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Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur lärare beskriver sitt arbete med elever som extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Forskningsfrågorna är om ämneslärare och speciallärare 

beskriver arbetet med elever som får särskilt stöd på olika vis och hur de arbetar med 

inkludering. Genom kvalitativa intervjuer har jag genomfört en fallstudie. Denna fallstudie har 

utförts på en högstadieskola och studerat ämneslärare och speciallärare. Intervjuerna har kodats 

och analyserats utifrån tre teoretiska perspektiv för att få en överblick över hur lärare beskriver 

arbetet med eleverna. Undersökningen visar att lärarna beskriver arbetet med eleverna på olika 

sätt, men att det inte finns någon större skillnad mellan ämneslärare och speciallärare. Både 

ämneslärare och speciallärare har en blandad beskrivning på arbetet med eleverna.  

 

Nyckelord: Specialpedagogik, relationellt perspektiv, kategoriskt perspektiv, inkludering.  
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Inledning 

Att arbeta som lärare kan vara ett arbete som sätter en på prov vid flera olika tillfällen. Det kan 

vara ens egen förmåga som begränsar en i sitt arbete, och det kan vara utomstående faktorer 

som påverkar arbetet på olika sätt, både till det bättre och sämre. Ibland hamnar lärare i 

situationen att undervisningen inte fungerar tillfredställande och detta påverkar läraren, men 

framför allt eleven. När jag under ett studieuppehåll arbetade på en kommunal högstadieskola i 

norduppland, både som ämneslärare och som assistent, kom jag i kontakt med detta dilemma 

när undervisningen inte fungerar. Då var jag assistent i en resursgrupp och arbetade med elever 

där undervisningen inte fungerade. Detta ökade mitt intresse för den specialpedagogiska 

inriktningen av lärarens arbete och det stod klart ganska tidigt att det var i detta område som jag 

ville fördjupa mig i min uppsats. Eftersom min tjänst bestod av delvis undervisning som 

ämneslärare och delvis assistent i resursgrupp kom jag att fundera ytterligare över det arbete 

som sker i skolan mellan ämneslärare och specialpedagoger. Då jag arbetade i nära samarbete 

med en specialpedagog fick jag chansen att se detta från olika perspektiv. Det 

specialpedagogiska perspektivet och ämneslärarperspektivet. Följaktligen är det detta som denna 

uppsats vidare kommer att studera. De olika perspektiven på arbetet med elever där 

undervisningen inte har fungerat tillfredställande. 
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Bakgrund 

För drygt 40 år sedan grundades politiken för hur specialundervisning ser ut idag i Sverige. 

Begreppet integrering tog plats i debatten, med integrerande specialundervisning är målet att 

eleverna ska bli samhällsintegrerade och kunna uppnå samma mål som andra elever. Med 

begreppet integrering följer en tolkning av det och olika sätt att anamma begreppet. Haug 

menar att det finns två olika sätt att arbeta med integrering, segregerande och integrerande.1  

Segregerande integrering, enligt Haug, är den modellen som skulle kunna kallas för grunden i 

specialundervisning. Det är när specialundervisningen sker utanför klassrummet. Att plocka ut 

en, eller flera elever från klassrummet för att denne är i behov av ett annat arrangemang. I 

smågrupper utanför klassrummet, eller särskola.2  

Inkluderande integrering, enligt Haug, betyder att eleverna istället för att gå iväg stannar i 

klassrummet. Alla har lika rätt till utbildning och då rätt att få undervisningen där eleven är 

inskriven. Tanken är att det är mest rättvist mot eleven. Genom att arbeta med inkluderande 

integrering tränas barnet att fungera tillsammans med andra, som det kommer att bli sedan, i det 

vanliga livet. Skillnader mellan barnen accepteras och det handlar om social träning.3  

Specialundervisning är inte fyrkantigt, Nilholm talar om dilemmaperspektivet inom 

specialundervisning. På flera olika sätt påverkas sättet att undervisa utifrån olikheter hos elever. 

Ska hänsyn tas till varje elevs individualism eller till grupptillhörighet. Undervisningen i grupp 

främjar grupptillhörighet, men då riskerar individualismen i arbetet med eleverna att 

undermineras. Sedan är också frågan om eleverna ska delta i den vanliga undervisningen eller 

göra någonting annat. Det finns ingen enkel lösning till dessa frågor, utan är ett komplext 

arbete.4   

Skolans värld och att arbeta som lärare har över tid förändrats på grund av olika 

samhällsförändringar. Några förändringar som påverkar hur skolans värld ser ut idag, enligt 

Hargreaves, är modernismen och postmodernismen.  

Modernismen, enligt Hargreaves, har varit med och skapat den skola som vi idag känner igen 

framför allt på högstadie- och gymnasieskolor med läroplaner som är ämnesbaserade, skriftliga 

prov, åldersindelade klasser och uppstyckade klasser. Detta är sociohistoriska produkter som 

hänger kvar från modernismen men som har djup förankring i skolans struktur idag. Detta till 

trots att dessa strukturer kan ha tappat sin relevans i dagens samhälle.5 Moderniteten har 

                                                 

 
1 Haug, 1998, s.20-21 
2 Ibid. s.20 
3 Ibid. s.21-22 
4 Nilholm, 2005, s.133-134  
5 Hargreaves, 1998, s.43-44  
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påverkat skolan organisatoriskt. Många av skolorna har en organisation som inte är hanterbar 

och de är alldeles för stora. Den moderna skolan har inte den kontakt som behövs för att för att 

stimulera eleverna och lärarnas behov.6 Det modernistiska byråkratiska systemet undergräver till 

viss del lärarnas engagemang, mål och lust att undervisa.7 

Efter modernismen kommer följaktligen postmodernismen, som kan ses som en reaktion, 

eller en produkt av modernismen.  

Postmodernismen, enligt Hargreaves, har i flera avseenden helt andra principer än 

modernismen. Utökad kommunikation och informationsspridning har visat människan att det 

finns nya sätt att leva. Gamla sanningar, även vetenskapliga, har omkullkastats och nya 

sanningar skapas. Den postmoderna världen har ett högre tempo än den moderna och är mer 

komplex och osäker. På organisatorisk nivå är behovet av flexibilitet viktigt för att 

organisationen ska fungera i den postmoderna världen. I skolans värld betyder detta en 

utmaning i lärarens arbete som sker i en organisation präglad av modernism i en 

postmodernistisk värld. Snabba förändringar sker som blir svåra att följa med i med när den 

moderna organisationen inte hinner med i postmodernismens höga tempo. De organisatoriska 

förändringarna påverkar också det klassiska arbetssättet som lärare. Samarbete mellan lärare 

torde prägla postmodernismen, men i den moderna organisationen sker arbetet som lärare 

individuellt. 8    

Salamancadeklarationen (1994) utvecklade en handlingsram för specialpedagogik. I denna 

handlingsram lyftes begreppet inclusive education, som har kommit att talas om i Sverige som 

inkludering. Tanken är att specialundervisningen ska, inte bara vara integrerande, men även 

inkluderande. Deklarationen är som riktlinjer för specialundervisning.9    

De organisatoriska förändringarna påverkar skolan som det ser ut idag och över tid har 

skolan förändrats.  

Idag har lärare ett ansvar, enligt läroplan., att anpassa sin undervisning efter eleverna.  
 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs fo ̈rutsa ̈ttningar och behov. Den ska fra ̈mja elevernas 

fortsatta la ̈rande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, spra ̊k och kunskaper.10 
 

Med dessa uppmaningar har skolan ett stort ansvar. Läraren måste anpassa undervisningen 

till eleven, inte tvärt om. Det är skolan som ska se till att eleven klarar de mål som finns. 

Skolverket har bestämt att för de elever som inte uppnår kunskapsutveckling eller fortsatt 

lärande ska två saker ske: extra anpassning eller särskilt stöd.  
 

                                                 

 
6 Hargreaves, 1998, s. 44  
7 Ibid. s. 47  
8 Ibid. s. 24-25  
9 Salamancadeklarationen och Salamanca +10, 2006, s.15 
10 LGR11, 2011, s.8 
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Extra anpassningar a ̈r en sto ̈dinsats av mindre ingripande karakta ̈r som normalt a ̈r möjlig att 

genomföra fo ̈r la ̈rare och o ̈vrig skolpersonal inom ramen fo ̈r den ordinarie undervisningen. Det 

ma ̊ste inte fattas na ̊got formellt beslut om denna sto ̈dinsats.11 
 

Sa ̈rskilt stöd handlar, till skillnad fra ̊n stöd i form av extra anpassningar, om insatser av mer 

ingripande karakta ̈r [...] Det a ̈r insatsernas omfattning eller varaktighet, eller ba ̊de omfattningen och 

varaktigheten, som skiljer sa ̈rskilt stöd fra ̊n det stöd som ges i form av extra anpassningar.12 
 

I skolans värld sker vissa förändringar, det kan vara organisatoriska förändringar, eller 

utomstående förändringar som sker. 

Det är när en elev får extra anpassning eller särskilt stöd som denna studie ska fokusera på. 

När en elev får undervisning av en speciallärare är det ganska klart att det har skett en extra 

anpassning eller särskilt stöd, men ämneslärarna arbetar också med elever och gör extra 

anpassningar.   

 

                                                 

 
11 Skolverket, Arbete med extra anpassningar, sa ̈rskilt stöd och a ̊tga ̈rdsprogram, 2014, s.11  
12 Ibid. s.11 
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Forskningsöversikt 

Forskningsöversikten kommer att presentera tidigare forskning. Den tidigare forskningen ska 

presentera vad som gjorts inom området och hur arbetet inom ämnet har sett ut. Eftersom att 

det är ett specialpedagogiskt perspektiv är det specialpedagogisk forskning som kommer att 

lyftas fram.  

Specialpedagogik i verksamheten  

Persson talar om olika perspektiv på specialpedagogisk undervisning. Det relationella och det 

kategoriska. Persson menar att det kategoriska perspektivet har dominerat arbetet i skolan.13 

Enligt Persson är det relationella perspektivet på specialpedagogik som skolan bör ha då det 

perspektivet bygger på att elevens förhållanden mellan olika aktörer, samspelet och 

interaktionen vilket Persson menar är mer ett mer långsiktigt sätt än att loklisera problemet och 

sedan lösa det.14 I skolan så är det kategoriska perspektivet som fortfarande dominerar, men det 

sker en förskjutning till det relationella perspektivet, även om det går långsamt. Persson menar 

att arbetet sker ur ett kategoriskt perspektiv då lösningarna oftast måste ske akut och inte kan 

vara en långvarig process som ett relationellt perspektiv skulle kunna erbjuda. På grund av det 

relationella perspektivets intågande som arbetssätt och det kategoriska arbetet som redan pågår 

måste båda perspektiven tillåtas samtidigt i denna övergångsperiod. Persson hävdar att arbetet i 

skolan har förändrats och att de specialpedagogiska insatserna sker närmare den vanliga 

undervisningen än tidigare.15   

Begreppet inkludering används flitigt i diskussioner om specialpedagogik och i 

specialpedagogisk forskning och har blivit mer och mer viktigt över tid.16 Evans och Lunt har i 

sin studie undersökt attityden mot elever som har specialpedagogiska behov och hur de ser på 

inkludering i klassrummet av dessa elever. I studien visar de på att inkludering av elever ibland 

motarbetas organisatoriskt och av personal på skolan. Att inkludera elever handlar inte bara om 

att alla är med i klassrummet och får undervisning med alla andra, de kan fortfarande bli utsatta 

för exkluderade attityder från andra i sin omgivning, lärare eller andra elever och då inkluderas 

ändå inte eleverna. Många lärare menar att arbeta med inkludering av elever, istället för 

integrering av elever i klassrummet som svårare arbete som kräver mer arbete. Lärarna uppfattar 

                                                 

 
13 Persson, 1998, s.32 
14 Ibid, s.30 
15 Ibid, s.32-33 
16 Evans, Lunt, 2002, s.2  
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att inkludering handlar om att eleverna deltar som de andra och att integrering mer handlar om 

att eleverna är med.17  

I sin studie ser de att många lärare anser det vara idealistiskt att kunna inkludera alla elever, 

det finns inte möjlighet att göra det i alla lägen. Integrationsprocessen i vanlig klass för elever 

som har särskilda undervisningsbehov har varit långsam men har också resulterat i att fler elever 

i vanliga klasser har specialpedagogiska behov. Det kan i sig ha en exkluderande effekt då 

lärarna kan få intrycket av att det inte är deras problem då de inte tar ansvar för den eleven.18 

Malmgren-Hansen har studerat specialpedagogens roll i skolan och det visar sig att lärare 

som har genomgått en specialpedagogisk utbildning kan ibland i sin roll som specialpedagog bli 

motarbetad av kollegiet. Det kan vara brist på stöd från ledningen, men även förväntningarna 

från kollegorna. Att de skulle agera som speciallärare och inte specialpedagoger med ett ansvar 

att handleda.19 Pedagogerna som har utbildat sig känner sig ändå trygga i sina roller, men vet att 

de kommer att förväntas arbeta som speciallärare när de kommer tillbaka från utbildningen till 

verksamheten. Att även fast de har utbildats i ett mer handledande syfte så har utbildningen 

givit goda förutsättningar för att arbeta direkt med eleverna.20   

 

Elever med diagnoser   

Velasquez undersökning syftar till att beskriva arbetet i skolan med elever som har AD/HD. 

Velasquez intresserar sig för hur AD/HD förstås och hur diagnosen tolkas. Genom att 

undersöka en grupp med elever med diagnosen AD/HD vill Velasquez öka förståelsen om 

interaktionsprocessen för eleverna och hur detta påverkar lärarnas arbete, men även elevernas 

socialisationsprocess och identitetsformering.21 Lärarnas syn på elever med diagnosen AD/HD 

får en diskursiv effekt, en självuppfyllande profetia i identitetsarbetet hos eleverna. Har lärarna 

(och eleverna) en syn på eleverna att de är annorlunda så präglas detta även av 

identitetsprocessen, men att säga att det är en enkelspårig process vore fel att säga, men det har 

en påverkan över eleverna.22 På skolan som undersöks har lärarna en medicinsk syn på 

AD/HD, det är biologiskt betingat. Lärarna talar även om elevernas beteenden i problematiska 

termer och avvikelser.23.  

Cole menar att en förutsättning för att inkludera barn med diagnoser i skolan är att 

trovärdigheten för inkluderingen hela tiden underhålls. Attityden mot dessa elever är viktig för 

                                                 

 
17 Evans, Lunt, 2002. s.9 
18 Ibid. s.11 
19 Malmgren-Hansen, 2002,. s.151-152  
20 Ibid, s.154  
21 Velasques, 2012, s.13  
22 Ibid. s.110  
23 Ibid. s.146  
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att den inkluderande undervisningen ska fungera. Personalen på skolan måste ha en gemensam 

syn på inkluderingen av eleverna för att de ska inkluderas i skolan.24 

En miljö där elever och familjer känner sig välkomnade ökar inkluderingen, detta är vanligare 

på lågstadieskolor än på skolor i högre åldrar.25 När Cole pratar om hur lärare arbetar menar 

han att de som inte är ’’födda till att bli lärare’’ kan ha det svårare att göra undervisningen 

inkluderande för elever med diagnoser, då de kan ha det svårare att engagera eleverna. Skolor 

bör istället arbeta fram ett arbetssätt så att eleverna finner intresse i undervisningen utan att 

överskrida undervisningen som den är.26 

 

 

 

 

 

                                                 

 
24 Cole  i Tilston & Rose (red), 2003, s.68 
25 Ibid. s.70 
26 Ibid. s.74 
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Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska perspektiven är olika perspektiv på lärande. Dessa perspektiv ska senare i studien 

användas som analysverktyg till min studie. Tanken är att de ska representera olika sätt att se på 

lärande och lärandesituationer för lärande och utefter dessa ska resultaten från studien 

analyseras. Det relationella och kategoriska perspektivet är varandras motpoler27 och är därför 

användbara för att hitta om det skiljer sig något hur lärarna beskriver arbetet med eleverna. Att 

även använda inkludering som en teoretisk utgångspunkt ger mig chansen att undersöka hur 

lärarna beskriver det specialpedagogiska arbetet, oavsett om de har ett relationellt eller 

kategoriskt perspektiv.   

Kategoriskt perspektiv 

Kategoriskt perspektiv på specialpedagogik är kortsiktig och har synen att det är elever med 

svårigheter. Elever med svårigheter som går att lokalisera hos individen, detta kan vara 

hemförhållanden eller låg begåvning. Svårigheten är bunden till eller inneboende hos eleven. 

Det kategoriska perspektivet försöker hitta problemet och lösa det. I ett kategoriskt perspektiv 

arbetar specialpedagoger, speciallärare eller elevvårdspersonal med eleven och det är den som är 

i fokus.28 

Relationellt perspektiv  

Relationellt perspektiv på specialpedagogik bygger på samspel, interaktion och förhållandet 

mellan olika individer. Att ha ett relationellt perspektiv på specialpedagogik är långsiktigt och tar 

hänsyn till flera aspekter än eleven, läraren är i fokus i ett relationellt perspektiv. Synen på 

eleven är att den är i svårigheter. Det är svårigheter som uppstår i lärandemiljön kring eleven. 

Med ett relationellt perspektiv måste läraren kunna ändra på undervisningen och anpassa den 

efter särskilda behov från eleven. Det relationella arbetet sker i arbetslag med stöd från rektor.29  
 

Inkludering 

Inkludering är ett populärt begrepp att använda sig av inom specialpedagogisk forskning.30 

Begreppet inkludering härstammar från Salamanca-deklarationen som ovan nämnt, där talades 

det om inclusive education. Detta begrepp översattes till integrering på svenska och detta, hävdas 

                                                 

 
27 Persson, 1998, s.30 
28 Ibid. s.30-31 
29 Ibid. s.30-31 
30 Evans, Lunt, 2002, s.2 
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av vissa, vara en felöversättning. Nu, menar Nilholm, är det begreppet inkludering som har 

ersatt integrering.31 Med inkludering menas att alla har rätt att till möjlighet att lära, ofta syftat 

till undervisning i klassrummet. Att undervisningen ska inträffa i klassrummet, vilket även 

krockar mot traditionell specialpedagogik.32  

                                                 

 
31 Nilholm, 2007, s.90-91 
32 Ibid. s.93 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att belysa hur lärare, både ämneslärare och speciallärare, beskriver 

arbetet med elever som får extra anpassning eller särskilt stöd. Jag vill undersöka hur om de har 

olika sätt att beskriva sitt arbete med eleverna och se om det skiljer sig något mellan 

ämneslärarna och speciallärarna.  

 

Frågeställningarna är  

1. På vilket sätt beskriver ämnes- respektive speciallärarna arbetet med elever som får extra 
anpassning eller särskilt stöd? 

2. På vilket sätt beskriver de inkludering i det arbete?  

 

 



 

 15 

Metod 

Det som jag har gjort i denna studie är en fallstudie. Att göra en fallstudie passar sig när det 

går att bidra till en redan samlad kunskap om ett ämne. En fallstudie kan undersöka hur en 

specifik plats, specifika personer eller organisationer förhåller sig till forskningsområdet.33 Det 

vanligaste sättet att intervjua när en fallstudie görs är en öppen intervju, så att respondenten ger 

egna tolkningar och formulerar på sitt egna vis uppfattningen om området.34  

Här visar jag hur jag, steg för steg, har utfört fallstudien.  

Urval  

I fråga om intervjuerna som jag gjort är ett bekvämlighetsurval. De personerna som jag 

undersökte var lätta för mig att komma åt. Det negativa med ett bekvämlighetsurval är att det 

inte kan ge en statistisk säkerhet. Det går inte att dra några slutsatser om många har sagt samma 

sak om en sak, då det inte har någon större innebörd i fråga. Det går alltså inte att göra en 

kvantitativ studie utifrån ett bekvämlighetsurval. En kvalitativ studie går bra att genomföra då 

ett mönster eller en variation kan finnas hos respondenterna.35 För mig blev 

bekvämlighetsurvalet skolan som jag har arbetat på. Varför jag valde den skolan var ganska 

enkelt, på skolan finns det som jag vill undersöka. Speciallärare och ämneslärare. Det var även 

lätt för mig att ta kontakt med lärarna då jag har en relation till dem och hade även min senaste 

VFU på skolan i fråga.   

När det gäller storleken på urvalet finns inget rätt svar, men att göra för många gör 

materialet svårt att hantera, det är också tidsödande. Mellan 4-8 intervjuer kan vara att föredra, 

behövs det går det att göra kompletterande intervjuer.36 I min urvalsgrupp fanns det en 

specialpedagog och en speciallärare under utbildning. Det resulterade i att det blev fler 

intervjuer med ämneslärare än specialpedagog och speciallärare. Sammanlagt gjorde jag sju 

intervjuer, två (en vardera) med de som arbetar som speciallärare och specialpedagog och fem 

med ämneslärare.  

Datainsamlingsmetod  

Som datainsamlingsmetod har jag använt kvalitativ intervju. Det är den mest passande 

metoden för denna studie då jag kan få fram så mycket information av respondenterna som 

möjligt. Tanken att uppmärksamma något oväntat i en intervju som Esaiasson beskriver 

                                                 

 
33 Yin, 2007, s.18-19  
34 Trost, 2010, s.117 
35 Ibid. s.140  
36 Ibid, s.143-144 
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’’Samtalsintervjuunderso ̈kningar ger goda möjligheter att registrera svar som a ̈r ova ̈ntade. En av 

de stora poa ̈ngerna är ocksa ̊ möjligheten till uppföljningar.’’37. Detta ger mig en möjlighet att få 

svar som jag inte tänkt på inom området. Alltså, om det var något som jag inte tänkt på kunde 

jag ändå få ett som ett svar av respondenten. Det är en sak som är bra med en intervju då det 

kan ge mig ett bättre djup, men även en större bredd i mina svar. Dessa oväntade svar har 

svårare att komma fram i till exempel en enkät än en intervju.  

Intervjuer kan göras på olika sätt och den som intervjuas kan vara informant eller 

respondent. En respondent används när den intervjuade är en del i en grupp som undersöks. 

Ungefär samma frågor ställs till alla intervjuade och sedan är tanken att forskaren ska kunna 

skönja ett mönster i svaren som getts av respondenterna. En informant används för att 

undersöka mer hur en sak fungerar. Svaren tas för ’’sanningar’’ och syftar mer till att förklarar 

händelseförlopp eller vad som egentligen hände i ett visst skede.38 För denna undersökning 

kommer en respondentintervju att utföras.   

För min intervju tog jag fram några huvudteman att fråga respondenterna om. 

Respondenterna i mina intervjuer var både ämnes- och speciallärare. Intervjuguiderna såg så lika 

ut som möjligt, men anpassades så att blev genomförbara för båda respondentgrupperna.  

Genomförande 

Genom mina relationer med lärarna tog jag första kontakt med dem via telefon för att få 

kontakt, vi bestämde tid och plats för intervjun. Det blev på skolan som de arbetar på. Jag åkte 

dit ett tag före första intervjun för att prata med fler lärare och frågade ansikte mot ansikte om 

de var villiga att ställa upp. På så vis fick jag mina respondenters uppmärksamhet direkt och jag 

kunde muntligt ge dem en kort förklaring om vad studien handlade om. De som valde att vara 

med skickade jag ett mail till med samma information som de andra, mailet finns bifogat som 

bilaga.39 I intervjun började jag med att fråga om de samtyckte att vara med i intervjun samt om 

de har fått information om intervjun. Sedan meddelade jag att de när som helst fick avsluta 

intervjun och bestämma sig för att inte medverka längre, till sist påpekade jag att deras namn 

kommer att bytas ut i arbetet så att konfidentialitet råder. Jag hade två intervjuguider, anpassade 

efter vilken sorts lärare de är. En för ämneslärare40 och en för speciallärare41. Efter detta började 

jag själva intervjun, som pågick i 25-40 minuter, med att börja fråga om vilken sorts lärare det 

var som jag intervjuade. Jag frågade om de är en ämnes- eller speciallärare som är respondent 

och även vilka ämnen de undervisar i. Detta var det första temat, allmänna frågor. Det andra 

temat är arbetet med eleverna som behöver får extra anpassning eller särskilt stöd. Hur lärarna 

                                                 

 
37 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2007, s.251  
38 Ibid. s.227-228 
39 Bilaga 1 Informationsbrev 
40 Bilaga 2 Intervjuguide ämneslärare 
41 Bilaga 3 Intervjuguide speciallärare 
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upplever att arbetet med dessa elever fungerar och vilken roll de har. Vilka pedagogiska 

instrument som används eller hur annars gör för att anpassa undervisningen. Det tredje är 

kommunikation, hur de upplever att kommunikationen fungerar mellan dem själva och den 

andra parten (specialpedagog eller ämnesläraren). Sker allt muntligt ansikte mot ansikte, eller ska 

eleven förmedla information mellan lärarna, är det via epost? Eller ska allt ske genom annan 

kommunikation. Det fjärde temat är hur de upplever arbetet utifrån varandras upplägg. Oftast 

har ämnesläraren en färdig planering för arbetsområdet. Hur har de arbetat med detta? Följer 

undervisningen denna planering i arbetet med varandra eller har de arbetat på något annat sätt?  

Utifrån dessa teman: allmänna frågor, anpassning av undervisning, kommunikation och 

arbetsplan, har jag genomfört intervjuer och på så vis kan jag få reda på det som är intressant 

för min studie.  

Dataanalys  

Dataanalysen gjordes utifrån de teoretiska perspektiv som jag har presenterat. Svaren har jag 

analyserat med hjälp av olika, eller flera teoretiska perspektiv. Jag har spelat in och transkriberat 

intervjuerna för att lätt kunna analysera. Trost talar om kodning av intevjuer, att välja ut stycken 

eller meningar som tycks vara intressanta och väcker intresse42. Transkriberingen har inte gjorts 

utifrån någon speciell metod, utan jag har endast lyssnat och skrivit ned intervjuerna. När jag 

sedan har kodat intervjuerna har jag läst transkriberingarna och sedan valt ut de stycken när 

lärarna beskriver utifrån något av de teoretiska perspektiven. Beskriver läraren att eleven har är i 

behov, eller på något sätt tillskriver eleven problemet så har jag använt det som en kategorisk 

syn. Har läraren pratat om situationer, strukturer och samarbete så har jag kodat det som ett 

relationellt perspektiv. Har läraren pratat om mer arbete i klassrummet eller nämner begreppet 

inkludering så har jag kodat det som inkludering.  

Reliabilitet, validitet och trovärdighet  

Begreppen reliabilitet och validitet är egentligen anpassade för kvantitativa studier och 

lämpar sig därför inte lika bra för en kvalitativ studie, men det går ändå att tala om både 

reliabilitet och validitet. För att få hög reliabilitet på sin intervju krävs hög grad av 

standardisering. Detta står i kontrast till kvalitativ intervju och intervjun får därför inte hög 

reliabilitet.43 Begreppet reliabilitet avser tillförlitligheten i studien. Studien ska inte påverkas av 

slumpartade uppgifter och ska ge samma resultat om mätningen görs igen för att ha hög 

reliabilitet.44 Då studien är kvalitativ med ganska öppna frågor kommer reliabiliteten vara låg för 

studien.  Valet av kvalitativa intervjuer motsätter sig reliabilitet, men för med sig det positiva av 

                                                 

 
42 Trost, 2010, s.156 
43 Ibid.132  
44 Ibid. s.131 
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att svaren på frågorna inte kommer att vara styrda av frågorna på samma sätt som om det hade 

varit en kvantitativ undersökning.  

Validitet är giltigheten hos frågorna i studien, om de frågorna som ställs kan svara på det 

som är tänkt.45 För mig blir det då att frågorna måste handla om hur lärarna beskriver arbetet 

med de elever som får särskilt stöd eller extra anpassning. Eftersom att jag kommer att ha 

öppna frågor och kan ställa följdfrågor torde validiteten bli hög då jag kan anpassa frågorna till 

det som jag vill studera.  

Trovärdighet är svårt att ha i kvalitativa intervjuer. För att det ska vara trovärdigt måste det 

finnas en öppenhet i hur intervjuerna gått till.46 För trovärdighetens skull har jag att spelat in 

och transkriberat alla mina intervjuer och gjort direkta citat från transkriberingarna. 

Intervjuguiden är lämnad som bilaga för att höja trovärdigheten och för att stärka studiens 

validitet. Genom detta höjer jag trovärdigheten och ger läsarna möjlighet till att se hur arbetet 

utförts. Eftersom att jag känner de som jag intervjuat kan trovärdigheten ha sjunkit, om det var 

så att de inte vågar säga vissa saker på grund av att vi har en privat relation utanför studien, det 

kan vara så, men det går inte att veta om det blir så eller inte så jag får lita på att de intervjuade 

talar sanning. 

Etiska aspekter   

I en studie finns vissa etiska aspekter att förhålla sig till, vetenskapsrådet nämner fyra krav 

som ska uppfyllas i forskningen.  

Det första är informationskravet. Den som medverkar i studien måste innan den påbörjar 

studien bli informerad om dess roll i studien samt att studien är frivillig. Den som gör 

undersökningen ska förklara hur studien går till och dess syfte. Finns eventuella obehag med 

studien måste dessa informeras om. Hur och var studien i fråga kommer att publiceras ska 

också berättas.47 Jag skickade ett informationsbrev till alla lärare som deltog i studien, i detta 

informationsbrev förklarades studien och dess syfte, på så vis uppfyllde jag detta krav.48  

Nästa krav är samtyckeskravet. Denna regel går ut på att den som medverkar i studien har 

gått med på att vara med och vet vad det går ut på att medverka i studien.49 I början av 

intervjun frågade jag om samtycke från respondenterna.  

Tredje är konfidentialitetskravet. Det är att allt material som samlas in måste behandlas 

säkert så att ingen obehörig kan ta del av det.50 Materialet som jag samlat in har förvarats på en  

enhet som endast jag har tillgång till så att ingen annan kan ta del av det.  

                                                 

 
45 Trost, 2010. s.133 
46 Ibid. s.134  
47 Vetenskapsrådet, 2002, forskningsetiska principer, s.7 
48 Bilaga 1 Informationsbrev  
49 Vetenskapsrådet, 2002, forskningsetiska principer, s.9 
50 Ibid. s.12 
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Det sista kravet är nyttjandekravet. Den information som insamlas får endast användas till 

det som det som det framkommer att det ska användas till.51 Jag får inte använda infon som 

insamlats till en ny studie, utan då måste studien i sådana fall göras om. Det står även i 

informationsbrevet att jag endast kommer att använda infon till detta52. 

Reflektion över metod  

Metodvalet grundas utifrån flera aspekter. Eftersom jag har undersökt hur respektive parter 

beskriver arbetet och inte hur de arbetar är observation inte ett gott alternativ arbetet. Att 

använda enkät finns många skäl för att använda då det går att nå ut till många, men då låser jag 

mig för mycket kring mina egna föreställningar när jag konstruerar frågeformuläret. Att 

intervjua personer som jag känner blir speciellt. Jag har en viss inblick i hur de arbetar. Det 

positiva är att jag tror att de flesta kände sig ganska lugna och jag tror inte att någon tror att jag 

dömer dem. Det är något positivt och det tror jag kan leda till bättre svar, för de kan vara ärliga. 

Problemet är om de inte känner sig lugna och känner att de kan vara ärliga.  

 

                                                 

 
51 Vetenskapsrådet, 2002, forskningsetiska principer, s 14 
52 Bilaga 1 Informationsbrev  
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Resultat och analys 

Till att börja med kommer verksamheten och lärarna på skolan att presenteras. Senare kommer 

resultaten från mina intervjuer att redovisas. Det som resultaten från intervjuerna är kommer 

inte att vara hur lärarna arbetar med eleverna, för att få en sådan information krävs observation 

som metod, däremot kan jag genom mina intervjuer veta hur lärarna beskriver arbetet med 

elever som får extra anpassningar eller särskilt stöd. På så vis kan jag analysera vilket perspektiv 

som de har och därmed kan jag placera in detta i de teoretiska perspektiven. Ibland pratar 

lärarna om hur de vill att det ska vara, eller önskar att arbeta på ett speciellt sätt. Detta är också 

intressant, då det påverkar deras perspektiv på arbetssituationen och eleverna.  

Verksamhetsbeskrivning och presentation av lärare  

Här kommer verksamheten att beskrivas och lärarna presenteras enskilt. Jag kommer att 

beskskriva skolan generellt och förklara hur arbetet går till på skolan gällandes extra anpassning 

och särskilt stöd och hur skolan har valt att lägga upp arbetet med detta.    

Verksamheten 

Skolan är en kommunal grundskola i Uppland som har verksamhet från förskoleklass till 

årskurs nio. Verksamheterna är uppdelade från förskoleklass till årskurs sex samt årskurs sju till 

nio. Det är vid årskurs sju till nio som jag har gjort min undersökning. Det är ingen stor skola, 

det finns tre klasser i vardera årskurs med lite drygt 20 elever i vardera klass, sammanlagt blir det 

knappt 200 elever på skolan. Lärarna är uppdelade i tre arbetslag, ett för varje årskurs och två av 

arbetslagen har en speciallärare med i arbetslaget. På skolan finns två speciallärare, egentligen 

finns ingen speciallärare, men det finns en specialpedagog som har rollen som specialpedagog 

och som speciallärare och en lärare som arbetar som speciallärare och är under utbildning till 

speciallärare. Speciallärarna arbetar separat med eleverna och har olika ämnen, den ena har först 

och främst matematik och den andra SO-ämnen. De sitter i ett hörn av skolbyggnaden i två 

rum bredvid varandra. Hos specialläraren som arbetar med matte kommer elever i grupp eller 

ensamma och arbetar där efter överenskommelse. Den andre speciallärarens rum kallas för ’’lilla 

gruppen’’ även hit kommer elever då och då för att arbeta med något, men det finns även elever 

som har merparten av sin undervisning i ’’lilla gruppen’’. Dessa elever har även lektioner med 

sin klass, men spenderar mer tid i lilla gruppen än med klassen. Utöver detta ger båda 

speciallärarna även stöd i klassrummet. Att bli undervisad av någon av speciallärarna kräver 

inget åtgärdsprogram, det kan vara en extra anpassning, men det kan också vara ett särskilt stöd. 
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Hur detta arbete läggs upp är olika från person till person, men alltid efter en dialog mellan 

ämneslärare, speciallärare och elev.53   

Amanda 

Amanda arbetar som speciallärare på skolan med matteinriktning. Hon har även tre 

halvklasser i matematik som hon undervisar. Amanda har arbetat som lärare sedan 1979 och har 

sedan 1997 arbetat som utbildad lärare. Hon är utbildad som fyra till nio-lärare i svenska, teknik 

och matematik. Just nu utbildar sig Amanda till speciallärare med inriktning mot matematik. 

Sedan 1,5 år tillbaka har hon arbetat på skolan och har tidigare arbetat på en låg- och 

mellanstadieskola. Hon tillhör arbetslag nio, men har elever från alla årskurser och hennes 

matematikklasser hon undervisar är årskurs sju.54  

Benjamin 

Benjamin arbetar som specialpedagog och speciallärare på skolan. I grunden är han SO-lärare 

och har varit verksam sedan 1993, med avbrott för 4,5 års studier. Benjamin har en 

magisterexamen i specialpedagogik och håller på att ta en master i didaktik. Han är även 

förstelärare. Benjamin arbetar i det som kallas för ’’lilla gruppen’’ på skolan och ger även stöd i 

klassrummet och gör screeningar av elever. Han tillhör arbetslag åtta, men undervisar elever 

från alla årskurser.55 

Cecilia  

Cecilia arbetar som SO-lärare och har varit verksam sedan 1985 som outbildad lärare, och 

sedan 1995 som utbildad lärare, hon är senarelärare och har behörighet från årskurs tre till nio. 

Cecilia har behörighet i alla fyra SO-ämnena och tillhör arbetslag åtta. Hon undervisar alla 

klasser i årskurs åtta och en klass i årskurs sju.56  

David 

David arbetar som slöjd- och bildlärare på skolan. Han har varit verksam sedan 1991 och har 

behörighet och legitimation i båda ämnena. David tillhör arbetslag åtta på skolan, men har alla 

elever från alla årskurser.57   

                                                 

 
53 Intervju med Amanda och Benjamin 
54 Intervju med Amanda 
55 Intervju med Benjamin  
56 Intervju med Cecilia  
57 Intervju med David   
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Elin 

Elin är lärare i Spanska och engelska. Hon har arbetat på skolan sedan 2008. Hon har 

behörighet i båda ämnena och i engelska är hon även behörig att undervisa på gymnasial nivå. 

Elin tillhör arbetslag sju, där hon även är arbetslagsledare. Elin har elever som går i årskurs sju 

och åtta.58  

Felicia 

Felicia är hemkunskaps- och mattelärare. Hon är utbildad och har legitimation i båda 

ämnena. Felicia har arbetat som lärare i 26 år. Hon tillhör arbetslag åtta, och undervisar elever 

från årskurs åtta i matematik och elever från olika årskurser i hemkunskap. 59 

Gabriel 

Gabriel är utbildad och legitimerad lärare i engelska och svenska för högstadiet, gymnasiet 

och vuxenskolan. Han arbetar även som lärare i svenska som andraspråk. Gabriel har inte 

arbetat på skolan så länge, endast tre månader. Dessförinnan har han arbetat som lärare i åtta år. 

Fyra år som gymnasielärare och fyra år på vuxenutbildning på folkhögskola. Gabriel tillhör 

arbetslag sju och har elever från årskurs sju.60   

Intervjuerna  

Här kommer resultaten från intervjuerna att redovisas. Jag kommer att citera utvalda delar från 

mina intervjuer som jag har kodat. Den information som jag väljer ut är citat som under 

kodningen av intervjuerna har väckt mitt intresse utifrån mina teoretiska perspektiv, så redan 

där har min analys av intervjuerna påbörjats. Citaten från intervjuerna kommer att vara från 

mina transkriberingar av intervjuerna och för att göra tydlighet i vad jag menar. Detta för att 

läsaren själva också ska kunna göra sig en uppfattning av vad lärarna har sagt.  

 

Definition av speciallärare: på skolan arbetar en specialpedagog en lärare som utbildar sig till 

speciallärare. Eftersom att specialpedagogen även arbetar som speciallärare så kommer båda att 

benämnas som speciallärare.  

 

 

                                                 

 
58 Intervju med Elin 
59 Intervju med Felicia  
60 Intervju med Gabriel  
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Intervju med ämneslärarna  

Kategoriskt perspektiv  

Det finns flera av ämneslärarna som visar på ett kategoriskt synsätt på elever som får särskilt 

stöd eller extra anpassning.  

 Jag frågade Cecilia om det är några speciella sorters elever som får stöd av speciallärarna på 

skolan svarade hon ’’Ja, jag upplever väl att är man en utagerande elev som stökar och ställer till 

mycket så är det lättare att få stöd. Än kanske om man[elev] bara är väldigt svag.’’61. Här visar 

hon på ett kategoriskt tänkande då hon menar att eleven är utåtagerande eller svag, detta är, som 

hon beskriver det, något som eleverna är. Att säga att en elev är svag ger inte en syn på att 

eleverna skulle kunna vara på något annat sätt om de var i en annan miljö, med andra 

människor eller undervisa på ett annat sätt.  

När jag efter detta frågade om anledningen till att eleverna har svårt att ta till sig 

undervisningen eller att fokusera svarar Cecilia  
 
Ja i vissa fall har de ju ett handikapp som gör att de har svårt med det. Men sen så är det ju också att, 
ja de har ju tankarna på annat håll, […] Eller om man sitter bara och kikar på telefonen eller tänker 

på andra saker.62 
 

Det är även här hos eleven som problemet är.  

Jag frågade om anledningen till att undervisningen inte alltid fungerar.  

Cecilia svarade att vissa måste ha ett individuellt stöd hela tiden eller att de inte klarar av att 

vara i stora grupper och måste vara i ett mindre sammanhang för att de av en eller annan 

anledning har koncentrationsproblem. Hon nämner hemförhållanden eller kompisar som 

exempel på vad som kan vara problemet de elever som undervisningen inte fungerar för. 63 

Att tala om oförmåga eller hänvisa till personen visar även här på ett kategoriskt synsätt på 

eleverna.  

När jag frågade David om vad anledningen till att vissa elever har svårt att utföra arbetet på 

lektionen, eller svårt att förstå instruktionerna svarade han  

 
Ja, det ligger nog mycket hos personen. Det tror jag att de har svårt, […] finns en diagnos eller något 
sådant här och det där har jag alldeles för grova verktyg för att avgöra vad de har för någonting men 

då kan det vara så att de här har en diagnos och har svårt att ta till sig.64 
 

Han hänvisar till det inneboende problemet hos eleven, gör en direkt koppling till personen 

som är mer ett kategoriskt tänkande om eleven.  

                                                 

 
61 Intervju med Cecilia  
62 Intervju med Cecilia  
63 Intervju med Cecilia 
64 Intervju med David  
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När jag frågade Elin om vilka elever det är som för särskild undervisning ’’Oftast med 

ADHD eller elever med läs- och skrivsvårigheter eller med dyslexi. Majoriteten har någon form 

av diagnos.’’65  

Även hon hänvisar direkt till diagnos och svårigheter hos eleven. Det blir tydligt att flera av 

ämneslärarna har lätt att hänvisa till diagnoser när eleverna får särskilt stöd eller extra 

anpassning.  

Gabriel berättade om att det svåraste med att arbeta med lärare är när elever uttrycker, fysiskt 

eller med ord, att de inte är intresserade och inte vill delta i undervisningen. När jag frågade 

varför det var det svåraste svarade han att eleverna på grundskolan visar så tydligt att de inte är 

intresserade av undervisningen och att de har en avog inställning till skolan. Det är något som 

han lyfter fram vara svårt att hantera.66  

Det verkar som att han menar att det finns ett generellt beteende hos dessa elever som inte 

vill lära sig, att de är en sorts elever som beter sig på det sättet. Det kan vara så att 

undervisningen inte når ut till eleverna. Även detta ger intrycket av ett kategoriskt perspektiv 

läraren.  

Relationellt perspektiv & inkludering 

När jag frågade David hur han gynnas av att eleverna får undervisning av en speciallärare 

berättar han att han tänker på eleverna i första hand.  
 
Jag tänker på eleven jag. Jag tänker inte så mycket på vad jag gynnas av det utan jag gör ju mitt 
jobbsom så. Men det underlättar ju, det gör det hela tiden. Och jag gynnas på det viset att jag ser att 
eleverna bli, att det går bra för dem. Så är det. Det är för elevernas skull hela tiden. Ja det är klart jag 
kan ju fråga om vissa saker så att jag kan få hjälp av de här speciallärarna hur jag bäst hjälper eleven 
helt enkelt. Vad de kan och var ligger styrkorna och vad kan jag jobba med för någonting så att det 

funkar.67 

 

Det relationella synsättet med att ta hjälp av andra och att försöka hjälpa eleven i den 

situationen som den är i träder tydligt fram här. Att anpassa undervisningen efter eleven för att 

göra situationen så bra för denne är viktigt för David.  

I slutet av intervjuerna fick lärarna chansen att prata fritt om det område som vi pratat om i 

intervjun, Elin ville prata vidare om hur hon brukar göra om det inte fungerar för eleven, hon 

pratade om anpassningar som hon gör för att underlätta för eleven.  

 
Det kan väl vara anpassningar som vi lärare gör i klassrummet redan innan vi anmäler saker, som vi 
provar på själva. Något så enkelt som att man tänker på placeringen i klassrummet. […] eller att man 
sätter en elev längst bak där man märker att det är väldigt aktivt. […] Så det är en anpassning som vi 

gör i klassrummet. Vi anpassar materialet.68 
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Dessa typer av extra anpassningar som Elin gör visar att hon, med enkla medel, har 

förmågan att anpassa sin undervisning för eleverna. Det kan låta som en enkel sak att göra, men 

att hon visar på att tänker på dessa saker, visar på att hon har ett sätt att se på undervisningen så 

att hon tar ansvaret för att den ska fungera, på ett relationellt sätt.  

Felicia tyckte att hon inte alltid räckte till som lärare i klassrummet, jag frågade henne då vad 

hon gjorde när hon kände att hon inte riktigt räckte till.  

 
På hemkunskapen kan det vara olika typer av recept, fast till samma maträtt. Mindre text. I matten har 
vi ju, alltså problemlösningsfrågorna försöker vi har så att man kan lösa uppgiften på olika nivåer det 
går att rita, eller det går att skriva ekvationer för de som är där. Sen har vi material som är, vi har det 
här lilla häftet så vi har olika svårighetsgrader på kurser. Som går igenom det på lite olika nivåer. Sen 
jobbar vi inte med allting, vi jobbar inte i hela boken men man kan plocka där och då kan en elev 
jobba i lilla träningshäftet som är svårare, procent till exempel, sedan kommer vi till geometri, som de 

är jätteduktiga på, då kan man ju ta en annan kurs som är lite mer utmanande.69 

 

Hon pratar även om elever som får gå iväg, för vissa tycker hon att det är jättebra, för andra 

mindre, det måste vara från person till person hur det fungerar. Hon pratar om att anpassa 

materialet, men att det kan vara en känslig fråga. För att göra det mindre känsligt anpassas 

materialet ännu mera, så att eleven inte sticker ut när de använder det anpassade materialet. Hon 

pratar om att riva bort framsidan så att det inte skulle synas, eller dela ut material till alla elever 

så att ingen känner sig utanför. Men hon pratar om att hon vill få till ett klimat i klassrummet då 

det inte gör något att ha fel. Men det brukar komma med tiden och lär eleverna och lärarna att 

känna varandra bättre så blir det mer och mer accepterat att ha fel.70  

Anpassningarna hon talar om ger intrycket av att hon har ett relationellt perspektiv på 

eleverna. Även att sträva mot att det ska vara accepterat att ha fel. Då en hög acceptansnivå 

hålls i klassrummet ger det känslan av att det inte är fel på eleverna om de inte förstår, vilket kan 

öppna upp till diskussion och andra sätt att förklara. Finns det istället en låg acceptans för fel, 

ger det en känsla av att det är eleven det är fel på om det är något är svårt.  

Jag frågade David om hur arbetet med speciallärare fungerar när han upplevt att elever inte 

förstår vad de ska göra, eller inte kan utföra arbetet. ’’[…]och jobbar med en annan lärare och 

sen är det ju självklart att när jag inte själv kan så frågar jag, det har jag lärt mig gjort ända sedan 

jag började jobba som lärare, fråga, fråga andra helt enkelt och ta reda på vad de har för 

erfarenheter.  Det ska man aldrig vara rädd för.’’71 

David vänder sig till andra när han inte kan själv, relationellt inslag och att samarbeta visar 

sig här. Att lära av andra som lärare som en viktig del i sin egen utveckling.  
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Elin berättade att hon skulle vilja se fler speciallärare i klassrummet frågade jag vad det skulle 

ha för positiv effekt  
 
Dels för att jag som ämneslärare skulle kunna få lite mer tips om hur jag kanske kan jobba, eftersom 
att de har en specifik utbildning för det här, dels för tips och då är de kvar i undervisningen, att man 
inte går iväg så långt bort. För som det är nu så är det nere i ett hörn i skolan liksom, det är så långt 
borta och då får jag mer koll på vad de jobbar med. Jag vill ha det så nära mig som möjligt. Vi ska 

jobba tillsammans, det tror jag är det bästa, så skulle jag vilja ha det.72 
  

Att samarbeta och få hjälp är viktigt för Elin, att eleverna får stöd i klassrummet istället för i 

hörnet av skolan så att hon får bättre koll. Att ha ett nära samarbete med varandra är något som 

Elin vill ha mer av. Samarbete, som präglar det relationella perspektivet, i skolan handlar om att 

det ska finnas ett samarbete som båda parter vill, vilket betyder att specialläraren också ska vilja 

för att det ska vara positivt från bådas håll. Det ger också inkludering i undervisningen när 

eleverna är kvar i klassrummet.  

Efter frågan vad Gabriel anser vara anledningen till att eleverna kan ha svårt att förstå vad 

som de ska göra på lektionen svarar han.  
 
Det finns ju säkert lika många förklaringar som det finns elever med svårigheter så det är klart att det 
är svårt att generalisera men jag tror verkligen att det finns elever som inte mår bra av den här 
skolformen som inte klarar av de här korta lektionerna, många olika ämnen och många elever i 

samma rum.73 
 

Han fortsätter att prata om hur han skulle vilja arbeta.  
 
Jag tror att det är bra med två lärare i klassrummet, det funkar jättebra. Helst två lärare, men det går 
bra med en assistent också, helt ok. Och så lite längre pass är jättebra ibland just för dessa elever 
med svårigheter skulle det vara jättebra att få lite mer tid för oftast har de lite lång startsträcka så de 

har svårt att hinna med.74 
 

Hans tankesätt om att samarbete och att organisationen inte är anpassad för att passa vissa 

elever visar på ett relationellt tankesätt. Att omgivningen inte passar, med lokaler och 

organisation, har effekt på undervisningen. Det visar på att han ser eleverna i svårigheter och att 

det finns element som inte passar eleverna, istället för att eleverna inte passar organisationen. 

Att arbeta flera lärare i klassen skulle gynna samarbetet mellan lärarna. Att arbeta med flera 

lärare i klassrummet skulle även kunna bli mer inkluderande eftersom att lärarna skulle ha mer 

tid i klassrummet att arbeta med eleverna.  

Efter att uttryckt osäkerhet i effektivitet med specialundervisning hos speciallärare i hans 

ämnen frågar jag honom hur han skulle vilja arbeta istället. Gabriel vill att planeringen av 

undervisningen ska vara mer integrerad av speciallärarna. Att de satt med från början skulle göra 

att vissa elever inte skulle behöva stödet från speciallärare. Han poängterar även att de ska 
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komma med förslag och inte krav. Han vill att speciallärarna ska hjälpa till att ge honom 

verktygen för att arbeta med elever som har det svårt. Att de berättar hur han ska göra och 

sedan utför han det. På så sätt behöver inga elever lämna klassrummet, vilket ifrågasätter 

effektiviteten för.75 

Han har tankar om samarbete mellan lärare som är relationella och visar även på att han vill 

bygga upp samarbetskulturer kring arbetet med dessa elever. Att specialläraren kan hjälpa 

honom att undervisa de elever som får extra anpassning eller särskilt stöd så att han kan ge 

stödet i klassrummet, själv. Eller som han tidigare pratade om att de kan arbeta två lärare i 

klassrummet. Då skulle arbetet vara mer effektivt. Det skulle även vara mer inkluderande, 

eftersom han pratade om att eleverna gick iväg annars och fick undervisning utanför 

klassrummet.  

 

Sammanfattning 

Resultaten visar att lärarna skiljer sig en del från varandra när de beskriver arbetet med eleverna. 

Utifrån intervjun med Felicia hittade jag inget i min analys som visade på kategoriskt perspektiv. 

De flesta lärarna beskriver arbetet på olika sätt och visar på både relationellt och kategoriskt 

perspektiv i intervjuerna. Trots att det skulle kunna gå att hävda att de står emot varandra så är 

det ändå något som flera av lärarna visar. Det finns även skiljaktigheter i hur de vill arbeta med 

inkludering av eleverna som får extra anpassning eller särskilt stöd. En del lärare föreslår 

inkludering av elever i klassrummet och andra att eleverna behöver gå iväg från klassrummet.  

Intervju med speciallärarna  

Speciallärarnas beskrivning av sin syn på arbetet med elever som får extra anpassning eller 

särskilt stöd.  

Kategoriskt perspektiv  

I början av intervjun frågade jag Benjamin vad som var mest utmanande med att arbeta som 

lärare. Han pratar om att eleverna som han arbetar med har ett för jobbigt bagage för att 

skolarbete ska kännas relevant. De har social problematik och har en komplicerad hemsituation. 

Vissa av eleverna bor i familjehem och han säger att vissa av eleverna har en trasig 

hemsituation. Han menar att när det ser ut på det viset är det svårt att motivera eleverna för 

undervisning.76 
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Det Benjamin gör är att han tillskriver hemsituationen problemet, så oavsett vad eleven gör, 

eller han gör kommer den ändå att stå i vägen för undervisningen. Det är ett kategoriskt synsätt, 

och på ett sätt så förhindrar det sig självt att utveckla undervisningen. Det blir en ohållbar 

situation där undervisning inte kan ske.  

När jag sedan frågade vad han gör när han känner att han inte kan hjälpa eleverna berättar 

Benjamin hur han försöker sitta ner och tala med eleverna. Att få eleverna att etablera en 

kontakt med en samtalspartner eller kurator. Han menar att detta behövs för att eleverna inte är 

mottagliga för undervisning då deras livssituation gått sönder.77   

Det organisatoriska att eleven får etablera en kontakt med kurator, istället för att engagera en 

kurator kring elevens situation blir ett kategoriskt perspektiv på eleverna.  

Benjamin påpekar att organisationen har en faktor i undervisningen  

 
Mm, och att skolan som sådan, vår skola och andra skolor är dåliga på att göra tillräckliga 
anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionshinder också. Det bör man klara egentligen 
utifrån den kunskap som finns, men att man jobbar i ganska mycket traditionellt och man tar inte 
hänsyn till den här kortare tiden som eleverna ofta kan koncentrera sig, utan man förväntar sig att de 
ska fungera i stor grupp och om de inte gör det så ska de inte vara i den klassen, anser vissa 
ämneslärare. Och då är en liten undervisningsgrupp lättare till hands, än att anpassa sin egen 

undervisning efter elevernas behov.78  
 

Benjamin menar att organisationen som sådan att lärarna kan se undervisning i liten grupp 

som en lösning, istället för anpassning av den egna undervisningen. Att anpassningen inte sker 

för eleverna, utan att anpassningen delegeras från ämneslärare till honom som speciallärare. Det 

blir en akutlösning, istället för en långvarig lösning i klassrummet. Det gemensamma 

arbetssättet på skolan visar på ett kategoriskt perspektiv.  

Även den andra specialläraren, Amanda, talar om hemsituationer som är svåra och att detta 

påverkar undervisningen. Att eleverna inte visar sina svårigheter för lärare och att det är så 

trasigt i deras liv att hon inte släpps in. I sådana fall försöker hon ändå göra så mycket hon kan 

för att bli insläppt för att etablera en bättre kontakt.79 

Här snuddar Amanda på ett relationellt perspektiv, med att se i ett större sammanhang. Men 

det finns även ett kategoriskt inslag när hon menar att det är för trasigt hos eleven för att den 

ska släppa in en lärare. Men att hon försöker det hon kan göra för att bli insläppt visar på att 

hon anpassar sig efter eleven och att hon menar att hon kan göra något för att bli insläppt 

också.  
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Relationellt perspektiv & Inkludering   

Amanda pratade tidigare om att det kan vara svårt att bli insläppt av eleverna och att hon gör 

det hon kan för att komma in, jag frågade henne vad hon gjorde för att bli insläppt. Hon 

berättar att hon försöker att prata med eleverna i korridoren, hon försöker hitta något som de 

har gemensamt, har de inget så lär hon sig något så att de ska ha en gemensam beröringspunkt. 

En gång lärde hon sig att spela tv-spel för att hon skulle ha något gemensamt att prata om med 

eleven.80  

Att göra sådana anpassningar som lärare visar att hon har ett arbetssätt som är relationellt. 

Hon visar på vikten av gemenskap och att komma i kontakt med eleven och dennes värld för 

att hålla en undervisning som eleven kan ta till sig av.   

När vi talade om anledningar till att vissa elever har det svårare talade hon om olika 

anledningar till detta.  

 
Det kan ju vara såhär att det kan ju vara många olika orsaker. Det kan ju vara skolrelaterat. Det kan ju 
vara så att man känner att man har hamnat i underläge från början att man har känt att man har stött 
på flera misslyckanden i skolan, tappat självförtroende helt enkelt. Och så är det ingen som gjort 
någonting åt det och så kommer man hit i årskurs sju, åtta och nio och har ett fruktansvärt dåligt 
självförtroende, det vill man ju inte visa andra, att man är dålig, och då beter man sig på ett annat sätt 

för att inte visa det.81  

 

Att skolan misslyckas och inte har gett det stöd som eleven behöver stjälper eleven men det 

är inte dennes fel. Att det är skolan som inte lyckats att undervisa eleven och att det påverkar 

eleven och att den är i behov av särskilt stöd.  

När jag frågade om hur hon arbetade med elever som har det svårt nämnde hon två 

arbetssätt, att eleverna har en bestämd tid varje då de träffar henne, och att de har 

intensivperioder som de arbetar lite varje dag. Hon säger att eleverna som får särskilt stöd, eller 

extra anpassning ofta har svagt minne. Att då intensifiera stödet i korta sessioner men ofta gör 

att kunskapen befäst då den bearbetas ofta. Är det en längre tid men mer sällan så kommer 

eleverna inte ihåg, i alla fall inte när det är matte som de arbetar med.82  

Även om det kan verka som att hon har ett kategoriskt tänkande om eleverna, så visar hon 

även på sin förmåga att anpassa sig och anpassa arbetet med eleven.  

När vi pratade om var Amanda vill ge stödet säger hon att det är upp till eleven. Enligt 

henne så vill många elever inte vara i klassrummet, då det kan vara lite stökigare där än att sitta 

ensam med henne. Det handlar också om att eleverna inte vill sticka ut och vara annorlunda och 
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därför vill de inte ha stöd i klassrummet. Amanda menar att inkludering inte måste vara i samma 

rum. Gemenskapen med gruppen kan uppnås ändå, även om de går undan från lektionen.83  

Hon menar att inkludering utanför klassrummet är möjligt. Att eleven själv ska få välja om 

den vill gå iväg eller inte, och den anpassningen gör Amanda för eleverna. Det finns även en 

aspekt av att klimatet i klassrummet inte är givande för eleven om det är stökigt. Skulle det 

åtgärdas så skulle det stödet kunna inkluderas i klassrummet ändå.  

Benjamin berättar om stödet som ges i klassrummet.  
 

Det är dubbelt kan man säga, det är dels stöd direkt mot eleven och sedan tips till ämnesläraren hur 
man kan anpassa och hur man kan tänka. En diskussion med ämneslärare också som ofta har goda 
idéer själva. Men det är nyttigt att komma in i ett sammanhang och se den eleven, för då ser man 

oftast på ett annat sätt.84 
 

Med ett arbete som sker på detta sätt uppstår en samarbetskultur mellan lärarna. Benjamin 

kan ge stöttning såväl till lärare som till elev. Det är också ett relationellt arbetssätt att samarbeta 

med andra lärare och att ge stöd i klassrummet. Det är också inkluderande att arbeta med 

eleverna på det viset.  

Jag frågade Benjamin om när stödinsatser till elever sätts in. Han säger att extra anpassning 

är ganska flexibelt. När någon, oftast ämnesläraren, lyfter upp att det finns ett problem, oftast 

på ett lagmöte går det snabbt att sätta igång anpassningen. I samråd efterdiskussion bestämmer 

lärarna hur de ska gå tillväga. Fungerar det inte, eller är stora insatser som behövs kommer det 

till särskilt stöd, då sätts en större insats in, men det spelar egentligen ingen roll vad det kallas. 

Oavsett så har eleven rätt till den hjälp som den behöver.85   

Det som sker i arbetet här en anpassning kring eleven, det är den som ska få hjälp, oavsett på 

vilket sätt, och det är skolan som ska förse eleven med detta. Att arbeta på detta sätt för att 

eleven ska få den hjälp som den behöver visar på att lärarna är anpassningsbara mot eleverna. 

I slutet av intervjun fick Benjamin chansen att tillägga något, om det var något angående 

ämnet som jag hade missat att fråga om som han ville tillägga.  
 
Man skulle jobba mer i projekt, temainriktat, skapa engagemang, jobba intressenära och inte sätta 
värde endast på teoretisk kunskap utan sätta värde på sociala färdigheter och förmåga att fungera 

tillsammans också ska värderas högre.86  
 

Hans visioner har relationella inslag. Att ännu mera anpassa undervisningen efter elevens 

behov för att göra undervisningen bättre.  

Han forsätter att prata om att skolan som organisation inte riktigt kan tillgodose alla elever 

och att vissa hamnar i skymundan. 
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[…]rädd för nya regeringens syn på det här med att elever i gymnasiet absolut ska ha grundläggande 
behörighet och då är man tillbaks på den grundläggande behörigheten är i stort sätt bara i teoretiska 
ämnen och dessa barnen med andra kvalitéer blir ständigt förlorare. Man räknar inte praktisk kunskap 
där heller, och då spelar det ingen roll heller vilket politiskt parti man röstar på känns det som för på 

olika sätt så missgynnas dem hela tiden, det är ingen som tar elevens perspektiv riktigt.87 
 

Här talar han om elevens perspektiv och att hitta det som eleven är duktig, att skolan som 

organisation, från politiska påtryckningar sänker dessa elever. Att ämnen och färdigheter som är 

viktiga i skolan tenderar att sänka de elever som har svårt i teoretiska ämnen. Han menar att de 

inte anpassar skolan efter eleverna, så de som har andra kvalitéer inte värderas och de ska istället 

anpassa sig efter skolan.  

 

Sammanfattning  

Efter att ha analyserat intervjuerna visar det sig att de beskriver arbetet ur flera olika perspektiv. 

De beskriver ur både ett relationellt och kategoriskt perspektiv och pratar även om inkludering. 

Amanda ger en egen tolkning av inkludering som är mycket intressant och kontrasterar sig 

något mot hur det är beskrivet i mina teoretiska perspektiv.  

Speciallärarna har något olika ingångar mot hur de vill arbeta med eleverna som de ger stöd 

till. Amanda är mer inriktad på att ge stöd en mot en och Benjamin vill ha mer arbete med att ge 

stöd i klassrummet. Det finns även efterfrågan från ämneslärarna att stödet ska vara mera 

klassrumsnära och att det fungerar bra att ha specialundervisningen avskilt.  
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Diskussion 

Här vill jag åter knyta an till mina frågeställningar och besvara dem utifrån mina resultat, jag 

kommer även jämföra mina restultat med tidigare forskning. Mina frågeställningar är. 

1. På vilket sätt beskriver ämnes- respektive speciallärarna arbetet med elever som får extra 

anpassning eller särskilt stöd? 

2. På vilket sätt beskriver de inkludering i det arbete?  

Det som jag ville få reda på med denna studie var att få fram om det finns någon skillnad i 

hur ämneslärare och speciallärare beskriver arbetet med elever som får extra anpassning eller 

särskilt stöd och på vilket sätt de beskriver eleverna.  

Både ämnes- och speciallärare beskriver arbetet med eleverna ur ett kategoriskt och 

relationellt perspektiv. Båda speciallärarna, och majoriteten av ämneslärarna beskriver arbetet 

med eleverna ur både ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv. I fråga om inkludering så var 

det blandat både hos ämneslärarna som hos speciallärarna, samt att det finns olika sätt på att se 

hur eleverna ska inkluderas. Att inkludering betyder att vara i klassrummet är inte självklart och 

mycket av arbetet med specialundervisning sker utanför klassrummet.   

Resultaten visar på att det inte finns ett perspektiv på specialpedagogik hos lärarna. Persson 

pratar om att skolan har som tradition att ha ett kategoriskt perspektiv. Med det i åtanke är det 

inte konstigt att resultaten visar på kategoriskt perspektiv hos lärarna på skolan, såväl som 

ämneslärare som speciallärare. Person hävdar att det relationella perspektivet är det perspektiv 

som skolan bör ha men att utvecklingen är på väg, om så långsam. Därför är det heller inte 

konstigt att många lärare beskriver båda perspektiven i intervjuerna. Som Nilholm talar om så 

finns det ett dilemmaperspektiv på hur specialundervisningen ska ske. Det finns inget rätt sätt, 

men och att det är svårt att avväga vad som är viktigast för eleverna.  

Flera av lärarna menar att det ofta elever med diagnoser som får extra anpassning eller 

särskilt stöd. Velasquez forskning visar på att detta ofta händer i undervisning av elever med 

AD/HD och att det påverkar lärarnas attityd på eleverna. Den attityden kan vara en del av hur 

lärarna beskriver elever som får särskilt stöd eller extra anpassning. Det är lätt att hitta en 

anledning till problemet – eleven har en diagnos.  

Evans och Lunt pratar om inkludering i skolan. Som lärarna beskriver det i skolan så finns 

det moment som inte är inkluderande. Specialundervisning i enskild grupp är ett exempel på 

detta. Att inkludering motarbetas organisatoriskt ibland var något som Evans och Lunt pratade 

om. På skolan ser vi att strukturen och arbetssättet på vissa sätt inte gynnar inkludering i 

klassrummet, men att det, som Nilholm pratar om, ett dilemma hur eleverna ska inkluderas och 

det kommer fram i studien att det finns olika sätt att se på inkludering. Evans och Lunt pratar 

om att vissa lärare beskriver det som idealistiskt att alla elever ska vara inkluderade. Resultaten 
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visar på att det finns drag hos lärarna som visar på detsamma. Arbetet med inkludering måste 

ligga som grund och upprätthållas för att bibehållas enligt Cole. Har lärarna inte samma 

inställning minskar chansen att inkluderingen fungerar då ena parten inte har inställningen att 

det kommer att fungera.  

På skolan efterfrågar vissa ämneslärare mer handledning av speciallärarna. Det verkar som 

att rollen som speciallärare i skolan är något oklar för vissa ämneslärare, detta talar Malmgren-

Hansen om i sin studie. De får arbeta som speciallärare även om de är specialpedagoger som 

har uppgift att handleda lärarna.   

Avslutande diskussion  

På vilket sätt lärarna beskriver arbetet eleverna skiljer sig åt. Om det är ämneslärare eller 

speciallärare gör ingen större skillnad. Det är svårt att hitta en, eller ett fåtal gemensamma 

nämnare hos lärarna. Båda grupperna har ett relationellt perspektiv och kategoriskt perspektiv. 

När det sedan kommer till inkludering så finns det flertal saker som visar på att det finns en 

önskan om mer inkludering, såväl från ämneslärare eller speciallärare. Det finns också de som 

inte vill eller menar att det inte går att inkludera vissa elever. Resultaten visar på att lärarna på 

skolan arbetar på ett sätt som återspeglar mycket av det som den tidigare forskningen jag använt 

mig av visat.   
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Konklusion 

Det som jag ville uppnå med studien är att se om det finns någon skillnad i hur lärarna beskriver 

arbetet med elever som får extra anpassning eller särskilt stöd. Bästa sätt för mig var att göra en 

fallstudie med kvalitativa intervjuer. I mina resultat kan jag inte dra någon slutsats att det skiljer 

sig på vilket sätt de beskriver arbetet med dessa elever. Det finns olikheter i hur de beskriver 

arbetet, men det går inte att göra skillnad på de båda grupperna utifrån de teoretiska 

perspektiven som jag använt i studien. I arbetet med inkludering i skolan vill vissa att det ska 

utvecklas från hur det fungerar nu och andra ska fortsätta som det är. Hur lärarna beskriver 

inkludering både speciallärare och ämneslärare skiljer sig åt.   
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Bilagor 

Bilaga 1. Informationsbrev  

Hej jag heter Joel Håkansson och är lärarstuderande på Uppsala Universitet. I mitt 

examensarbete önskar jag att få intervjua dig och att använda den intervjun i min studie. Studien 

kommer att publiceras på diva, så alla som vill kan läsa studien och som tack kommer jag även 

sända ett exemplar till skolan när studien är klar. Studien går ut på att undersöka arbetet med 

elever som får extra anpassningar eller särskilt stöd och lärarens roll i detta. Det är helt frivilligt 

att medverka och resultaten kommer endast att användas för denna studie. Intervjuerna 

kommer att spelas in för att sedan transkriberas (skrivas ned) efter att studien är färdig kommer 

dessa intervjuer att raderas. Alla som medverkar i studien kommer att medverka under 

konfidentialitet, inga namn kommer att nämnas. Det vore mycket behjälpligt för mig om du 

önskar att medverka i studien. Min handledare är Margareta Sandström, vid frågor som ni inte 

önskar ställa till mig hör av er till henne: Margareta.sandström@edu.uu.se eller tel 018-471 23 

66 

 

Bilaga 2. Intervjuguide ämneslärare  

1. Samtycker du om att vara med i denna studie?  
2. Är du införstådd med vad den gäller och har du fått den information som är relevant för att veta 

vad den innehåller?  
3. Du kan när som helst avsluta intervjun och välja att inte vara med längre.  
4. Berätta vad du heter och vilken sorts lärare du är (utbildning) samt hur länge du har varit 

verksam. 
5. Tycker du om ditt arbete?  
6. Vad tycker du är det mest utmanande med ditt arbete? 
7. Händer det ibland att någon elev som du har inte förstår vad de ska göra eller har svårt att 

utföra arbetet på lektionerna?  
8. Vad är det som är svårt?  
9. På vilket sätt arbetar du för att hjälpa dessa elever?  
10. Känner du att du alltid kan hjälpa dessa elever?  
11. Om inte, vad gör du då?  
12. Vad anser du är anledningen till att undervisningen inte fungerar för de elever som inte alltid 

klarar sig.  
13. Får några av de elever som du undervisar hjälp av någon annan person (assistent eller 

specialpedagog)? 
14. Vad är det för sorts elever? 
15. Hur går det till rent praktiskt? 
16. Hur upplever du detta arbete?  
17. Hur har det fungerat tidigare?  
18. Hur skulle du vilja att arbetet fungerar? 
19. På vilket sätt kommunicerar du och denna person?  
20. Hur upplever du att denna kommunikation fungerar?  
21. På vilket sätt lägger du och denna person upp arbetet?   
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22. Vem bestämmer hur arbetet går till? 
23. Vem har ansvaret för eleven när eleven får extra anpassning eller särskilt stöd?  
24. På vilket sätt gynnas eleverna av detta samarbete?  
25. På vilket sätt gynnas du som lärare av detta samarbete?  
26. När brukar detta samarbete sättas igång?  
27. Enligt viss forskning är det sämre för eleverna att påbörja tidigt extrastöd (i form av särskilt stöd 

eller extra anpassning), hur ser du på detta?  

 

Bilaga 3. Intervjuguide Speciallärare 

1. Samtycker du om att vara med i denna studie?  
2. Är du införstådd med vad den gäller och har du fått den information som är relevant för att veta 

vad den innehåller?  
3. Du kan när som helst avsluta intervjun och välja att inte vara med längre.  
4. Berätta vad du heter och vilken sorts lärare du är (utbildning) samt hur länge du har varit 

verksam. 
5. Tycker du om ditt arbete?  
6. Vad tycker du är det mest utmanande med ditt arbete? 
7. Vilka elever är det som du undervisar? 
8. På vilket sätt arbetar du för att hjälpa dessa elever?  
9. Känner du att du alltid kan hjälpa dessa elever?  
10. Om inte, vad gör du då?  
11. Vad anser du är anledningen till att undervisningen inte fungerar för de elever som inte alltid 

klarar sig.  
12. Är det någon sorts elever som behöver hjälp.  
13. Hur går det till rent praktiskt? 
14. Hur upplever du detta arbete?  
15. Hur har det fungerat tidigare?  
16. Hur skulle du vilja att arbetet fungerar? Var vill du ge stöd? 
17. På vilket sätt kommunicerar du och denna person?  
18. Hur upplever du att denna kommunikation fungerar?  
19. På vilket sätt lägger du och denna person upp arbetet?   
20. Vem bestämmer hur arbetet går till? 
21. Vem har ansvaret för eleven när eleven får extra anpassning eller särskilt stöd?  
22. På vilket sätt gynnas eleverna av detta samarbete?  
23. På vilket sätt gynnas du som lärare av detta samarbete?  
24. När brukar detta samarbete sättas igång?  
25. Enligt viss forskning är det sämre för eleverna att påbörja tidigt extrastöd (i form av särskilt stöd 

eller extra anpassning), hur ser du på detta?  

 

 

 

 


