L3) 

Alla undervisande lärare hade till stor del samma utgångspunkt i sin planering. Det som skiljde sig 

åt var att några av lärarna la undervisningen på en mycket låg nivå för att den skulle passa elever i 

behov av stöd medan några resonerade så att de la undervisningen så att den skulle motsvara 

minst en E-nivå. De planerade sedan utifrån en grundnivå som de själva upplevde att de flesta 

elever skulle kunna klara av. Utifrån detta gjordes sedan anpassningar både för de svaga eleverna, 

men även för de starka eleverna. Några av lärarna uttryckte att de upplevde en frustration i att 

ibland behöva lägga ribban så lågt och att de som redan kan mycket i och med detta hamnar i 

kläm. Dock är det tydligt i intervjuerna att alla lärarna har som ambition att skapa en så god 

undervisning som möjligt för alla elever. 

Jag planerar nog mycket utifrån att jag tänker att det ska funka för hela elevgruppen till en 

början, liksom att jag lägger ribban rätt så lågt men att jag samtidigt tänker att utifrån den här 

grunden så kan man utöka den på det här och det här viset för att även dom elever som inte 

eller som fixar det väldigt lätt ska få en utmaning. Jag tänker mycket men alltså tydlighet, 

classroomscreen, jag tänker tydlighet i uppgifter, jag lägger ut mycket bilder, inte så mycket 

frågor //…//Och just att man kan jag planerar nog utifrån just att man kan lägga till för dom 

som så att det inte ska bli tråkigt för dom som kan men att det heller inte ska synliggöras för 

dom som inte fixar det. Utan jag tycker att det är så bra när man lägger upp uppgifter i Google 

classroom att det inte blir utpekande heller. Och det är ju jag som går igenom och det är ju 

ingen som blir utpekad i min genomgång. Och sen att jag har delat ut uppgifter, olika uppgifter 

det är inget dom kan reflektera över när jag inte har några samarbetsövningar. (L3) 
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I ovanstående citat framkommer spår av ett bredare läraruppdrag än att enbart arbeta mot 

kunskapskraven. Alla pedagogerna var eniga om att tanken med extra anpassningar i grunden är 

god. Dock upplevde de undervisande lärarna att de dels saknade kunskapen kring hur de kan 

anpassa undervisningen ytterligare, de uttryckte dessutom att det saknades tid för att genomföra 

anpassningarna. 

//…//men alltså det är väl liksom, man kanske skulle behöva lite mera råd från nån som är 

utbildad för jag är ju inte utbildad speciallärare liksom //…//Det ska inte bara vara så att 

speciallärare och specialpedagoger ska hjälpa till utan det ska vara så att jag också ska kunna till 

viss del kunna tillgodose behoven för eleverna som har svårigheterna. (L4) 

Speciallärarna i sin tur uttryckte vidare en oro för att de extra anpassningarna inte genomfördes i 

klassrummen, i den utsträckningen de borde. Flera uppgav att man har inplanerad handledning 

och arbetar med att ta fram material som kan användas i klassrummen. Dock upplevde de en 

svårighet i att säkerställa att anpassningarna verkligen genomförs. Några av speciallärarna 

berättade även om att de upplever att sådant som lyfts på handledningen inte alltid införlivas i 

verkligheten. De kunde dessutom uppleva ett visst motstånd från lärarna när de lyfte förslag på 

hur de kunde anpassa sin undervisning i handledningen. 

Mitt främsta ansvar det är ju att handleda lärarna så att det säkerställs att dom får rätt 

förutsättningar och anpassningar i klassrummet. Det är själva grunden och framförallt att dom 

får det stödet de behöver. Det kan ju inte vara den lilla tiden som jag har att fördela ut på dom 

här eleverna utan det här ska ju genomsyra deras vardag, så det är väl att säkerställa att dom får 

rätt stöd. Att lära lärarna att skapa egna arbetsscheman, att anpassa material och att dom måste 

tänka innan istället för efter. För det är ju inte så att en elev ska komma och möta ja just ja du 

behövde lite extra det ska finnas som en valmöjlighet redan från början//…//Extra 

anpassningar är någonting som ska ske inom klassens ram. Det låter bra, men det är inte alltid 

så att det sker inom klassens ram. För det första är det inte säkert att eleverna får de 

anpassningar de får trots att vi identifierat ett behov (S5) 

En annan av speciallärarna uttrycker vidare att: 

Alltså jag tänker så här, om alla lärare fullgjorde sitt uppdrag till fullo så skulle det inte behöva 

finnas något som heter extra anpassningar för då anpassar man ju i klassrummet under 

förutsättning att man får rätt förutsättningar som undervisande lärare också, där handlar det ju 

lite om yttre faktorer men egentligen så borde det väl inte finnas något som heter extra 

anpassningar utan det är ju det eleven behöver för att klara sin skolgång egentligen. S6 

Ovanstående citat kan tolkas som att speciallärarens upplevelse är att alla lärare inte anpassar sin 

undervisning i tillräckligt stor utsträckning. På frågor kring hur de planerar och genomför sin 



 

 37 

undervisning för att den ska passa alla elever framkommer att lärarna redan i sin planering tar 

hänsyn till alla elevers behov planerar anpassningar. 

Jag planerar nog mycket utifrån att jag tänker att det ska funka för hela elevgruppen till en 

början, liksom att jag lägger ribban rätt så lågt men att jag samtidigt tänker att utifrån den här 

grunden så kan man utöka den på det här och det här viset för att även dom elever som inte 

eller som fixar det väldigt lätt ska få en utmaning. Jag tänker mycket men alltså tydlighet, 

classroomscreen, jag tänker tydlighet i uppgifter, jag lägger ut mycket bilder, inte så mycket 

frågor. (L3) 

En av lärarna som arbetar i en mindre kommun berättar att de har försökt skapa en likvärdighet 

på alla skolorna i kommunen genom att samarbeta över skolornas gränser. Alla kommunens 

speciallärare och specialpedagoger träffas regelbundet för att diskutera fram vilka anpassningar 

som alla ska göra. Det handlar bland annat om att alla använder sig av samma typ av bildstöd och 

att det ska finnas samma tillgång till hjälpmedel i alla klassrum. 

De undervisande lärarna framhöll i intervjuerna att de identifierar elevernas stödbehov genom 

sin undervisning, där de uppmärksammar om en elev inte följer med. Två av lärarna arbetar på 

mellanstadiet och uppgav att de i överlämningen från lågstadiet får med sig mycket information 

och att de flesta redan är identifierade då. En av lärarna hade haft sin grupp i flera år och kände 

gruppen mycket väl, vilket gjorde att hon kände att hon hade en god överblick över gruppen och 

individerna i den. Flera av lärarna uttryckte även att de lärt sig att se vilka elever som är i 

svårigheter på grund av lång erfarenhet i yrket. Flera av lärarna nämnde även att de genom 

regelbundna screeningar utifrån standardiserade test, uppmärksammar om det finns stödbehov. 

Speciallärarna lyfte framförallt fram att de identifierar ett stödbehov genom de screeningar som 

genomförs samt via samtal med klasslärarens. 

Screeningar med staninevärden i svenska och matte, men jag vet inte. Dom som har 

svårigheter, det märker jag ju på lektionerna. Man märker ju efter ett tag vilka som har lättare 

för sig och svårare för sig, vilka som behöver extra anpassningar och stöd av spec. Det är väl 

det tänker jag. (L1) 

En av speciallärarna lyfter fram att de har en tydlig arbetsgång med olika steg i arbetet med elever 

i behov av stöd. 

Vi har ju som plan att undervisande lärare sätter in extra anpassningar till en början, i sin 

ordinarie undervisning. Sen så har ju vi arbetslagsmöten där vi lyfter elever efter ett tag då, eller 

när man det kan vara så att en lärare har uppmärksammar att progressionen inte är önskvärd 

och att man då i diskussion lyfter vad man kan göra för extra anpassningar. Och sen gör man 

dom ett tag och utvärderar dom och tar upp eleven till diskussion igen, finns det något mer 
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man kan göra i klassrummet eller är det läge för att man gör ett ärende till elevhälsoteamet. 

Och utifrån ärendet där sätter vi in stödåtgärder. (S6) 

Sammanfattningsvis finns det en samstämmighet mellan lärare och speciallärare gällande vad 

extra anpassningar är. Lärarna gav flera goda exempel på hur de anpassar sin undervisning, 

medan några av speciallärarna upplevde att lärarna inte alltid genomförde de anpassningar som 

man beslutat om. I hög grad fokuserar lärarna på kunskapskraven och lyfter till viss del fram 

andra delar av skolans mål. Klasslärarna hade ungefär samma utgångspunkter i planeringsstadiet 

av undervisningen där de la upp undervisningen i olika nivåer alternativt en grundnivå som sedan 

kunde anpassas i olika nivåer. 

Inkludering 

Samtliga pedagoger ställde sig positiva till inkludering och flera av de undervisande lärarna 

uttryckte dessutom att de vill ha alla elever inkluderade så mycket som möjligt i klassrummet. 

Svaren i intervjuerna tyder trots detta på att lärarna ändå upplever inkludering som problematiskt. 

Samtidigt påpekar flera av både klasslärarna och speciallärarna att en elev som är inkluderad inom 

klassens ram ändå kan uppleva sig exkluderad samtidigt som en exkluderad elev kan känna sig 

inkluderad. I intervjuerna talar pedagogernas mycket om placeringen av eleverna. Detta kan 

tolkas som att de tolkar inkludering utifrån en platsdefinition. Flera av speciallärarna uttrycker 

dock att det viktigaste var att lyssna till eleven och utgår från hur denne upplever sin situation.  

En av lärarna uttryckte dessutom: 

Alltså det pratas ju som mycket om inkludering, att alla ska inkluderas. Men jag tycker att det är 

en exkludering när du inkludera alla i ett klassrum faktiskt. Det är min åsikt//…//jag tänker 

att om du ska ha alla på samma ställe, vart läggs mitt fokus då? Jo det är ju hos den som skriker 

mest, har jag då oroliga själar som är oroliga pga att det är stora grupper och att jag inte finns 

tillgänglig exakt bums när dom behöver mig så skriker dom och då påverkar ju det dom här 

som sitter tysta, som kanske behöver stöttningen på annat sätt Jag kan tycka att mindre 

grupper inte är farligt, att gå iväg och ha på min tid hette det då hade man specialklasser, jag 

reagerade inte speciellt mycket på det. (L2) 

Speciallärarna uttryckte vidare att vissa insatser är svåra att genomföra inom klassens ram, såsom 

intensivläsningsperioder. Dels ansåg de att det är utpekande för eleven och dels upplevde de att 

de som vuxna stör den ordinarie undervisningen. Vidare uttryckte en av lärarna att hon ibland 

upplever att det finns ett behov av ett mindre sammanhang och en enklare nivå för vissa elever. 

//…// alltså just det här att man anpassar undervisningen för ALLA elever gör ju att dom blir 

inkluderade i undervisningen, det som blir exkluderande är ju det här liten grupp och jag 

märker ju högre upp i åldrarna dom kommer så märker ju jag att alla vill ju inte komma ut i 
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liten grupp och då blir dom ju exkluderade på det viset att dom exkluderas från min 

undervisning//…//ibland känner ju jag att nej men du kan inte ens vara med på den här 

genomgången utan dom skulle behöva den här genomgången på en annan nivå för att det kan 

skilja så mycket och då känner jag att dom blir exkluderade i den här samhörigheten som vi 

kanske har i klassen och det märker jag på eleverna att dom känner sig exkluderade. (L3) 

Speciallärarna ansåg vidare att de elever som inte klarar av det man arbetar med i klassrummet, 

automatiskt blir exkluderade. 

En elev kan ju också vara exkluderad genom att vara i klassrummet genom att inte hänga med i 

undervisningssituationen det är ju också en exkludering fast man fysiskt är inkluderad i 

klassrummet. Så att det är ju inte bara den fysiska placeringen, men jag tycker att det är 

jätteviktigt att man utgår från vad eleven tycker själv. (S8) 

I och med ovanstående citat lyfts en vidare bild av inkludering fram, där inkludering betyder mer 

än endast placering. En av speciallärarna framhöll att det är exkluderande i sig att inte kunna 

saker man förväntas kunna i ett klassrum. 

ja, jag tänker att det är ju exkluderande att inte kunna läsa. (S6) 

Trots att alla pedagoger var överens om att man bör inkludera alla elever i så hög grad det går och 

genomföra stödinsatser inom klassens ram ställde sig alla positiva till att elever gick iväg för att 

arbeta hos specialläraren. Alla delade upplevelsen att de flesta elever ser detta som något positivt 

och något som ofta är eftertraktat även hos de elever som inte är i behov av stöd. 

Jag tänker att det inte behöver vara exkluderande att gå i väg med en annan person och träna 

sin skriv och läsinlärning eller läs och skrivförmågor utan det handlar ju om att man ska bli 

inkluderad//…//jag kanske behöver sitta med en vuxne i en lugn miljö där jag kan få fokusera 

på det jag behöver utan å tänka vad andra elever tycker och tänker om jag får stödet i 

klassrummet. För många är det kanske bättre, för många kanske det inte är det. Utan jag tänker 

att det är högst individuellt men jag tror inte att det är nån som tar skada om man tänker att 

dom behöver få specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet för vissa saker är ju svårt att göra 

inkluderande i klassrummet. (S6) 

En av speciallärarna menar att om vi ska prata om inkludering behöver den även införlivas i 

praktiken. Så länge det inte finns rätt förutsättningar för pedagogerna och så länge det inte skapas 

en tillgänglig lärmiljö inom klassens ram kommer det att vara svårt att inkludera alla elever. 

//…//alltså trenden är ju att vi ska inkludera alla elever men då måste vi göra det i realiteten 

också. Men om en elev behöver lite lugn och ro och extra förklaringar är det ibland svårt att 

tillfredsställa det i klassrummet. Det finns inte klassrumsförutsättningar eller möjligheter att 



 

 40 

skärma av. I den bästa av alla världar skulle vi behöva ha alla dom här tekniska hjälpmedlen 

eller material hjälpmedel, men det finns inte heller. Jag tror att viljan finns men det finns inte 

riktigt rätt förutsättningar. (S5) 

Samtidigt kunde även alla pedagoger se flera nackdelar med att eleverna gick iväg till 

specialläraren. Till exempel att eleven missar delar av det man gör i klassrummet och att det ofta 

är svårt för en elev att komma tillbaka mitt i en påbörjad lektion där den inte vet vad den ska 

göra. Dock ansåg lärarna att de positiva effekterna övervägde de negativa. Speciallärarna kunde se 

flera fördelar med att ge sitt stöd inom klassens ram. De upplevde att de då fick möjlighet att vara 

med och se hela gruppen och vad som sker i den. De upplevde dessutom att de fick en bättre 

insyn och samtidigt fick en chans att observera gruppen, vilket i sin tur bidrog till att de lättare 

kunde fungera som ett bollplank till lärarna. Även klasslärarna såg flera fördelar med 

specialläraren gav sitt stöd i klassrummet. Dessa var som bland annat att eleverna inte missar det 

som sker i den reguljära undervisningen samt att man då är två vuxna i klassrummet samtidigt 

och lättare kan stötta alla elever. 

Alltså fördelen med att ha specialläraren i klassrummet är ju att då blir det ju samma lika, 

samma som den övriga i gruppen. Sen är det ju fördelen att lyfta ut till en mindre grupp att det 

blir ju lugnare för barnet som har behovet. det kanske är lättare för barnet att fokusera på det 

barnet behöver. Nackdel där är ju att då gör man ju kanske inte exakt samma saker men då vill 

det ju till att man har ett gott samarbete, jag menar som vi gör, då pratar vi ju med varandra om 

vad vi gör och då vet ju du lite vad du kan göra när du plockar med dig dina så det är väl både 

positivt och negativt med bägge sakerna så är det ju. (L2) 

En av lärarna uttryckte vidare en tanke och önskan om att kunna arbeta omvänt med 

specialläraren. Genom att även plocka ut starka elever från den ordinarie undervisningen för att 

ge dem utmaning, kunde man även ta bort den negativa stämpeln kring att elever får gå ifrån 

klassrummet för att de inte kan och på så vis göra det till något mer naturligt. Detta skulle även 

kunna bidra till att även elever som kommit långt i sin kunskapsutveckling får sina behov 

tillgodosedda. Hon menade att det inte enbart är de svaga eleverna som behöver få sina behov 

tillgodosedda utan även andra elever mår bra av en lugn miljö och av att bli sedda. 

Att man kan ha kvar elever som behöver extra stöd i klassrummet och man kan plocka ut 

elever som behöver utmaningar och ju mer man gör så tror jag också att det inte blir det här att 

det blir en skam eller vad ska jag säga att det blir jobbigt att gå ut ur klassrummet. För många 

tycker ju att dom plockar ut mig för att jag är så dålig, för att jag inte fixar det här även om det 

är olika elever i olika ämnen och det är olika uppgifter som styr vad man behöver gå igenom. 

För jag kan ju känna att oj jag har ju kanske ibland fler svaga elever i läs- och skriv som 

behöver vara kvar hos mig och behöver få den här genomgången och behöver just det här 
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behovet av klassrummet på ett bättre sätt och just att man kanske kan plocka ut dom som 

förstår och har kommit längre och att dom får vara utanför för att kunna göra det så att dom 

känner att det inte alltså att det inte blir nå tokigt. (L3) 

Sammanfattningsvis framkommer att pedagogerna menar olika saker när de talar om inkludering. 

Det som främst dominerar är placeringsdefinitionen, även om även andra definitioner lyfts fram 

till viss del. 

Utmaningar 

Samtliga klasslärare uttryckte en otillräcklighet och förmedlade en känsla av att inte räcka till. 

Vidare uppgav de att de saknade de fysiska förutsättningarna i form av lokaler men även resurser. 

Vi skulle ju behöva mer lokaler. Om jag hade haft ett klassrum med möjlighet till grupprum i 

anslutning till klassrummet, ett rum som kanske är att du inte kommer ut ur rummet utan att 

gå genom klassrummet, det skulle ju underlätta massor, men det är ju en ram som du inte kan 

påverka i dagsläget. Men det skulle ju egentligen, när dom bygger skolor skulle man tänka till 

att varje klassrum skulle ha ett mindre rum för vissa har ett behov av att smita iväg men ändå 

ha den auditiva kontakten med läraren eller jag kanske har en visuell kontakt med 

dom//…//jag kan tycka att det är för stora grupper också, där man är ansvarig själv. Så när 

det är så stora grupper skulle jag egentligen tycka att man är två hela tiden. Alternativt att det är 

färre i gruppen. (L2) 

Både klasslärarna och speciallärarna uttryckte att de ansåg sig vara för få personer i arbetet kring 

eleverna i behov av stöd. Vidare uttryckte man även att tid och ekonomi var de enskilt största 

faktorerna som bidrog till att eleverna inte alltid får rätt stöd. Flera uttryckte vidare att de saknar 

material och fysiska hjälpmedel för att ha möjlighet att kunna anpassa undervisningen ytterligare. 

Vi behöver vara flera. Om skolan organiseras annorlunda, om klasserna planerades annorlunda 

och var lite mindre, om de pedagogiska planeringarna gjordes annorlunda så skulle vi inte ha så 

många elever i behov av särskilt stöd. Jag tycker att vi skapar problemen hos eleverna för att vi 

inte har några andra och vi tänker inte och vi har inte dom ekonomiska förutsättningarna för 

att göra det, för att realisera det. För det är allt för många som får extra anpassningar och 

särskilt stöd som inte skulle behöva det egentligen. (S5) 

Flera av pedagogerna uttryckte att dokumentationen tog för mycket tid i anspråk. De upplevde 

att det hade varit bättre om de hade kunnat lägga mer tid på att göra anpassningar istället för att 

lägga tid på att dokumentera. En av lärarna uttryckte en stor frustration just kring svårigheten i att 

kunna dokumentera allt hon gör för sina elever, då hon upplevde att hon anpassar hela dagarna 

och läser av eleverna. 
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//…//alltså extra anpassningar, jag kan bli lite provocerad när ni kommer med dom här 

papperna där man ska fylla i extra anpassningar för jag gör ditten och datten i klassrummet, för 

jag tycker jag gör ingenting annat än extra anpassningar i mitt arbete, i min yrkesroll, i mötet 

med barnen, en och en anpassar jag hela tiden. Man scannar av eleven, var är eleven, var 

behöver jag möta eleven, jag menar det är ju en extra anpassning tycker jag, men det är svårt att 

få ner på papper, så att då blir jag provocerad kan jag säga. När jag ska skriva ner vad jag gör 

för barnen. (L2) 

En av speciallärarna uttryckte att det ställs höga krav på vad skolan ska åstadkomma och klara av. 

Men samtidigt saknas det resurser för att kunna införliva detta i praktiken.  Hon menar att det 

finns ett tryck både uppifrån och från föräldrar som vet vad deras barn har rätt till, men att hon 

dagligen i sitt yrke känner att alla elever inte får det stöd de borde ha. Vidare berättar hon om de 

elever som trots alla sorters anpassningar inte uppnår målen. Hon berättar att det är 

påtryckningar även från dessa föräldrar som tycker att skolan borde göra mer för deras barn. 

//…//jag tänker också att skolan hamnar ju i ett litet dilemma för att vi ska se till att alla 

elever klarar sig ”no matter what” på nåt vis och jag tycker att där blir det lite på nåt vis 

snedvridet för det finns ju faktiskt elever som av olika anledningar inte klarar grundskolans mål 

och då är ju den särskilda anpassningen att man anpassar studierna i tid eller anpassar studierna 

i ämne och då får den ju inte möjlighet att lära sig allt som alla andra får med sig eller ska ha 

med sig från grundskolan. //...//här har vi ju inte alla förutsättningar som krävs, vi bryter ju 

mot skollagen dagligen, det finns inte ekonomi och de finns inte resurser varken i from av 

ekonomi och personal. Sen kan vi ju inte ge alla elever det särskilda stödet, många elever är i 

behov av assistans det räcker inte med att jag som speciallärare lästränar med den eleven två 

gånger i veckan för det är inte där det brister så och många föräldrar vill ju inte inse problemet 

heller att skolans krav är utmanande för väldigt många och att har man då utmaningar i skolan 

då är det ingenting som skolan kan fixa bara så där. Det handlar kanske om något annat och då 

måste man kunna tänka utanför boxen och se vad just den här eleven behöver. Men just där 

tycker jag att det saknas resurser av olika slag. Så i sig är ju tanken god, men det faller ju inte 

100%-igt, det gör den inte. Men visst måste vi anpassa efter eleverna, det är ju inga 

konstigheter med det, men det går ju inte när kraven kontra resurserna går inte riktigt ihop. 

(S6) 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de främsta utmaningar som lärarna upplever är att räcka 

till för alla elever, att tid saknas för att utvecklas undervisningen ytterligare samt att det saknas 

specialpedagogisk kunskap. Vidare framhåller även lärarna att de saknar rätt förutsättningar för 

att genomföra det som framhålls i policydokumenten. 
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Framgångsfaktorer 

Alla som deltog i intervjuerna kunde identifiera flera saker som de ansåg som framgångsfaktorer i 

arbetet med elever i behov av stöd. Flera av pedagogerna lyfte fram att en anpassad undervisning 

är en framgångsfaktor i sig. Flera av lärarna lyfte vidare fram tydliggörande pedagogik som en 

framgångsfaktor. En av lärarna berättar följande: 

 
Att det finns en tydlig planering på tavlan, vissa elever kan behöva få information om 

lektionernas innehåll dagen innan för att vara förberedda. En del elever behöver ett eget 

schema de kan följa för att tydliggöra. Det tycker jag är framgångsfaktorer. (L1) 

 

Flera av de intervjuade pedagogerna, både klasslärare och speciallärare, ansåg att 

intensivläsningsperioder var något som gav stor effekt. Flera berättade även att man efter en 

intensivperiod kan se hur det även leder till ett bättre självförtroende hos eleverna vilket i sin tur 

ökar motivationen. Alla respondenter lyfte dessutom fram att de såg att en-till-en undervisning 

hade positiva effekter på eleverna. 

 
//…//rent generellt kan jag säga att stöd i form av intensivläsning, alltså att man löser varje 

dag under en period för att få det här lyftet och framförallt för att skapa att det kan vara roligt 

lyftet och att automatisera så att dom märker förändringen och då sprider det ju ringar på 

vattnet. Så intensivläsningsperioder, sedan så jag arbetar ganska mycket med Maj-Gunns 

läskedjor, att automatisera för att snabba upp läsningen men även att arbeta med flera olika 

saker. Att man jobbar både med avkodningsförmågan, att man hör, men också att visa rent 

tekniskt hur man går till väga rent praktiskt, för många elever vet inte det//…// (S4) 

 

Flera pedagoger framhöll att de såg att en-till-en undervisning eller undervisning i mindre grupper 

där eleverna blir sedda och hörda var en framgångsfaktor. 

//…// ja dom framgångsfaktorer är ju att det blir ett lite mer riktat stöd eh och att man får tid 

att sitta med dom och jobba med eleverna enskilt och att man lättare då kan se eh nästa steg 

vad man behöver gå vidare för att eleven ska utvecklas vidare tycker jag//…//att dom blir 

sedda och hörda//...// (S4) 

En av klasslärarna framhöll dessutom intensivläsningsperioder och läsprojekt nom klassens ram 

var en framgångsfaktor för alla elever. 

 
ja men det ör ju när vi har haft intensivläsningsperioder i grupper. När dom läser för varandra 

och dom läser högt eh, det tror jag är en framgångsfaktor och då kanske det inte blir lika jobbigt 

heller om man är i en grupp klasskompisar som är i ungefär samma nivå i läsningen. Där tror jag 
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att det är lite skönt att man faktiskt hör att ”shit, jag stakar mig jättemycket men det gör Pelle 

och Lisa också, jag är inte ensam”. Sen är det en framgångsfaktor när man intensiv tränar på 

någonting. (L2) 

 

Vidare var pedagogerna överens om att det var viktigt med tidiga insatser samt att använda sig av 

en tydliggörande pedagogik och tydliga instruktioner. 

Viktigt att eleverna får stöd i god tid, det tror jag är en av dom viktigaste 

framgångsfaktorerna//…//att eleverna vet vad som förväntas av dom. Att det finns en tydlig 

planering på tavlan, vissa elever kan behöva få information om lektionens innehåll dagen innan 

för att vara förberedda. En del elever behöver ett eget schema de kan följa så att dom vet vad 

dom ska arbeta med. (L4) 

En av de undervisande lärarna tryckte dessutom på vikten av att som lärare hålla sig uppdaterad 

kring den nya forskningen som kommer och att man vågar tänka utanför boxen. 

//…//att man är med som lärare, tar del av forskningen och tar del av allt som kommer fram. 

Jag är ju en sån som testar ju allt, ja men har du testat det här. Jag tror att det är viktigt att man 

vågar prova//…//Det tycker jag är framgångsfaktorer att man hjälper eleven till att hitta vägar 

som gör att den kan nå målet. (L3) 

En av klasslärarna framhöll att det var viktigt som undervisande lärare att våga prova nya vägar. 

Hon menade även att det var viktigt att lära eleverna strategier och vägleda dem för att de på så 

sätt ska komma framåt i sin utveckling. 

 
Jag tror att det är viktigt att man vågar prova och just när man alla har datorer man kan göra 

det så himla smidigt som gör att eleven fixar det på ett nytt sätt och använder sig av dom 

anpassningar som är okej att göra. Det tycker jag är framgångsfaktorer att man hjälper eleven 

till att hitta vägar som gör att den kan nå målet. (L3) 

 

En av speciallärarna lyfte fram att för att öka möjligheterna för framgång i arbete med elever i 

behov av stöd behöver skolan organiseras på ett annat vis. Hon menade att om det var mindre 

klasser, mer personal och om lärarna planerade sin undervisning på ett annat sätt skulle det inte 

finnas så många elever i behov av stöd som det gör idag. 

 
Vi behöver vara flera. Om skolan organiseras annorlunda, om klasserna planerades annorlunda 

och var lite mindre, om de pedagogiska planeringarna gjordes annorlunda så skulle vi inte ha så 

många elever i behov av särskilt stöd. Jag tycker att vi skapar problemen hos eleverna för att vi 

inte har några andra och vi tänker inte och vi har inte dom ekonomiska förutsättningarna för 
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att göra det, för att realisera det. För det är allt för många som får extra anpassningar och 

särskilt stöd som inte skulle behöva det egentligen. (S5) 

 

Sammanfattningsvis rådde det en samstämmighet kring att intensivläsningsperioder samt en-till-

en undervisning ansågs vara en framgångsfaktor. Vidare lyfte även pedagogerna fram anpassad 

undervisning, tydliggörande pedagogik samt att lära eleverna olika strategier för sitt lärande kunde 

ses som framgångsfaktorer. 
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Diskussion 
I den här delen kommer jag att diskutera resultaten av studien. Jag har valt att dela upp avsnittet i 

två delar; diskussion gentemot tidigare forskning och diskussion gentemot det teoretiska 

perspektivet. I den första delen diskuterar jag resultatet av den insamlade empirin kopplat till 

studiens syfte och frågeställningar och kopplar dessa till den tidigare forskningen. I den andra 

delen kopplar jag resultatet till studiens teoretiska ramverk. 

Diskussion av studien i ljuset av tidigare forskning 

Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares erfarenheter av 

att möta elever i behov av stöd främst gällande läs- och skrivområdet. I studiens framkom att 

klasslärarna ansåg att det var deras jobb att vägleda eleverna i deras lärande samt att det var deras 

ansvar att ge dem den återkoppling som för dem framåt i sin utveckling. Även Hattie (2012) 

lyfter fram betydelsen av en tydlig undervisning med återkommande feedback. Hattie (2012) 

poängterar också, tillsammans med många andra, betydelsen av goda ämneskunskaper. I 

intervjuerna framkommer ingenting om lärarnas ämneskunskaper varvid det är svårt att dra några 

ordentliga slutsatser om detta, men resultatet pekar på att lärarna använder flera av de kvalitéter 

som Hattie tar upp. Tjernberg (2011) menar att en framgångsfaktor för elever i behov av stöd är 

att läraren ser de specialpedagogiska möjligheterna och ständigt strävar efter att göra alla elever 

delaktiga. Resultatet i studien tyder på att lärarnas ambition är att alla elever ständigt ska göras 

delaktiga. 

Både Alberg (2007) och Sandström, Lindqvist & Klang (2017) menar att det är en utmaning 

att olika professioner har olika bild av vem som har ansvaret för elever i behov av stöd. Här blir 

det tydligt att det finns stora skillnader i hur lärare och speciallärare upplever detta, då resultatet i 

studien tyder på att både lärare och speciallärare hade samma bild av vilket ansvar speciallärare 

respektive klasslärare har.  Dock ska man ha i åtanke att det inte ställdes några aktiva frågor kring 

hur lärarna uppfattade speciallärarens roll, det är möjligt att utfallet hade blivit ett annat om så 

varit fallet.  Mitchell (2015) menar att det är viktigt att lärare använder sig av vetenskaplig evidens 

när de planerar, genomför och utvärderar sin undervisning. Endast en av lärarna i studien lyfte 

fram att det var viktigt att följa med i forskningen, vilket i sig inte betyder att övriga inte också 

gör detta eller anser att det är viktigt. Men det var ingenting som nämndes som en viktig faktor 

under intervjuerna. Dock framhöll en av speciallärarna, precis som Mitchell (2015) att om 

lektionerna planerades på ett annat vis och lärarna anpassade undervisningen mer skulle det inte 

finnas lika många elever i behov av stöd. 

Isaksson (2009) menar att man i skolan ofta fokuserar på att det är individen som är bärare av 

problemet, vilket leder till att stödet blir en specialistuppgift istället för att man tillrättalägger 
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miljön kring individen. Resultatet visar att pedagogerna ansåg att oavsett hur väl tillrättalagd 

miljön i klassrummet är, finns fortfarande behov av ytterligare stöd för en del elever. 

Tidigare forskning visar på den komplexa lärarrollen och svårigheten i att räcka till som ensam 

lärare för alla elever. Den tar även upp vikten av att det finns stödinsatser för lärarna i form av 

speciallärare och specialpedagoger (Kotte 2014; Olsson, 2016; Nilholm, 2016; Molbaek, 2018).  

Studiens resultat stärker bilden av den komplexitet som tidigare forskning påvisat. En svårighet 

som flera lärare uttrycker inom tidigare forskning är att räcka till hela gruppen och samtidigt se till 

enskilda individers behov (Olsson, 2016; Kotte, 2014; Sandberg, Hellbom-Thibblin & Garpelin, 

2015). Resultatet visar dessutom att klasslärarna uttryckte att de saknade stöd i sitt arbete av 

speciallärare/specialpedagoger, vilket även Akcamete och Gökbulut (2017) och Skolverket (2018) 

sett i tidigare studier. Dock upplevde speciallärarna att en stor del av deras roll handlade om att 

handleda lärarna. Det är viktigt att ha i åtanke att personerna i studien inte arbetar på samma 

skola. Hade intervjuerna skett på en och samma skola hade kanske resultatet sett annorlunda ut 

alternativt pekat på att lärarna och speciallärarna har olika upplevelser. Flera tidigare studier visar 

precis som denna studie att lärarna ofta känner en otillräcklighet i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

I studien framkom att både lärare och speciallärare använder sig av flera metoder för att 

identifiera stödbehov. De uppger dessutom vikten av att sätta in stöd för elever så snart man 

upptäcker svårigheter. Det finns en tvetydighet i forskningen då Isaksson (2009) menar att 

stödinsatser riskerar att leda till stigmatisering samtidigt som Lindqvist & Rodell (2015) menar att 

om vi inte kategoriserar finns risk att elever inte får det stöd de behöver. 

I studien framkom vidare att lärarna uttrycker att de är positiva till inkludering samtidigt som 

de ansåg att en-till-en undervisning var en framgångsfaktor för en del elever. Scrtic (1995) menat 

att en skola för alla enbart kan skapas i ett system där specialundervisning undviks och att 

specialundervisningen i sig legitimerar lärare till att slippa möta den komplexa utmaningen av 

elevers olikheter. Dock menar Gerrbo (2012) att en-till-en undervisning inte kan ses som en 

indikator för inkludering, då inkludering inte endast handlar om placering. En speciallärare i 

studien menar att även om hon att inkludering är bra, så måste den införlivas i praktiken vilket 

det saknas kunskap om samt rutiner och tid för. (typisk placeringsdefinition) 

De utmaningar som framkom i studiens resultat var främst att klasslärarna uppgav att de 

saknade tid och kompetens. Brist på tid lyfts fram som en utmaning i Skolverket (2018) studie 

”Attityder till skolan” samt i Ainscows (2006) studie. Persson & Persson (2012) framhåller utöver 

detta även vikten av kompetensutveckling för lärarna. 
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Både klasslärare och speciallärarna framhöll intensivläsningsperioder som en framgångsfaktor. 

Även resultatet i Giota & Emanuelssons (2011) studie tyder på att intensivt stöd under korta 

perioder ger större effekt än stöd under en längre tid. Vidare framkom i studien att lärarna ansåg 

en-till- en undervisning som en framgångsfaktor gällande läs- och skrivutvecklingen. 

Diskussion utifrån de teoretiska utgångspunkterna 

I studien har jag utgått från de didaktiska frågorna Vad? Hur? När? och Varför? och kopplat 

samman den med ramfaktorteorin. Studien visar att alla de didaktiska frågorna är synliga i lärarnas 

utsagor om sitt arbete, men i olika hög grad. Pedagogerna beskriver många goda exempel om hur 

de gör för att undervisningen ska bli tillgänglig för alla elever och på vilket vis de gör det. Hur-

frågan besvaras genom att pedagogerna beskriver hur de anpassar sin undervisning och vad de 

gör för anpassningar. Pedagogerna uppger även att de identifierar elevernas behov och att det är 

när de ser att en elev har behov av anpassningar i undervisningen sätter in olika anpassningar. 

Här besvaras när-frågan i det lokala sammanhanget, detta då när-frågan främst diskuteras utifrån 

frågor om när olika typer av kunskaper ska mötas på en mer övergripande nivå. Till exempel det 

som det tar sig uttryck i läroplaner och policydokument. Nilholm (2016) menar att den viktigaste 

av de didaktiska frågorna är varför-frågan. Resultatet visar att lärarna anpassar sin undervisning 

då de anser att det är deras ansvar att få med alla elever och se till att de når så långt som möjligt i 

sin utveckling utifrån sina behov och förutsättningar. Resultatet i studien kan ses ur ett mer 

allmändidaktiskt perspektiv då det som framkommer kan implementeras oavsett ämne eller 

arbetsområde. 

Resultatet synliggör inte hur pedagogerna använder sig av de didaktiska frågorna då de 

planerar sin undervisning, men sett utifrån det som framkommit i den insamlade empirin kan 

man dock anta att de medvetet eller omedvetet använder sig av de didaktiska frågorna i olika hög 

grad redan i planeringsstadiet.  

Ramfaktorterorin är ett verktyg som bidrar till att förstå undervisningsprocesser genom att 

titta närmare på olika faktorer som kan påverkar själv processen. Dessa ramar är de pedagogiska 

ramarna, de administrativa, de resursrelaterade, de organisationsrelaterade samt de elevrelaterade. 

I resultatet framgår tydligt att pedagogernas arbete med elever i behov av stöd påverkas av alla 

dessa fem ramar.  De pedagogiska ramarna beskrivs av förordningar och lagar som läroplan och 

skollag. Hela skolväsendet vilar på dessa delar och de påverkar i mycket hög grad pedagogerna i 

deras arbete. I resultatet berättar pedagogerna om generella anpassningar, extra anpassningar, att 

skapa en undervisning som är tillgänglig för alla och så vidare.  Alla lyfter fram att det är deras 

uppdrag att få eleverna att nå så långt som möjligt utifrån deras förutsättningar och att lära dem 
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strategier för livet. Det de säger återspeglar formuleringar i läroplan och skollag och kan kopplas 

till de pedagogiska ramarna. Samtidigt fanns det även en frustration kring vad skolan och lärarna 

ska göra utifrån de pedagogiska ramarna, men upplever att förutsättningar för detta saknas. 

Alla pedagogerna såg tid, brist på lokaler och resurser som det största hindret i arbetet med att 

skapa en undervisning som passar alla elever. Detta kan kopplas till att de i hög grad anser sig 

påverkas av de resursrelaterade ramarna. 

Klasslärarna önskade mer handledning i sin profession och saknade det specialpedagogiska 

stödet i sitt arbete. Utifrån detta kan förstås att även de resursrelaterade ramarna, som i sin tur 

kan påverkas av de administrativa ramarna, påverkar pedagogerna i deras arbete. Det 

framkommer inte i intervjuerna hur arbetet med elever i behov av stöd är organiserad eller 

kommuniceras på skolorna i stort, annat än att man på en av skolorna hade en tydlig arbetsgång 

för arbetet med elever i behov av stöd. Men man kan anta att hur skolan styrs och leds av rektor 

samt vilken kultur man har på skolan där de arbetar i hög grad påverkar hur pedagogerna tänker 

kring arbetet med elever i behov av stöd. Detta kan kopplas både till de administrativa- samt de 

organisationsrelaterade ramarna. 

Konklusion 
Syftet med studien var att få en fördjupad förståelse för lärares och speciallärares erfarenheter av 

att möta elever i behov av stöd främst gällande läs- och skrivområdet. Jag bedömer att studien 

har svarat på de frågeställningar som jag ämnade att få svar på samt att den tillför många 

intressanta insikter. Då studien har genomförts med ett begränsat antal respondenter kan inga 

långtgående generella slutsatser dras. Dock innebär det faktum att respondenter i flera fall 

uttryckte sig på liknande sätt som något som kan indikera en möjlighet till generalisering. En del 

av utfallet bekräftar också sådant som funnits i tidigare forskning. 

I studien framkommer framförallt många likheter i pedagogernas synsätt. Alla uppvisade ett 

engagemang för sina elever och delgav många goda exempel. Samtidigt fanns en upplevelse av att 

inte räcka till, att det saknas tid, lokaler och resurser. Speciallärarna upplevde att anpassningar inte 

genomfördes i tillräckligt hög grad, medan klasslärarna önskade mer handledning då de kände att 

den sakande kunskapen för att anpassa undervisningen. 

Studien visar att alla de didaktiska frågorna är synliga i lärarnas utsagor om sitt arbete, dock i 

olika hög grad. I resultatet framgår dessutom tydligt att pedagogernas arbete med elever i behov 

av stöd påverkas av alla fem ramar inom ramfaktorteorin, i olika hög utsträckning. 

Studiens resultat styrker bilden av den komplexa lärarrollen samt svårigheten i att räcka till som 

ensam lärare för alla elever. Det framkommer att det är av stor vikt att det finns stödinsatser för 

lärarna i form av speciallärare och specialpedagoger Vidare kan ses att lärarna var positiva till att 
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inkludera alla elever, dock talade man till stor del om inkludering utifrån en placeringsdefinition. 

Detta tillsammans med tidigare forskning visar att det finns ett behov att tydliggöra de olika 

definitionerna av inkludering så alla delar samma definition. Utöver detta är det även tydligt att 

både lärare och speciallärare, trots en vilja att inkludera alla elever, upplevde flera hinder i 

genomförandet. 

Avslutningsvis skulle det vara intressant att vidare undersöka skolor med goda evidens för att 

ha skapat en tillgänglig och inkluderande miljö, då detta kan bidra till att öka kunskapen om hur 

man framgångsrikt kan organisera arbetet med elever i behov av stöd. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Presentation av intervjupersonerna 

 

Pedagog L1: mentor för åk 4, lärarutbildning F-6. Har arbetat som lärare i fem år och har just 
börjat arbeta på en ny skola.  

Pedagog L2: mentor för åk 3, lärarutbildning F-6 med inriktning språk- och språkutveckling. 
Har arbetat som lärare i 8 år och har haft nuvarande klass i snart tre år.  

Pedagog L3: mentor för årskurs 6. Lärarutbildning för yngre åldrar med behörighet i matematik, 
svenska, engelska, NO och teknik för F-6. arbetat som lärare i 4 år, dessförinnan i förskola under 
sex år. Undervisar i svenska, bild och matematik.  

Pedagog L4: mentor för åk 2, lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar med inriktning 
mot läs- och skriv. Har läst till matematik via lärarlyftet samt en bildkurs på 30hp. Har arbetat 
som lärare i 10 år. 

Pedagog S5: specialpedagog, lärarutbildning åk 4-9 med inriktning SO, har läst till 
specialpedagogik och har arbetat som specialpedagog i 12 år. 

Pedagog S6: speciallärare mot åk 3 och 6 samt delvis förskoleklass. Lärarutbildning med 
inriktning svenska, engelska, SO och NO. Har tidigare arbetat med autistiska barn och arbetat 
som speciallärare i 4,5 år.  

Pedagog S7: speciallärare F-6. Lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar. Har arbetat som 
klasslärare i 8 år och är speciallärare sedan 3 år tillbaka.  

Pedagog S8: speciallärare på lågstadiet. Lärarutbildning med inriktning mot yngre åldrar. Har 
arbetat som speciallärare i 2 år. 
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Bilaga 2. Missivbrev till respondenterna 

 

 

Hej!  

 

Jag heter Marie Sörensen och läser sista terminen på speciallärarprogrammet med inriktning 

språk-, läs- och skrivutveckling vid Uppsala universitet. Denna termin ska jag skriva mitt 

självständiga arbete, som handlar om lärare och Speciallärares/specialpedagogers erfarenheter 

och föreställningar kring arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag kommer att 

genomföra en intervjustudie och vill därför komma i kontakt med lärare och 

speciallärare/specialpedagoger som arbetar på låg- och mellanstadiet.  

 

Intervjun beräknas ta ca 45 minuter och kommer att spelas in. Deltagandet är frivilligt och man 

kan när som helst avbryta sin medverkan. Full anonymitet utlovas och intervjusvaren kommer 

endast användas i denna studie. Om du har några frågor får du gärna höra av dig till mig eller min 

handledare på Uppsala universitet.  

 

Ring eller maila mig senast den 30 januari om du kan delta, så kan vi boka in en tid för intervju 

under februari.  

 

Jag är mycket tacksam om du kan medverka!  

 

 

Vänliga hälsningar Marie Sörensen  

 

 

 

 

 

Marie Sörensen: marie.sorensen.4404@student.uu.se 

Handledare: Claes Nilholm claes.nilholm@edu.uu.se 

 



 

 57 

Bilaga 3. Intervjuguide lärare 

Fra ̊gor till läraren 
 

1. Berätta om din bakgrund: utbildning? Hur länge har du arbetat i din nuvarande yrkesroll? Roll 

på skolan? 

2. Hur identifierar du/ni att det finns ett stödbehov? 

3. Hur arbetar du/ni för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

4. Vad anser du är din roll/ditt ansvar när det gäller arbetet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

5. Berätta om hur du planerar och anpassar din undervisning för att den ska passa elever med 

läs- och skrivsvårigheter? 

6. Hur anpassar du din undervisning utifrån dessa elevers behov och förutsättningar? 

7. Hur tolkar du begreppet extra anpassningar och vad har du för åsikter kring den stödinsatsen? 

8. Hur ser samarbetet mellan lärare och elevhälsan ut när det gäller att planera eller genomföra 

anpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

9. Vad känner du att du skulle behöva ytterligare för att kunna anpassa undervisningen fo ̈r elever 

med la ̈s och skrivsvårigheter? 

10. Hur använder ni eventuella resurser i klassrummet fo ̈r att underla ̈tta fo ̈r elever med la ̈s- och 

skrivsva ̊righeter?  

11. Följer du upp och utvärderar din val av metoder eller strategier? Och i så fall på vilket sätt? 

12. Hur tolkar du/ni begreppet särskilt stöd? 

13. Vad har du för åsikter kring den stödinsatsen? 

14. Hur ser du pa ̊ inkludering och exkludering av elever med la ̈s – och skrivsvårigheter?  

15. Vilken skillnad kan det go ̈ra om specialläraren a ̈r inne i klassrummet eller om man exkluderar 

eleverna till specialläraren? 

16. Vilka framgångsfaktorer kan du se när det gäller att arbeta med elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 
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Bilaga 4. Intervjuguide speciallärare 

 
Fra ̊gor till specialla ̈raren  
 

1. Berätta om din bakgrund:  

   Utbildning? Hur länge har du arbetat i din nuvarande yrkesroll? Roll på skolan? 

2. Hur identifierar du/ni att det finns ett stödbehov? 

3. Vad anser du är din roll/ditt ansvar när det gäller arbetet med elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

4. Hur arbetar du/ni för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

5. Hur arbetar du med elever med la ̈s och skrivsva ̊righeter? Och hur kan du hja ̈lpa och 

underla ̈tta fo ̈r la ̈raren i klassrummet?  

6.  Hur tolkar du begreppet extra anpassningar och vad har du för åsikter kring den 

stödinsatsen? 

7. Hur tolkar du/ni begreppet särskilt stöd? 

8. Vad har du för åsikter kring den stödinsatsen? 

9.  Hur ser samarbetet mellan lärare och elevhälsan ut när det gäller att planera eller genomföra 

anpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

10. Hur ofta kommer du in i klassrummet och hja ̈lper till fo ̈r att underla ̈tta undervisningen fo ̈r 

dessa elever?  

11. Hur ser du pa ̊ inkludering och exkludering av elever med la ̈s – och skrivsva ̊righeter?  

12. Vilka fo ̈rdelar och nackdelar ser du med att eleverna la ̈mnar klassrummet för att få stöd? 

13. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att du ista ̈llet stöttar eleverna i klassrummet?  

14. Vilka framgångsfaktorer kan du se när det gäller att arbeta med elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

Följdfrågor: 

Vad menar du? 

Hur tänker du? 

Kan du förklara? 

Menar du så här…? 

Intressant, kan du berätta lite mer? 


