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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka högstadielärares uppfattningar av olika stödinsatser så som 
extra anpassningar och särskilt stöd ur ett inkluderingsperspektiv.  
För att kunna besvara syftet genomfördes tre fokusgruppssamtal med uppföljande intervjuer på 
tre olika högstadieskolor i en kommun i mellansverige. Analysen av resultatet gjordes sedan 
fenomenografiskt vilket innebär att jag lade märke till tendenser och mönster i samtalen som jag 
sedan kategoriserade under teman som kunde kopplas ihop med mina frågeställningar. De olika 
specialpedagogiska perspektiven som avgör synen på eleven ligger som bakgrund till mitt 
studieobjekt. Hur arbetar lärarna med olika stödinsatser och vad har detta för betydelse för hur 
man ser på en elev i behov av särskilt stöd? Sommaren 2014 kom Skolverket ut med nya riktlinjer 
för hur man bör arbeta med extra anpassningar och särskilt stöd. Jag anser det intressant att utforska 
hur lärarna uppfattar arbetet med stödinsatserna med hänsyn till de nya riktlinjerna. Inkludering 
och elever i behov av särskilt stöd är ett komplext område. Det råder olika uppfattningar om hur 
detta område ska angripas. Min studie visar att olika perspektiv står i motsättning till varandra. 
Det råder även tvivel bland lärarna om hur man ska arbeta med de olika stödinsatserna, även om 
Skolverket har kommit med nya riktlinjer för att underlätta arbetet. Lärarna i studien känner sig 
även ifrågasatta av Skolverket då de anser att de redan under en längre tid arbetat så som 
riktlinjerna föreskriver. En av studiens slutsatser är att mycket arbete återstår innan glappet 
mellan Skolverkets visioner och skolans verklighet kan närma sig varandra, men ett 
förändringsarbete pågår.  
 
 
 
Nyckelord: Fokusgruppssamtal, Högstadiet, Inkludering, Stödinsatser, Specialpedagogik  
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Inledning 

Av olika orsaker har elever i behov av särskilt stöd alltid intresserat mig. Kanske för att de 

innebär en utmaning och ställer höga krav på en välfungerande skola och kanske för att den 

svenska skolan har problem med att få dessa elever att nå målen. I den bästa av världar ska alla 

elever få en god utbildning som ska tillgodose alla elevers olika behov och förutsättningar.  

Efter att själv ha arbetat med elever som blivit placerade i särskilda undervisningsgrupper fick 

jag upp ögonen för specialpedagogik. Det som förenade eleverna i denna lilla grupp var deras 

bedömda svårigheter, som varierade mellan dyslexi, ADHD och ADD, och det är ingen positiv 

gemenskap. Eleverna kände sig ofta utstötta och annorlunda än resten av eleverna på skolan. 

Vissa lärare pratade om dem som ”problem” och ibland hörde jag uttryck som ”alla borde inte få 

gå i skolan”. Detta gjorde mig minst sagt upprörd. Elevernas olika förmågor och motivation togs 

inte tillvara.  

Stödinsatser och en likvärdig utbildning tror jag är en fråga om kvalité. Men är det bara 

formulerade ambitioner och något som man i verkligheten har svårigheter eller inte ens 

möjligheter att uppfylla? Inom detta område finns många intressanta utmaningar och dilemman 

och jag kommer i denna studie utforska hur lärare uppfattar arbetet med stödinsatser på 

högstadiet, detta genom att närma mig begrepp som extra anpassningar och särskilt stöd, begrepp 

som genom Skolverkets nya riktlinjer från 2014 är tänkta att underlätta lärarnas arbete. Vad 

karaktäriserar det särskilda stödet och hur skiljer sig stödinsatserna åt? I denna uppsats kommer 

jag att studera olika typer av stödinsatser, detta genom att genomföra fokusgruppssamtal med ett 

antal lärare. Hur uppfattar lärarna det särskilda stödet? Hur arbetar lärarna med de olika 

stödinsatserna? Är skolan en ”skola för alla” där utbildningen är likvärdig och där alla elever, 

oavsett behov och förutsättningar, har samma rätt till bra utbildning? Jag vill undersöka olika 

aspekter av detta. Hur ser lärare på inkludering kontra exkludering? Hur tillgänglig är skolan för 

olikheter egentligen? Hur kan en mångfald av elever undervisas inom ramen för samma klassrum? 

Detta är viktigt då jag kommer stöta på denna typ av utmaning i mitt kommande yrkesliv. Som 

blivande lärare i naturkunskap ser jag det även som en chans att fråga de lärare som undervisar i 

NO (naturorienterande ämnen) hur de ser på olika stödinsatser kopplat till NO-ämnet. Jag ser 

denna studie som en möjlighet att tydliggöra motsättningar i verksamheten så som de visar sig i 

lärares utsagor om undervisning av elever i behov av särskilt stöd, särskilt utifrån ett 

inkluderingsperspektiv om så är möjligt. Skolan ska sträva efter att tillgodose alla elevers olika 

behov men hur det faktiskt faller ut i verkligheten, det är mitt studieobjekt.  
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Bakgrund 

Skolans verksamhet regleras av olika styrdokument, lagar och regler. Dessa har förändrats över 

tid och den senaste läroplanen kom år 2011. Den nya läroplanen fastslår att:  

 

Den nya skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 
fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för 
likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att 
undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas 
lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 
vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 
lika för alla (Skolverket 2011:8).  

I den svenska skolan har intentionen länge varit att elever med olika förutsättningar ska 

undervisas tillsammans på lika villkor. I och med SIA-utredningen (utredning om skolans inre 

arbete), som kom år 1974, uttrycktes detta tydligare (SOU 1974:53). Efter utredningen kom kritik 

från lärarna där man kan ana en känsla av misstroende. Bakom denna står troligtvis en utbredd 

känsla av att pedagogiska reformer har införts utan att de ansvariga verkligen lyssnat till 

praktikerna som har som uppgift att genomföra reformerna på golvet (Persson, 2004). I 

läroplanen från 1980 användes den politiska visionen ”en skola för alla” som slagord för att 

främja arbetet med en inkluderande skola och i och med detta kritiserades tolkningen av 

integreringsbegreppet där målet är att ta emot alla men inte i samma mån individanpassa 

undervisningen. Den obligatoriska skolan ska vara en plats där alla känner sig välkomna (Persson, 

2014).  

Skolverket kom sommaren 2014 ut med nya allmänna råd som är rekommendationer om hur 

lärare och annan personal inom skolverksamheten kan eller bör handla i arbetet med olika 

stödinsatser (Skolverket, 2014). Med dessa avses extra anpassningar och särskilt stöd. Vad som skiljer 

dessa två åt är, enligt mig, något otydligt. Det står skrivet i riktlinjerna att extra anpassningar är en 

stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och 

övrig personal inom ramen för den ordinarie undervisnigen. Särskilt stöd är istället insatser som 

normalt inte är möjliga inom denna ram och som kräver en längre varaktighet och större 

omfattning. Några andra direkta skillnader görs inte och dessa riktlinjers syfte är ändå att stödja 

lärare och annan skolpersonal. Det ges exempel på vad en extra anpassning skulle kunna vara 

t.ex. hjälpa eleven med att planera och strukturera vardagen, men vad som skiljer detta från den 

faktiska ordinarie undervisningen och det särskilda stödet är för mig oklart och otydligt. Man vill 

att reglerna om stöd och särskilt stöd ska bli tydligare och att lärarnas arbete med åtgärdsprogram 

och dokumentation ska bli enklare, men hur detta ska gå till är inte självklart. Tidigare forskning 

har även den visat på att det lärarna gör i form av särskilt stöd inte alltid är så unikt (Haug, 2010). 
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Det är rimligt att anta att det råder osäkerhet bland skolpersonal kring de olika stödinsatserna 

även om personerna har lång erfarenhet.  

Åtgärdsprogram skrivs inte längre för elever som inte når kunskapskraven utan enbart för dem 

som utretts och ansetts behöva särskilt stöd. Nu ska ett beslut fattas kring det särskilda stödet och 

först då är det aktuellt att skriva ett åtgärdsprogram. Det är sedan åtgärderna som ska utvärderas 

för att se om det haft någon effekt på elevens lärande. Tanken är att man ska försöka minska på 

dokumentationen men även göra arbetet tydligare (Skolverket, 2014). I denna studie riktas 

intresset mot vad lärarna anser om de nya riktlinjerna och hur de påverkar deras arbete. 

Uppsatsen syftar till att undersöka lärares erfarenheter och uppfattningar av olika stödinsatser, 

detta genom att genomföra ett antal fokusgruppssamtal med personer inom skolverksamheten. 

Idag pågår en intensiv debatt kring skolan och hur arbetet inom dess väggar ska bedrivas. 

Politikerna har sina idéer och svar, lärarna, forskarna sina och människorna som tar del av 

undervisningen sina. Dessa idéer står ofta i motsättning till varandra vilket jag tycker är ett 

intressant studieobjekt. Intresset är stort för att skapa särskilda undervisningsgrupper för elever i 

behov av särskilt stöd men forskning har visat att det inte finns så många positiva effekter av 

detta arbetssätt. Specialpedagogiska insatser har alltså ingen entydligt positiv effekt på elevernas 

lärande (Gustavsson (red.) 2011, s. 146).  

Historiskt sett så har segregering i pedagogiska verksamheter tidigt varit ett legitimt sätt att 

hantera olikheter och skilda förutsättningar bland elever. Detta visar också tankegången om att 

skolan är till för dem som kan anpassa sig till de verksamheter som erbjuds (Gustavsson (red.), 

2011 s. 132). Specialpedagogikens syfte blir då att fylla de luckor som den vanliga pedagogiken 

inte uppnår. Begreppet specialpedagogik talar om att det finns behov för de elever som avviker 

från normen och som behöver en speciell typ av stöd (Nilholm, 2006). När man utmärker elever i 

behov av särskilt stöd används de ”normala” eleverna som referenspunkt. Vad som är norm och 

vad som är avvikande står alltså emot den ideala skoleleven (Ahlberg, 2009). På senare år har det i 

Sverige blivit vanligare att prata om inkludering som ett sätt att arbeta med elever i behov av 

särskilt stöd. Det innebär att man i största möjliga mån ska låta eleverna vara delaktiga i den 

ordinarie undervisningen, men detta begrepp är mycket omstritt. I USA har begreppet 

inkludering förekommit ända sedan 50-talet vilket hänger ihop med arbetet för att bekämpa 

diskrimineringen av hudfärg (Sandström, 2014) för att sedan även markera en ny syn på elever i 

behov av särskilt stöd (Nilholm, 2013). Begreppet inkludering etablerades i 

Salmancadeklarationen år 1994 (Unesco 1994) som ett försök att flytta fokus från eleven till 

undervisningen och skolans utformning (Persson, 2014). Skolverket poängterar att inkludering är 

ett brett uppdrag som kan kopplas till styrdokumentens formuleringar om demokratifostran och 

social utveckling (Nilholm & Göransson, 2013b). Inkludering kan alltså tolkas som handlingar 

som bidrar till att skapa demokratiska relationer mellan individ och grupp (Persson, 2014).  
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Många lärare ser det som en svårighet och en utmaning att lyckas med uppdraget att utforma 

undervisningen så att den tar hänsyn till alla elevers olika behov och förutsättningar. Elever 

hamnar idag utanför skolsystemet och vad beror detta på? Finns det ett glapp mellan ideologi och 

praktik? 
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Forskningsöversikt 

Specialpedagogiska perspektiv 

Det finns två grundläggande perspektiv inom specialpedagogiken. I det traditionella perspektivet, 

även kallat både kategoriskt- eller kompensatoriskt perspektiv, söks orsaken till elevens 

svårigheter hos individen eller i medicinska och psykologiska förklaringsmodeller. Det kritiska 

perspektivet även kallat relationellt perspektiv menar snarare att det är skolan som verksamhet 

som skapar problemet och att det finns sociala faktorer som har betydelse för skolproblemet. 

Nilholm hävdar att forskning krävs inte enbart om exkludering, utan om hela 

utbildningssystemet. Fokus har alltså flyttats från elever med svårigheter till elever i svårigheter 

(Nilholm, 2005). En förskjutning från att betrakta problemet som ett individuellt problem till ett 

relationellt problem. Orsaken till uppkomsten av specialpedagogiska behov ses alltså som 

omgivningens och undervisningens tillkortakommanden att bemöta mångfalden av elevers olika 

förutsättningar (Emanuelsson, Person & Rosenqvist, 2001). Nilholm (2005) utreder behovet av 

ett tredje perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet. Dilemmaperspektivet är 

socialkonstruktivistiskt i den meningen att det inte tillskriver individen essentiella egenskaper. 

Perspektivet inrymmer dock ett antagande om att utbildningssystemet ställs inför elevers 

olikheter, vilka förhandlas i sociala processer. Man skulle kunna säga att dilemmaperspektivet 

placerar problematiken i ett socialt rum där det sker förhandlingar om hur olikhet ska benämnas 

och hanteras (Nilholm, 2005). Å ena sidan ska alltså skolan individanpassa sin undervisning och å 

andra sidan finns det en begränsad tid för elever att tillägna sig en bestämd mängd kunskaper. 

Detta dilemma har olika lösningar, därav namnet på perspektivet. De olika perspektiven är 

intressanta för att det får oss att tänka till kring orsaken till elevens svårigheter. Det 

grundläggande dilemmat är alltså att alla elever ska få ut något gemensamt av utbildningen, 

samtidigt som utbildningen ska möta elevers olikheter.  

Skolverkets lägesrapport (2011) och Skolinspektionens rapport (2011), visar att perspektivet 

på elever i behov av särskilt stöd än i dag domineras av att placera svårigheterna hos eleven, alltså 

det kategoriska perspektivet, och att man ofta försöker hitta särlösningar för dessa elever. Idag 

råder en typ av diagnostiseringskultur som är till nackdel för eleverna, men till en fördel för 

skolsystemet. Om problemet läggs på eleven och anses vara elevens fel så har skolan alltså inget 

ansvar att förändra sig och sitt arbete. Målet blir att anpassa eleven efter de rådande normerna 

som styr verksamheten. De som inte kan anpassa sig anses avvikande (Skrtic, 1995). Detta synsett 

försämrar möjligheterna att nå inkludering.  
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Särskilt stöd 

I 2010 års skollag har rätten för elever i behov av särskilt stöd stärkts. Bland annat så ska rektorn 

skyndsamt se till att en utredning görs om eleven inte befarar nå de lägsta kunskapsmålen. Eleven 

ska då ges det stöd som behövs för att målen ska kunna nås, vilket kan innebära att eleven kan 

behöva avskiljas från den ordinarie undervisningen. Stödet ska dock i största möjliga mån ges 

inom den elevgrupp som eleven tillhör (Skollagen, 2010). Det handlar om att ge eleven rätt 

förutsättningar för att lyckas där tanken om inkludering stärks (Persson, 2014). Begreppet 

inkludering nämns dock aldrig i skollagen även om tanken genomsyrar dokumentet (Persson & 

Persson, 2012).  

Inkludering 

Det är viktigt att skilja på inkludering och integrering. Inkludering är att helheten ska anpassa sig 

till delarna medan integrering är att delarna ska anpassa sig till helheten (Nilholm, 2013). Claes 

Nilholm betonar i sin forskning att inkludering inte handlar om placering. Inkludering handlar 

om att känna gemenskap och vara en del av gruppen. I en rapport som Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, SPSM, har gett ut skriver Claes Nilholm och Kerstin Göransson (2013a) att 

fem kriterier måste uppfyllas för att förstå vad inkludering betyder och varför vi ska ha en 

inkluderande skola. Följande kriterier utmärker alltså en inkluderande skola; gemenskap på olika 

nivåer, ett enda system (till skillnad från ett för ”vanliga” elever och ett för elever i behov av 

stöd), en demokratisk gemenskap, delaktighet från eleverna och att olikhet ses som en tillgång. 

Inkludering innebär en förändring av helheten utifrån elevernas olikheter. Ett inkluderande 

klassrum är ett rum där olikheter ses som en tillgång i arbetet, där alla elever har inflytande och 

där eleverna får utbyte av och är engagerade i arbetet och i sina sociala relationer (Nilholm, 2006). 

Det finns dock en meningsskiljaktighet beträffande hur människor använder begrepet. Detta på 

grund av att begreppet används på olika arenor vilket leder till rekontextualisering av begreppet 

inkludering. Ordet kan sägas vara ett positivt värdeord som många vill lägga beslag på. På så vis 

finns det en risk att begreppet urholkas och missbrukas. Det finns därför ett stor värde i att 

diskutera hur begreppet används eftersom det riskerar att bli mer urvattnat än vad det är idag 

(Nilholm, 2006).  

Om inkludering handlar om delaktighet i de ordinarie klasserna så blir förekomsten av 

segregerande praktiker ett tecken på ofullständig inkkudering. Men exkludering som aspekt 

kanske inte kan undvikas även om man inkluderar och ser olikheter som en tillgång? Om 

inkludering ökar olikheterna i undervisningssituationen kommer alltså andra sätt att segregera 

tvingas fram inom klassrummet. Nilholm menar att exkludering är en aspekt av mänsklig 

samvaro som inte låter sig upphävas. Det krävs som sagt att man ser inkludering utifrån ett antal 

dimensioner (Nilholm, 2006).  
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Peder Haug (1998) menar att det är skolan som system som skapar problemen, något som han 

kallar för systempatologi. Haug antar ett demokratiskat deltagarperspektiv där målet är 

medborgarskap och gemenskap, alltså bör stödet ges i interaktion med övrig pedagogisk 

verksamhet på skolan (Haug, 1998). Vem som är i behov av särskilt stöd är i hög utsträckning 

beroende av hur den pedagogiska verksamheten är utformad. Att en elev är i behov av särskilt 

stöd i en viss omgivning betyder inte att samma elev skulle vara det i andra förhållanden. Detta är 

en viktig aspekt att ha i åtanke när man kategoriserar dessa elever och sätter in stödinsatser. Haug 

lyfter även i sin forskning fram problemet med att inkludering fortfarande är en politisk vision 

och inte något man aktivt arbetar med i skolan. Konceptet inkludering verkar snarare referera till 

specialpedagogik och är i många fall synonymt med just specialpedagogiken (Haug, 2010).  

Nilholm och Alm (2010) försöker i sin forskning utreda och problematisera begreppet 

inkludering genom att studera lärare och elever i deras praktik. Ett syfte med den fallstudie som 

gjordes var att utveckla en metod som kan användas för att utreda i vilken mån ett klassrum är 

inkluderande, speciellt med hänsyn till elevernas egna upplevelser. För att kunna studera 

inkluderingsprocesser i klassrummet måste man först definiera begreppet inkludering och sedan 

beskriva vilka särdrag man söker efter. Först därefter kan man analysera vilka strategier lärarna 

har för att uppnå inkludering (Nilholm & Alm, 2010). Tidigare forskning visar på att inkludering 

som koncept kan betyda olika saker och innehålla en mängd olika dilemman. Det hävdas att 

försöket att inkludera elever med svårigheter genom att placera dem i den ordinarie 

undervisningen är ett nödvändigt men inte alltid ett så lyckat sätt att nå målet. Många lyfter fram 

vikten av att skapa en gemenskap i klassrummet.  

För att kunna uppnå syftet med Nilholm och Alms studie gjordes det deltagande 

observationer och intervjuer med både lärare och elever under en tvåårsperiod. Tre kriterier 

användes för att studera inkluderingsprocesserna: 

1. Olikheter ses som ”normala” och som en tillgång 

2. Alla elever är med i den sociala gemenskapen i klassrummet 

3. Alla elever är med i lärandegemenskapen.  

Nilholm och Alm (2010) kom fram till att klassrummet de studerar kan anses vara inkluderande 

även om man inte kan se det som ett allt-eller-inget fenomen. Elevernas egna erfarenheter och 

tankar kring området är komplexa fenomen. Lärarna försöker skapa en lärandegemenskap där 

olikheter ses som en tillgång. Sex olika strategier som lärarna använde sig av för att nå inkludering 

uppstod från fältstudierna. Dessa rörde bland annat individualisering, tydliga ramar och 

målsättningar, stärka den sociala gemenskapen i klassrummet och respektera eleverna. Analysen 

gjordes i form av att sortera upp data under olika teman. Utmaningen verkar vara att försöka hitta 

en balans mellan att skapa en känsla av gemenskap men samtidigt ha varje individs rätt och behov 

i åtanke (Nilholm & Alm, 2010). 

Ett exempel där ett inkluderande arbetssätt fick goda resultat är en studie på Nossebroskolan i 

Essunga kommun i Västra Götaland (Persson & Persson, 2012). Studien visar att det inte var att 
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lärarna rent praktiskt la om undervisningen för att uppnå inkludering, utan snarare började tänka i 

banor av inkludering som ledde till resultat. De förändrade sitt tankesätt. Inkluderingstanken fick 

genomsyra skolans verksamhet och efter ett par år hade skolan förändrats till det bättre.  

Det verkar finnas relativt lite forskning om hur lärare uppfattar och beskriver sitt arbete med 

olika stödinsatser i skolverksamheten. Jag hoppas att min studie kan bidra med nya infallsvinklar i 

detta område.  

Studier om inkludering och hur man bör hantera elever i behov av särskilt stöd är vanligare 

internationellt än i Sverige. Som tidigare nämnts finns det olika sätt att definiera inkludering vilket 

med högsta sannorlikhet bidrar med förvirring. Denna tendens kan iakktas även utomlands och 

är alltså inte specifikt för vårt land (Persson & Persson, 2012). David Mitchell (2013) stödjer i en 

studie att begreppet inkludering tolkas olika av olika länder vilket stödjer tesen om förvirring.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Fenomenografin studerar beskrivningen av fenomen och hur människor uppfattar dessa. Det är 

människornas tankar om fenomenen som står i fokus (Marton, 1997). Metoden syftar till att 

beskriva väsensskilda uppfattningar av olika fenomen, vilket gör den till en passande metod för 

min studie som syftar till att komma åt lärares uppfattningar om olika stödinsatser och arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Vid en fenomenografisk utgångspunkt utnyttjar man även 

kända perspektiv vid tolkningen vilket innebär att man tolkar sina resultat mot bakgrund av en 

extern refensram som består av foskarens förförståelse. Då jag har egna erfarenheter med att 

arbeta med elever i behov av särskilt stöd anser jag mig ha denna referensram vilket ger metoden 

större relevans (Szklarski, 2002, sid. 6). De fenomen jag vill studera och försöka beskriva med 

hjälp av samtal och intervjuer med lärare är i stort vad arbetet med olika stödinsatser innebär. 

Specialpedagogikens dilemman kan lösas på olika sätt beroende på hur man ser på och förstår 

problemet och det är dessa skilda uppfattningar som jag vill komma åt i min studie. Kategorierna 

är på förhand inte givna utan dessa kan jag efter bearbetning av data från intervjuerna läsa ut och 

kartlägga. Analysen sedan blir att se hur dessa kategorier förhåller sig till varandra och till den 

tidigare forskningen på området.  

Min studie behandlar även sociala konstruktioner inom de elevgrupper som lärarna hanterar. 

Hur betraktar man en eleven i behov av särskilt stöd och vilken syn har man på denne? Om man 

antar det kategoriska perspektivet anser man att det i lärande aktiviteter finns det de elever som 

anses avvika från normen. Dessa måste således anpassas in i normen. Det andra perspektivet, det 

så kallade relationella perspektivet, menar snarare att det finns orsaker i miljön som kan förklara 

elevens skolsvårigheter (Nilholm, 2005). Dessa olika synsätt står i konflikt med varandra och tas 

upp i analysen av mitt resultat.  

Synen på elever i behov av särskilt stöd och arbetet med stödinsatser har varierat över tid. 

Med hänsyn till Skolverkets nya riktlinjer om extra anpassningar och särskilt stöd (2014) anser jag det 

intressant att studera hur lärare på högstadiet uppfattar arbetet och utmaningen med att skapa en 

skola för alla med undervisning som tar hänsyn till tanken om inkludering. Inkludering som 

begrepp är debatterat och det finns ingen entydig väg att gå i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd (Nilholm, 2006). Mot bakgrund av det jag här presenterat i bakgrunden och i 

forskningläget finner jag det intressant att studera om Skolverkets riktlinjer om arbetet med elever 

i behov av särskilt stöd hjälper eller stjälper lärarna i deras jobbvardag, detta genom en 

fenomenografisk studie med fokusgruppssamtal som huvudsaklig metod.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka högstadielärares uppfattningar av olika stödinsatser med 

hänsyn till skolverkets nya riktlinjer (2014) om arbete med elever i behov av särskilt stöd där 

begreppen extra anpassningar och särskilt stöd  används. Det här i relation till idén om en skola för 

alla och utifrån ett inkluderingsperspektiv.  

 

Frågeställningar: 

 

1. Vilka aspekter lyfter lärarna fram som väsentliga i undervisningen av elever i behov av 

särskilt stöd?  

2. Vad anser lärarna karaktäriserar de olika stödinsatserna? 

3. Vad skiljer olika stödinsatser åt enligt lärarna?  

4. Hur förhåller sig stödinsatserna till elevers lärande enligt lärarna?  

5. Vilka stödinsatser ger den tillfrågade läraren exempel på som man kan erbjuda i 

naturorienterande ämnen med tanke på möjligheterna till elevers lärande?  
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Metod 

För att kunna besvara mina frågeställningar genomfördes tre fokusgruppssamtal med lärare i olika 

ämnen men även uppföljande intervjuer med tre lärare i naturvetenskapliga ämnen mer specifikt. 

Detta för att samtal och intervjuer är bra metoder för att få kunskap som rör de fenomen som 

mina forskningsfrågor behandlar. Fokusgrupper är lämpliga för orientering inom ett nytt fält 

vilket denna studie berör. Metoden passar även för att studera olika sociala fenomen och en stor 

fördel med fokusgrupper är att man kan studera inte enbart innehållet i samtalet utan även 

interaktionen mellan gruppdeltagarna. Detta ger analysen en extra dimension (Wibeck, 2012). Min 

studie ingår i en större studie där fokus ligger på stödinsatser och hur dessa uppfattas av skolans 

personal (Klang, N. Nilsson, I. Sandström, M. Åkerstedt Berg, A., 2014). 

Uppföjningsintervjuerna genomfördes för att få djupare insikt i personens erfarenheter mer 

specifikt i ämnen som rör naturvetenskap. Då syftet är att få djupgående insikter om 

komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen är fallstudien även bra som 

vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet 

till undersökningsobjektet snarare än distans. Dess fokus är på process snarare än utfall, på att 

upptäcka snarare än att bevisa (Merriam, 1994). När resultatet analyserades upptäcktes inga 

direkta skillnader mellan de studerade skolorna, därför gjordes en multipel fallstudie där inga 

generella slutsatser dras. Syftet blir snarare att ge en djup och trovärdig bild av lärarnas 

uppfattningar av arbetet med olika stödinsatser.  

Urval 

Att göra ett relevant urval kan vara svårt. Urvalet har stor betydelse för de resultat man kan utläsa 

från studien. Jag valde att genomföra fokusgruppssamtalen på tre olika skolor som har ett varierat 

elevunderlag. Gruperns storlek varierade från två till fem deltagare (Wibeck, 2010 s. 60) På varje 

skola tillfrågades ett arbetslag om de ville medverka i studien. I de fall ett helt arbetslag inte kunde 

medverka så gavs personalen möjlighet att anmäla sitt intresse till studien. Detta kan ha lett till att 

de lärare som har stort intresse av ämnet är representerade i grupperna. En homogenicitet i fråga 

om deltagarnas bakgrund försökte jag att ha som utgångspunkt, däremot inte vad gäller deras 

attityder, erfarenheter och åsikter. Lärarna har alla varit verksamma relativt länge och alla har 

erfarenheter av att undervisa i stor klass, vara mentorer och hjälpa elever i behov av särskilt stöd. 

Efter gruppsamtalet genomfördes uppföljningsintervjuer med en till två lärare ur varje grupp som 

hade naturvetenskapliga ämnen, detta för att få möjlighet att få fler perspektiv på arbetet med 

stödinsatser i de ämnen jag tar examen i. Intervjuerna påminde om respontentintervjuer. Vid 

dessa väljs personer ut som inte i första hand är experter på sitt område. Det är inte individerna i 

sig som är intressanta utan de tankekategorier som de kan bidra med att blottlägga (Esaiasson, 
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2012 s. 262). Ett representativt och statistiskt urval var inte nödvändigt eftersom jag inte gör 

några generaliseringar och/eller systematiska jämförelser med andra grupper. Studien är istället en 

sorts fallstudie. Det som kännetecknar fallstudier är att man använder sig av flera olika 

datainsamlingsmetoder. Dock görs inga jämförelser utan syftet är att samla en rik variation av 

kunskap. Fokusgruppen i sig och det faktum att de genomförs på olika skolor ger mycket 

varierad data (Merriam, 1994).  

Datainsamlingsmetoder 

Fokusgruppssamtal  

Jag valde att genomföra fokusgruppssamtal (Wibeck, 2010) med lärare på olika högstadieskolor i 

en stad i mellansverige för att förhoppningsvis kunna besvara mitt syfte med studien. Att arbeta 

med fokusgrupper innebär att man samlar en grupp människor, i detta fall lärare, som under en 

begränsad tid får diskutera ett givet ämne med varandra. Jag fungerade som samtalsledare – 

moderator – och initierade diskussionen och introducerade nya aspekter av ämnet i den mån det 

behövdes (Wibeck, 2010). Det kunde till exempel vara att reda ut Skolveverkets nya allmännna 

råd om arbetet med olika stödinsatser (2014). De data man får fram genom att göra 

fokusgruppssamtal visar hur deltagarna tillsammans tänker kring ett visst fenomen (Esaiasson, 

2012). Min uppgift var att göra fenomen begripliga utifrån betydelser som lärarna har tilldelat 

dem såsom extra anpassningar, inkludering och elever i behov av särskilt stöd. 

Fokusgruppssamtalen genomfördes med hjälp av en manual (se bilaga 1). Råmaterialet från 

fokusgrupperna kommer att ingå i en större studie som behandlar ett liknande område (Klang, N. 

Nilsson, I. Sandström, M. Åkerstedt Berg, A., 2014). Styrkan är att fokusgruppssamtal kan lyfta 

fram komplexiteten i de intervjuades uppfatttningar och det är detta jag vill uppnå. Ett centralt 

problem är dock att försöka undvika att gruppintervjun enbart ger standardiserade svar. Detta 

kan undvikas genom att ha öppna frågor och följdfrågor som kan ge djupa och innehållsrika svar 

(Esaiasson, 2012 s. 265). Metoden är öppen, tål modifieringar och är anpassningabar efter 

målgruppens särdrag. Flexibiliteten är en stor fördel och i samtalen kan till viss del hypoteser 

skapas vilket är intressant. Deltagarna ger varandra inspiration och kan gemensamt utveckla olika 

tankegångar (Tursunovic, 2002).  

Jag som moderator introducerade ämnet och grep sedan in i samtalen om det behövdes. 

Samtalet ska kunna pågå fritt vilket innebär att jag var så passiv som möjligt. Dock höll jag en 

aktiv lyssnarroll som var engagerad men opartisk. Jag förtydligade för deltagarna att jag inte var 

en expert på ämnet och att jag inte heller tog ställning. Jag väntade ut deltagarna om tystnad 

uppstod. Detta för att spontant uppkomna ämnen kan vara de mest intressanta (se manual bilaga 

1). Moderatorn bör alltså låta diskussionen till viss del få glida iväg. Det är av största vikt att 

förföka få deltagarna motiverade att föra fram sina åsikter i ett utbyte med andra deltagare. I 

kvalitativa studier hänger mycket på observatören eller den som samlar in data. Det är svårt att 
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komma ifrån att resultatet blir influerat av mig som forskare (Wibeck, 2012). Att använda sig av 

fokusgruppssamtal medför ett antal svårigheter. Det kan vara problematiskt att som moderator 

ha full kontroll över de data som produceras. Den interpersonella dynamiken i gruppen kan även 

vara svår att tolka. Låsta motsättningar eller brist på olika mening kan göra det omöjligt att få till 

stånd en diskussion. Hur öppna eller hämmade är deltagarna? Det finns även en risk för att jag 

som moderator bildar en slags norm för vad som är socialt accepterat i gruppen genom att nicka 

instämmande vilket kan ha en hämmande effekt på den fortsatta diskussionen. Detta är det 

viktigt att vara medveten om (Wibeck, 2012). För att kompensera mot detta så fick deltagarna 

efter samtalet fylla i en utvärdering som handlade om i vilken grad de tyckte att de fick föra fram 

sin åsikt och vad detta berodde på (se utvärdering bilaga 2).  

Fokusgrupper är en metod som med fördel kan kombineras med andra kvalitativa eller 

kvantitativa metoder vilket gör den relevant för mig då jag gör uppföljningsintervjuer med ett 

antal lärare i naturvetenskapliga ämnen efter gruppsamtalet. Det ger en större möjlighet att tolka 

och begripa data (Tursunovic, 2002). Alla fokusgruppssamtal spelades in för att sedan 

transkriberas.  

Interv ju med lärare i  naturvetenskap 

Efter fokusgruppssamtalen genomfördes ett antal uppföljningsintervjuer med lärare inom enbart 

naturvetenskapliga ämnen, detta för att ge en djupare bild av hur just lärare inom dessa ämnen 

mer specifikt arbetar med elever i behov av särskilt stöd då jag tar examen som lärare inom 

biologi och naturkunskap. En intervju kan med fördel förberedas genom att arbeta fram olika 

teman och underteman. Att låta en intervjuguide vara mer tematiskt ordnad istället för att 

innehålla konkreta frågor kan leda till att intervjun blir mer utav ett strukturerat samtal istället för 

ett förhör. Dock kan en nackdel vara att det finns en risk för att samtalet svävar ut om man antar 

den lite mera öppna hållningen och att syftet med intervjun faller bort. Att ha konkreta frågor 

som man kan återkomma till som en typ av manus kan vara bra. En nackdel med att ha konkreta 

frågor är att man oftare behöver titta i sitt material för att se vilken fråga som kommer näst. För 

att underlätta analysen bör intervjun spelas in. Tankar och intryck är bättre att skriva ner direkt 

efter intervjun (Bergström, 2014). Min intervju baserades på frågeställningen; Vilka stödinsatser ger 

den tillfrågade läraren exempel på som man kan erbjuda i naturorienterande ämnen med tanke på möjligheterna 

till elevers lärande?  

Man bör under intervjun kombinera teman och konkreta frågor för att få en mer nyanserad 

bild. Detta för att behålla strukturen men även skapa möjlighet för utsvävningar. Att använda sig 

av intervjuer handlar mycket om att lära sig att släppa manus och sedan gå in i det igen. Då man 

genomför intervjuer ska man behålla sin öppenhet för att det finns en möjlighet att komma åt 

uppfattningar och föreställningar som man inte hade innan. Det finns även en möjlighet till 

fördjupning och en chans att komma åt komplexa mönster och personliga erfarenheter. Intervjun 

kan anpassas efter tidens gång och förändras, men man bör vara observant på att avsikten med 
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intervjun ligger som ständig utgångspunkt för frågorna. Den efterföljande analysen av det 

insamlade materialet kan göras på många olika sätt, både kvantitativt och kvalitativt (Bergström, 

2014).  

Det finns faktorer som mer än andra påverkar utfallet av en intervju och som har med 

intervjuaren, intervjusituationen och den intervjuade att göra. Intervjun är ett socialt möte vilket 

medför olika aspekter. Bland annat finns det inbyggda maktförhållanden i mötet som kan vara 

svåra att komma åt. Det finns även olika typer av oönskade effekter i samspelet mellan 

intervjuare och intervjuad: som intervjuare finns det en risk att man påverkar svaren, medvetet 

eller omedvetet. Man måste också vara observant på den intervjuades strategier i intervjun. Är det så 

att den intervjuade anpassar sina svar? Kanske efter vilka svar som den tror att intervjuaren 

förväntar sig? För att i största mån försöka undvika detta ska man välja indirekta frågor jämfört 

med direkta frågor. En annan faktor som har betydelse är vilken kompetens du som intervjuare har. Är 

intervjuaren van vid intervjusituationer? Har det genomförts en pilotstudie innan? Har det gjorts 

ett ambitiöst förarbete innan intervjun? (Bergström, 2014). De frågor som har ett stort värde är 

uppföljningsfrågorna. De används för att få fram ett mer innehållsrikt svar. Det kan till exempel 

vara att man frågar om den intervjuade kan ge exempel på en situation där något särskilt sker och 

hur man ser på detta (Esaiasson, 2012 s. 265).  

Genomförande 

Innan jag började med den egentliga studien så genomförde jag en pilotintervju till ett PM som 

hjälpte mig i arbetet med att utforma frågeställningar och frågor till samtalen (se bilaga 3.) 

Fokusgruppssamtalen och intervjuerna genomfördes i december 2014. Varje samtal tog ca en 

timme och intervjuerna ca 15-20 minuter. Samtalen och intervjuerna spelades in och under tiden 

fördes till viss del anteckningar. Lärarna uppmuntrades att höra av sig om de vill göra några 

tillägg efter intervjun. Efter varje fokussamtal fick deltagarna fylla i en kort utvärdering (se bilaga 

2.). Tre stycken samtal genomfördes på olika högstadieskolor inom kommunen.  

Material ,  kontexter och de l tagare  

Diktafon, mobiltelefon, frågemanual, anteckningsblock. 

Grupp 1: En manlig språk- och historialärare, två kvinnliga NO- och mattelärare, en kvinnlig 

språklärare och en kvinnlig bildlärare. Bra samspel mellan deltagarna. Flertalet förstelärare.  

Grupp 2: En kvinnlig specialpedagog och sfi-lärare och en manlig språklärare. Lugnt och 

djupgående samtal.  

Grupp 3: Fyra stycken lärare som har varit på skolan 1-4 år, alla inom NO- och matteblocket. 

Tre av fyra är förstelärare och den fjärde är facklig representant. En man som håller sig relativt 

passiv. Resterande är alla kvinnor som har mycket att säga.  

Skolorna beskrivs mer ingående i resultatdelen.  
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Bearbetning och analys 

Intervjuerna spelades in och transkriberades kort därefter. För att underlätta transkriberingen 

lyssnades materialet igenom två till tre gånger innan själva transkriberingen genomfördes. Detta 

för att skaffa en god uppfattning om samtalet men också för att ge stöd för minnet. Man kan med 

fördel utarbeta en samtalsprofil där huvuddragen i samtalet skrivs ner under tiden (Norrby, 2014 

s. 252). Vad som sedan väljs ut att ingå i uppsatsen återstår att avgöra i analysen. Detaljrikedomen 

är beroende av min studies syfte och frågeställningar. Den tredje intervjun transkriberades inte 

fullständigt på grund av tidsbrist, men ett visst antal intressanta aspekter plockades ut till 

resultatdelen. Analysen görs fenomenografiskt. Detta innebär att jag lägger märke till olika 

regelbundenheter, tendenser och mönster i materialet, även det som avviker. Det är ett sätt att 

skapa ordning i kaoset. De kategorier som utvinns ur resultatet kopplas till mina frågeställningar 

och analyseras sedan i relation till tidigare forskning på området (Marton, 1997). De olika 

specialpedagogiska perspektiven, som avgör synen på eleven, ligger som bakgrund till mitt 

studieobjekt. Resultatet bör granskas kritiskt. Talar den intervjuade sanningen? Är det rimliga 

svar? (Bergström, 2014).  

Trovärdighet  

För att försäkra mig om att deltagarna i undersökningen fick möjlighet att föra fram sina åsikter 

fick de genomföra en kort utvärdering efter samtalet (se bilaga 2). I denna svarade; 

• Skola nr 1; 4/5 deltagare alternativ ”d. Ja, absolut.” Den 5e svarade alternativ ”c. Ja, i viss 

mån” med tillägg alternativ ”c. Mina synpunkter kom fram ändå” + alternativ ”d. Annan 

orsak”. 

• Skola nr 2; båda deltagarna alternativet”d. Ja absolut”.  

• Skola nr 3; alla fem deltagare alternativet ”d. Ja absolut”. 

Kommentarer som kom fram vid utvärderingen var; ”Det har varit väldigt spännande att få 

sitta i en sån här grupp och dela med sig av sina tankar.”, "Märker att det finns behov av att 

samtala om olika begrepp för att klargöra och definiera hur vi ser på olika saker.", "Ämnet borde 

dryftas oftare. Inte bara för att en student behöver detta material.", "Spännande att reflektera 

över stöd! Kanske gav ett rörigt intryck, då vi faktiskt inte riktigt kommit igång med vår nya 

resursorganisation.", "Det här var roligt och uppfriskande. Roligt och nyttigt att få ventilera. Det 

gör vi alldeles för sällan." Och "Nyttigt att sitta i denna typ av samtal, det borde ske oftare.” 

Etiska aspekter   

Som forskare har man krav på sig för hur man bör handla och bete sig. Mycket av den 

information som man får måste hanteras varsamt då det handlar om informaton från individer. 

Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen. Dessa krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
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nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012 s. 6). Dessa krav ska man ta hänsyn till inför, under och 

efter en undersökning. Nedan följer en sammanfattning av dem: 

• Informationskravet: Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte.  

• Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. 

• Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 

största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 

att obehöriga inte kan ta del av dem.  

• Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål.  

Det finns även rekommendationer man som forskare bör förhålla sig till. Dessa handlar främst 

om att låta deltagare få ta del av information om de etiska kraven och senare resultaten i studien. 

Då min studie behandlar specialpedagogik och arbete med stödinsatser och då jag kommer att 

använda mig av intervjuer som metod, finns det många etiska ställningsstaganden och krav som 

jag måste förhålla mig till. Jag kommer, innan samtalen och intervjuerna, komma till skolan för att 

informera blivande deltagare om min studie, mitt upplägg och etiska regler. För att uppfylla de 

övriga ovanstående kraven ingår deltagarna i samtycke som innebär att de är medvetna om att de 

får avsluta studien när de vill, deras namn kommer inte ingå i studien och det kommer inte heller 

vara möjligt att ta reda på vilka de deltagande skolorna var.  

Reflekt ioner över metoden 

Valet av metod passade min studie bra och jag hade möjlighet att efter en analys av resultatet 

besvara mina frågeställningar och dra ett antal slutsatser. Pilotintervjun som genomfördes innan 

den egentliga studien hjälpte mig att utforma frågeställningar och teman till samtalet och 

intervjun. Att utforma ett syfte är en process och dess beskrivning förändrades något under tiden. 

Att använda sig av fokusgrupper och intervjuer som helhet fungerade bra även om metoderna 

innehöll en del fallgropar.  

Att göra ett relevant urval för att kunna besvara syftet var svårt. Rekryteringsprocessen, efter 

valet av skolor och personer att intervjua, var även den svår då många lärare upplevde stress och 

en tidspress innan jul. Efter att ha kommit i kontakt med tre intresserade rektorer på olika skolor 

så flöt arbetet dock på. I en av grupperna kände jag deltagarna till viss del vilket kan ha påverkat 

resultatet, men inte märkbart. De lärare som ingick i studien är ett urval som frivilligt anmälde sitt 

intresse till studien och de är antagligen en aning mer intresserade av att arbeta på nya sätt och ta 

till sig av forskning vilket kan ha påverkat utfallet. Då jag genomförde tre samtal tror jag att jag 

efter hand blev säkrare i min roll som moderator. Jag märkte vid transkriberingen att jag kom 

med fler uppföljningsfrågor. Därmed inte sagt att det är att föredra. Jag inväntade medvetet deras 

svar när det uppstod tystnad efter en fråga vilket jag tror var bra. Många av frågorna fick sina svar 
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efter hand som samtalet fortlöpte vilket tyder på att samtalet inbjöd till reflektion och möjlighet 

att yttra sig efter hand som samtalet fortskred. Det ser jag som en stor fördel med denna typ av 

fria samtal mellan flera deltagare. Datasätten tror jag ger skjuts till varandra. De enskilda 

intervjuerna kan alltså ha fått stimulans av det större samtalet. Deltagarna gav varandra 

inspiration och utvecklade tankegångar tillsammans vilket fungerade bra (Tursunovic, 2002).  

Att besgränsa sig och avgränsa ett område var för mig en svår uppgift. Känslan av att bara få 

skrapa på ytan av ett område som jag tycker är mycket intressant var ibland frustrerande. Under 

arbetets gång väcktes nya frågor men som jag, på grund av bland annat tidsbrist, inte kunde 

hänge mig åt. Lärarna i studien visade även upp ett stort behov av att få samtala och diskutera om 

frågor som rör stödinsatser vilket visar på att det finns mycket att hämta från denna typen av 

studie, men det får framtida forskning ta sig an.  

Det har varit väldigt intressant att för mig som student med lite erfarenhet från att arbeta med 

elever i behov av särskilt stöd, få lyssna på erfarna lärare som stöter på dilemman i mötet med 

eleven dagligen. Jag fick träda in i deras livsvärld som de gärna delade med sig av vilket känns 

stort. Min förförståelse för ämnet tror jag kan ha bidragit till att jag förstod och kunde känna igen 

mig i lärarnas beskrivningar. Jag la märke till en utveckling hos mig själv under arbetets gång där 

jag blivit mer ifrågasättande och kritisk till bland annat rådande forskning på området. Det 

behövs mer forskning som blottlägger lärarnas viktiga arbete på golvet istället för att enbart 

diskutera visioner.  
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Resultat  

Resultat från fokusgruppssamtal och intervjuer  

Nedan presenteras de viktigaste resultaten utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Då detta är 

en fenomenografisk studie kommer lärarnas egna begrepp och definitioner vara utgångspunkt för 

innehållet i olika teman. 

Beskrivning av skolorna 

Skola nr 1: Denna skola har länge varit utsatt och kämpat med bland annat svårhanterliga elever 

men även med rutiner och organisationsfrågor. För ett år sedan (2013) var Skolinspektionen där 

och gjorde nedslag inom områden som kränkande behandling och brister i åtgärdsprogram. I och 

med att skolan nu har fått en ny rektor så har en omorganisation av klasserna skett för att främja 

arbetet för elever i behov av särskilt stöd och arbetet med inkludering. En ”liten klass” finns och i 

övrigt resurstid för dem som behöver extra stöd. Eleverna på skolan kommer från olika sociala 

bakgrunder och från många olika kulturer.  

Skola nr 2: Denna skola är relativt stabil. De har ett varierat elevunderlag men är vana vid att 

hantera olikheter på ett organiserat sätt. På skolan finns en ”liten klass” men även tid hos 

specialpedagog om man behöver extra stöd. Lärarna upplever eleverna som trevliga och det är 

sällan som stora konflikter uppstår. Skolan har en förberedelseklass där eleverna befinner sig i ett 

års tid.  

Skola nr 3: Skolan, som enbart har funnits i 5 år, har estetisk profil med inriktning mot dans, 

musik, drama, slöjd och bild. Elever söker sig aktivt dit och de kommer inte enbart från 

närområdet. Upptagningsområdet är stort. Estetiska valet genomsyrar hur skolan är och även 

typen av elever. Detta påverkar dock inte i lika hög grad ämnesundervisningen. Det är betydligt 

fler tjejer än killar. Många av eleverna, ca 100 av 400, mår dåligt inombords, med eller utan bra 

hemförhållanden och flera söker till skolan för att de upplever att de inte platsar någon 

annanstans, enligt en lärare. Det är en väldigt tillåtande miljö. Inkludering är en naturlig del av 

vardagen och alla elever tillhör en större klass även om de har behov av särskilt stöd. Lärarna är 

vana vid att arbeta i nära samarbete med en specialpedagog och nära kollegor, även om det 

önskas mer tid till utbyte. 

Teman kopplat t i l l  s tudiens fråges täl lningar  

Olika aspekter som lärarna lyfter fram som väsentliga i undervisningen av elever i behov av särskilt stöd  

Lärarna i studien är generellt sett överens i många frågor som handlar om hur man bör arbeta 

med elever som är i behov av särskilt stöd. En aspekt som de alla lyfter fram som väsentlig är 

vikten av att identifiera vilket typ av stöd som eleven behöver. I många fall verkar stöd sättas in, 



 

 23 

som inte helt utvärderas utifrån effekt. En elev kanske inte gagnas så mycket av att få enklare 

instruktioner, utan snarare behöver tid enskilt med specialpedagog. Att identifiera vilket typ av 

stöd som den enskilde eleven har behov av kan vara svårt.  

Man har kanske gett något som liknar särskilt stöd utan att det har funnits på papper och 
då blir det ju svårt att utreda vad det faktiskt är som har bidragit till att eleven klarar sig 
eller inte klarar sig.  

En lärare tror att det gemensamma är att man inte har haft en strategi utifrån vilka resurser man 

har. Lärarna anser det även viktigt att rätt person får hantera eleven som behöver stödet. Många 

av lärarna från olika grupper berättar att de föredrar att själva hantera och stötta eleven, men med 

stöd av specialpedagog. Det är vanligt att en elev som är i behov av stöd får gå iväg från lektionen 

för att sitta extra med en annan pedagog. Denna överlämning kan bli till ett glapp som är svårt att 

hantera. En av lärarna beskriver ett fall där hon själv fick ta hand om eleven för att hon visste vad 

den eleven behövde. Hon efterfrågar mer egen resurstid utöver sin egen undervisningstid och 

hon får medhåll från sina kollegor.  

Lärarna i studien lyfter alla fram vikten av att arbeta nära med elevhälsoteamet men 

möjligheter till detta varierar från skola till skola. Många efterfrågar stöd från en specialpedagog i 

hur man kan lägga upp undervisningen för att främja elevernas lärande men även för att avlasta 

lärarna i dokumentationsarbetet. De skulle även vilja ha mer tid för att kunna arbeta kollegialt för 

att kunna hjälpa eleverna på bästa sätt. En av skolorna berättar att ledningen och rektorn har 

mycket stor makt över hur man utformar det särskilda stödet på skolan. En lärare berättar att en 

rektor på en tidigare arbetsplats hade sagt ”dina elever – ditt ansvar, lös det!” när hon kom och 

efterfrågade stöd i arbetet med en krävande elev. ”Man fick trolla med knäna” fortsätter en annan 

lärare som känner igen sig. Rektorns agerande upplevde läraren som oprofessionellt, vilket fick 

effekter både för henne och för eleven. Hennes nuvarande rektor hanterar frågor som rör elever i 

behov av särskilt stöd med samma vikt som alla andra frågor på skolan, vilket har underlättat 

hennes arbete enormt. ”Vi är ju ett team och om man drar åt samma håll så går arbetet så mycket 

lättare och resultatet blir oftast bättre” säger hon.  

Att ge alla elever, men kanske i högre grad elever i behov av särskilt stöd, positiv feedback är 

en viktig aspekt i att främja elevens lärande. En lärare berättar att han hela tiden bekräftade eleven 

när denne hade åstadkommit något, stort eller smått, och han märkte att eleven verkligen växte av 

den återkopplingen. Att uppmärksamma eleven, fråga vad den tycker och visa att eleven är viktig 

lyfter många av lärarna fram som betydelsefullt för elevens utveckling. En av lärarna berättar att 

hon skulle kunna anpassa ännu mer i klassrummet om det fanns resurser till det. Rätt material 

bland annat. Men till det räcker inte pengarna. Uttrycket ”Budget i balans” används av lärarna för 

att uttrycka att pengarna är i centrum och inte eleven, något de uttrycker ett starkt missnöje emot. 

På en av skolorna har de börjat med en ny inläsningstjänst som alla elever kan ta del av. De kan 

lyssna på läromedel vilket hela gruppen tycker är fantastiskt. De berättar att det inte blir så 

dramatiskt då om alla använder denna tjänst och inte bara de som är i behov av särskilt stöd.  
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Viktiga aspekter som lärarna tar upp är alltså vikten av att rätt stöd ges, att rätt person ger 

eleven stödet, att överlämningen mellan olika insatser går rätt till, att arbeta i nära samarbete med 

elevhälsoteamet och med kollegor, att ledningen värdesätter arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd, att ge mycket positiv feedback för att främja elevernas lärande, att resurserna finns där och 

att man avdramatiserar tjänster som underlättar inlärningen för eleverna.  

Karaktären av de o l ika stödinsatserna 

Arbetet med elever i behov av särskilt stöd har inte ändrats drastiskt sedan de nya riktlinjerna från 

Skolverket kom i somras. En lärare nämner dock att man nu måste särskilja mer i terminologin än 

förut. Han tror att förändringen har skett för att underlätta dokumentationen och 

administrationen. Man måste då bli mer exakt vilket en lärare anser utgör ett stressmoment. Även 

om ett syfte med de nya riktlinjerna är att minska ner på dokumentationen så upplever inte 

lärarna denna förändring än. Flera anser att dokumentationen tar allt för mycket tid och att dess 

syfte inte är helt tydligt. Två lärare i två grupper säger, oberoende av varandra att ”det handlar om 

att ha ryggen fri mot Skolverket och mot föräldrarna.” En annan lärare berättar att de nya 

riktlinjerna inte internaliserats i honom än men han gissar att extra anpassningar kan genomföras 

ganska enkelt inom klassrummet medan särskilt stöd kräver mer resurser och sker utanför 

klassrummet. Något annat uppfattar han inte som typiskt för de olika stödinsatserna.  

”Vi har alltid hållit på med särskilt stöd! Det är så mycket modeord nu för tiden. Det känns 

som en knäpp på näsan!” Så uttrycker sig en lärare då de på skolan skulle börja föra checklistor 

över vilka extra anpassningar de genomförde i klassrummet och sedan diskutera dessa med 

arbetslaget. Hon tror att checklistorna är ytterligare ett sätt att ha ryggen fri mot Skolverket och 

mot ”krävande föräldrar”. Flertalet av lärarna anser de nya riktlinjerna som ett ifrågasättande av 

deras professionalitet. De tycker att det ingår i deras kompetens som lärare att jobba med i 

klassrummet även om man ibland behöver stöttning för hur arbetet med att individanpassa 

undervisningen ska gå till. Dessa anpassningar ska man inte behöva dokumentera, de sker per 

automatik, intuitivt, och bör ingå i basutbudet. Som en lärare uttrycker det; 

Det stöd som nu kallas extra anpassningar anser jag ingår i basutbudet. Checklistor kan 
nästan kännas som ett undervärderande av läraren. Det här med lärarens 
professionalitet… alltså, man måste faktiskt utgå från att lärare är professionella. Det 
måste vara grundinställningen. Man ska inte behöva bevisa sig själv hela tiden. 

Lärarna berättar att de tror att det som menas med extra anpassningar är sådant stöd som man 

sätter in själv i klassrummet som inte är lika omfattande som det särskilda stödet. En lärare tror inte 

att det spelar någon roll var stödet ges utan att det snarare är omfattningen som avgör vad för typ 

av stöd det är. Hon säger att det som karaktäriserar de olika stödinsatserna är deras olika 

varaktighet men att detta inte uttrycks tillräckligt tydligt i de nya riktlinjerna. ”Särskilt stöd är 

numer toppen på isberget av olika stödinsatser. Det är sista utvägen och innehar ett större värde 

nu. Förr var det enklare att sätta in detta stöd. Nu krävs det att man tar ett beslut efter många 
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överväganden och efter utredning om stödet verkligen behövs.” Läraren berättar vidare att om 

det anses aktuellt så skrivs ett åtgärdsprogram där det sedan är åtgärderna som utreds och inte i 

samma mån elevens prestation, målen. Har åtgärden fungerat eller bör man förändra stödet i 

någon riktning? Det är alltså inte eleven som i samma utsträckning som förr som ska utvärderas. I 

åtgärdsprogrammet står det om behovet av stöd och vilka åtgärder man tänker sätter in och 

sedan är det alltså åtgärderna som ska utvärderas. Detta, berättar läraren, är en förändring jämfört 

med tidigare. Då skrev man istället vilka mål som eleven skulle jobba emot och sedan var det 

målen som utvärderades. Man vill komma åt vilka åtgärder det är som lett till elevens resultat. Ett 

särskilt stöd kan enligt lärarna vara till exempel en anpassad studiegång, tid hos specialpedagog, att 

gå i en särskild undervisningsklass eller att på vissa lektioner ha undervisningen på annan plats.  

Lärarna verkar generellt sett oinsatta i vad som karaktäriserar de olika stödinsatserna med 

hänsyn till Skolverkets nya riktlinjer. En av lärarna, som har specialpedagogisk kompetens, 

beskriver mer ingående hur ett åtgärdsprogram skrivs och hur ett beslut om att sätta in särskilt stöd 

fattas. Det ska av beskrivningen i åtgärdsprogrammet framgå, utan att man skriver att eleven ska 

gå i liten grupp, att eleven behöver vara i ett mindre sammanhang där det är lugn och ro och flera 

vuxna. Denna beskrivning leder till ett beslut om att eleven bör gå i liten grupp. Det är sedan 

denna åtgärd som utvärderas för att se om stödinsatsen har fått effekt.  

Skil lnader mel lan o l ika stödinsatser ;  extra anpassningar och särski l t  s töd 

Flertalet av lärarna i studien tycker inte att skillnaderna mellan de olika stödinsatserna är tydliga, 

även om just det var ett av de syften som Skolverket hade med de nya riktlinjerna. De anser att 

det inte är definierat vad som faktiskt är vad. En av de tre grupperna berättar att de ser den 

största skillnaden som rumslig när det kommer till gränssättningen mellan extra anpassningar och 

särskilt stöd. Ges stödet i klassrummet så är det en extra anpassning och i övriga fall så är det en typ 

av särskilt stöd. Denna uppfattning delas inte av de två andra grupperna. De pratar istället om att 

det är varaktigheten av stödet som avgör om det kan kallas särskilt stöd eller en extra anpassning, 

även om det inte står uttryckt just så i riktlinjerna. Det handlar inte så mycket om var detta stöd 

ges, även om det i viss mån finns tendenser som pekar på att den rumsliga aspekten, som den ena 

skolan nämner, stämmer.  

Två av grupperna berättar att de har förstått det som att skillnaden mellan de olika 

stödinsatserna uppstår om man fattar ett beslut om att sätta in stöd och det beslutet måste 

rektorn ta. Den enda specialpedagogen i de tre grupperna nämner att det kan vara svårt att göra 

en adekvat bedömning av om en utredning ska leda till ett beslut om särskilt stöd. Hon berättar att 

hon till exempel träffar en elev en gång i veckan men att det inte enbart är av den anledningen 

som det klassas som ett särskilt stöd. Där spelar varaktigheten av stödet in. Men just denna 

övergång anses av henne otydlig och hon får medhåll från sina kollegor. En effekt som följer av 

att de nya riktlinjerna upplevs som otydliga kan vara att en elev inte får det stöd den behöver 

vilket alla lärarna tycker är olyckligt. Lärarna anser att det råder en riskabel oenighet i var gränsen 
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går mellan de olika stödinsatserna. Då finns det en risk att skolor arbetar väldigt olika. Men som 

en lärare uttrycker det;  

Jag tror att förutsättningarna ökar för det medvetna valet kring olika stödinsatser. Det 
kommer klarna efter tid. Administrationen av stödet står i konflikt med givandet. Det blir 
en utmaning för skolledningen att få oss att ge det här stödet och anpassningarna istället 
för att dokumentera. Att frigöra oss från dokumentationen så att vi kan ge stödet och få 
ett sånt klimat. Det är kontraproduktivt med dokumentationen om stöd istället för att ge 
stöd.  

Lärarna är eniga om att dokumentationen tar mycket tid ifrån det arbete de egentligen skulle 

kunna ha lagt ner på att ge eleverna mer stöd. De efterfrågar mer stöd i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd och menar att skillnaderna mellan de olika stödinsatserna upplevs som 

otydliga vilket får negativa effekter för eleverna.  

Förhål landet  mel lan de o l ika stödinsatserna och t i l l  e l evers  lärande  

Alla lärare i studien är överens om att arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver lyftas 

fram och värdesättas högre för att främja alla elevers rätt till att lära och för att garantera en 

likvärdig utbildning trots elevernas olikheter. En av lärarna beskriver att de inte får tillräckligt 

med stöd i arbetet. Hon säger;  

Det jag känner är att man saknar verktyg. Det ideala vore ju om man kunde planera sin 
undervisning så att den kunde vara inkluderande, att arbeta inkluderande så att man kan 
hjälpa alla. Och den där inkluderingen den tyckte jag kastades över oss utan att någon 
gavs möjlighet att hitta verktygen eller tiden för att arbeta inkluderande. För 
erfarenheterna och idéerna finns ju på skolan men man måste ha tid för 
erfarenhetsutbyte. 

Vilken av de olika stödinsatserna som är att föredra tycker lärarna generellt sett kan vara svårt att 

veta. Inkludering är ett ämne som kommer upp i alla grupper då samtalet leds in på vilket stöd 

som skulle vara mest fördelaktigt för eleven. En lärare berättar att hon tidigare såg inkludering 

som en självklarhet och ett mål att sträva emot då hon trodde att motsatsen till inkludering skulle 

leda till utanförskap och negativ exkludering för eleven. Nu inser hon att inkludering inte alltid är 

önskvärt. Hon berättar att eleverna i deras lilla grupp på skolan aldrig skulle vilja gå i stor grupp 

även om Skolverket säger att Särskilda undervisningsgrupper bara får finnas till i enstaka fall. Hon 

menar att inkludering handlar om delaktighet och inte om den fysiska placeringen av eleven. Om 

eleven känner sig delaktig i en mindre grupp med ett mindre antal lärare så ser hon ingen 

anledning att ”tvinga” eleven att gå i en ”vanlig” klass. Hon får medhåll från sina kollegor i 

gruppen och samma inställning till inkludering råder i alla grupper. En annan lärare beskriver att 

han är allmänt skeptiskt till inkludering som ett sätt att främja elevernas lärande, även om han 

också betonar vikten av att våga prova nya och alternativa lösningar där inkludering kan vara ett 

av dem.  
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I en av grupperna blir stämningen något irriterad då man diskuterar vilken lösning och vilka 

stödinsatser som är bra utifrån elevens perspektiv. En lärare anser att tanken om inkludering som 

lösning på hela problemet bara är ytterligare en i raden av olika ”nödlösningar” för att hjälpa 

elever i behov av särskilt stöd. ”Den här inkluderingstanken den är så stor nu. Den passar kanske 

en del men den passar inte alla. Och jag tror att den här inkluderingstanken den handlar väldigt 

mycket om pengar” säger hon.  

I en annan grupp är lärarna mer positiva till tanken om inkludering, men de berättar att man 

måste arbeta med det på ”rätt sätt.” På deras skola går alla elever i stor klass men under vissa 

mattelektioner går ett antal elever iväg och får enskild undervisning då de har stora 

inlärningssvårigheter. Tanken på att organisera undervisningen på ett annat sätt har inte slagit 

dem. En annan lärare beskriver svårigheter med att låta alla elever få undervisning i samma 

klassrum som ett sätt att uppnå delaktighet. Dels beskrivs det som svårt för läraren att 

individanpassa undervisningen när elevernas kunskapsnivåer varierar väldigt mycket, men det kan 

också upplevas svårt för de elever som förväntas gå i samma klassrum där många konflikter lätt 

uppstår om klassen är splittrad.  

En annan aspekt av arbetet med att främja elevernas lärande är åtgärdsprogrammen. En lärare 

berättar att det skrivs mindre åtgärdsprogram nu än vad det gjorde för fem år sedan. Hälften av 

klassen kunde då ha åtgärdsprogram, men så är inte fallet nu. Läraren kommenterar förändringen 

genom att sucka och säga; 

Sen tycker jag att det egentligen är helt ointressant… Om eleven då inte får något stöd, 
vad sjutton ska ett åtgärdsprogram finnas då för! Det är ju bara för att hålla ryggen fri. Jag 
har varit så förbannad på de där åtgärdsprogrammen och den eviga dokumentationen. 

Då åtgärdsprogram skrivs anser lärarna att för mycket fokus hamnar på individen. De tycker 

istället att man borde lyfta fram det kollektiva perspektivet för att komma till rätta med arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd. Arbetet blir, enligt lärarna, allt för individualiserat annars. 

Lärarna i studien är även alla överens om att man måste komma ifrån synen på eleven som 

avvikande och istället försöka förändra den miljö eleven befinner sig i för att tillgodose elevens 

behov.  

Stödinsatser  som erbjuds i  naturkunskap för at t  f rämja e l evernas lärande  

Tre stycken NO-lärare på de tre olika skolorna blev efter fokusgruppssamtalen intervjuade enskilt 

om hur de ser på att anpassa undervisningen för att främja arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd. Alla tre berättar att de låter eleverna få tydligare instruktioner som en typ av extra anpassning. 

De försöker även i största möjliga mån få eleverna att närvara på laborationer, även om eleverna i 

behov av särskilt stöd i högre grad tycker att det momentet är svårt. Dock kan just arbetet med 

laborationer gynna vissa då det till största delen utgörs av praktiskt arbete. Att skriva 

laborationsrapporter tycker de flesta elever är svårt. En av lärarna berättar att NO-ämnen 

(biologi, kemi eller fysik) oftast är de ämnen som faller bort om en elev ska få anpassad 
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studiegång som en form av särskilt stöd. Detta tycker läraren är synd då hon verkligen försöker 

anpassa undervisningen så att den ska passa alla och fungera även för de svagaste. Hon berättar 

även att det i NO-ämnet inte finns så mycket stöd att tillgå förutom enklare material. Detta 

nämner även de andra lärarna som blir intervjuade. En av lärarna berättar att allt inte är negativt. 

NO-ämnet har mycket inbyggt som kan göra att elever i behov av mer stöd lättare förstår. Här 

nämns vardagsanknytningen och möjligheten att genomföra utomhusundervisning som stora 

fördelar med ämnet. En annan fördel som nämns är att man som NO-lärare oftast har eleven i 

alla delar av ämnet; Biologi, kemi och fysik vilket gör att man lättare kan fånga upp och stötta 

eleven.  
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Analys 

Analysen av resultatet görs fenomenografiskt. Detta innebär att jag lägger märke till olika 

regelbundenheter, tendenser och mönster i materialet, även det som avviker. De kategorier som 

utvinns och framställs i resultatet ovan analyseras här i relation till tidigare forskning på området 

(Marton, 1997). 

Arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

Skolorna hanterar arbetet med stödinsatser olika, men lärarna i alla grupper sammantaget tycker i 

mångt och mycket lika avseende hur arbetet bör gå till. Vad som lärarna anser karaktäriserar de 

olika stödinsatserna varierar mellan skolorna, men uppfattningen på en och samma skola är i stort 

sett samma. Olikheter i arbetssätt kan bero på att olika rektorer skapar olika förutsättningar på de 

skolor där de jobbar. Detta var en åsikt som kom fram från flera lärare som hade erfarenhet av att 

arbeta på olika skolor. På skola nr 3 har arbetet med olika typer av stödinsatser inte förändrats 

märkbart sedan de nya riktlinjerna från Skolverket kom i sommaren 2014. Det kan bero på att 

skolan redan arbetade så som Skolverket föreskriver. Jag upplever ett missnöje hos den första 

gruppen på skola nr 1 när det kommer till hur den tidigare ledningen på skolan har hanterat 

elever i behov av särskilt stöd. Den nya ledningen på skolan har dock startat en omorganisation 

av verksamheten som ännu inte förankrats ut i organisationen, så det återstår att se vilka effekter 

den kommer att leda till. Arbetet med olika typer av stöd, som efter Skolverkets nya riktlinjer 

skulle underlättas, upplevs generellt sett av lärarna som vagt och svårhanterligt. Övergången var 

extra anpassningar och särskilt stöd går tycker nästan alla i studien är otydligt beskrivet i riktlinjerna. 

Enligt lärarna på skola nr 1 verkar det främst handla om den rumsliga aspekten; Om eleven är 

med i den ordinarie undervisningen i klassrummet och får extra anpassning eller om eleven går 

till specialpedagogen och får särskilt stöd. Detta är inte rent terminologiskt vad som menas i de 

nya riktlinjerna (Skolverket, 2014). Skola nr 2 verkar mer införstådda med var övergången går 

från extra anpassningar till särskilt stöd. De är inte lika blint fokuserande på den rumsliga aspekten 

(om eleven placeras i eller utanför klassrummet) utan mer om delaktighet, vilket ju är tanken med 

inkludering (Nilholm & Göransson, 2013b s. 56). Eleverna kan mycket väl känna sig mer 

inkluderande i en utåt sett exkluderande verksamhet, i en liten grupp t.ex., än om samma elev ska 

gå i den ordinarie klassen där eleven kanske känner sig väldigt annorlunda menar lärarna. Detta 

går hand i hand med vad Skolverket också menar, men de uttrycker tydligt att särskilda 

undervisningsgrupper i största möjliga mån ska undvikas (Skolverket, 2014). Anledningen till att 

skola nr 2 är mer vana vid skolverkets råd kan bero på att skolan sedan länge har haft en bra 

organisation kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd. De har en liten grupp på skolan där 
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elever som är i behov av särskilt stöd går, och den gruppen fungerar bra. Att arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd kan variera så mycket mellan de olika skolorna är för mig anmärkningsvärt.  

De nya riktlinjerna upplevs som ett ifrågasättande av lärarens 
professionalitet  

Ett resultat från studien som är genomgående i alla grupper jag samtalade med är att de nya 

riktlinjerna från Skolverket upplevs som ett ifrågasättande av lärarens proffessionalitet. Många 

lärare anser att de redan har arbetat på ett liknande sätt redan innan riktlinjerna och en förändring 

i skollagen kom. De tycker att Skolverket inte riktigt har förstått problematiken som lärarna 

upplever på golvet. Lärarna identifierar sig inte helt med den roll som Skolverket ger dem. Detta 

liknar den kritik som kom från lärarna mot SIA-utredningen 1974 (Persson, 2004). Jag tror att det 

dock kan vara så att alla inte arbetar på ett lika genomtänkt sätt som de som känner sig 

ifrågasatta. Det går inte att förutsätta att alla arbetar lika med stödinsatserna, därför kommer det 

nya riktlinjer för att garantera kvaliten på skolorna. Men att det finns ett glapp mellan vad som 

pågår i skolorna och vad Skolverket tror pågår, anser jag är ett problem. Om lärarna uppfattar nya 

riktlinjer ovanfrån som bristande respekt så har Skolverket misslyckats. Otydligheten består och 

de nya riktlinjerna får inte det värde de föräväntas få. Amerikanen Thomas Skrtic, som har haft 

en stor påverkan på synen på specialpedagogik, skriver i en artikel (1991), som även om den är 

mer än 20 år gammal fortfarande är aktuell, att han har en stor tillit till att de professionella själva, 

lärarna, kan hitta lösningar på sina problem om de slipper ut ur de ”byråkratiska järnburarna”. 

Alla lösningar kan inte beskrivas på förhand utan skapas i den professionella 

problemlösningsprocessen och den kräver spelrum och tid. Tid till eftertanke. Den åsikten 

uttrycker lärarna i denna studie.  

Särskiljande av elever lever kvar men ett förändringsarbete pågår 

Det historiska arvet av särskiljande lever kvar i vårt skolsystem och i samhället. Peder Haug 

(2010) menar att segregerande tendenser fortfarande dominerar i Sverige och detta har även jag 

märkt i denna studie. Jag märker dock att ett viktigt förändringsarbete pågår. Alla grupper som 

ingick i studien pratade om värdet av att låta eleverna bli mer delaktiga i sin undervisning och på 

flera sätt kunna påverka sin skolsituation. Lärarna har skilda åsikter om att arbeta med 

inkludering, där vissa är väldigt skeptiska medan andra ser det som en självklarhet och utformar 

verksamheten utefter dess tankesätt. Min studie visar alltså att de två perspektiven som råder 

gällande synen på eleven verkar stå i konflikt med varandra, vilket stödjs av forskning (Nilholm, 

2005). Det finns många hinder inbyggda i verksamheten som man måste övervinna innan man 

fullt ut kan arbeta inkluderande och på sikt utvärdera det arbetssättets effekter. Många små 

klasser finns fortfarande kvar och i vissa fall så utvärderas inte effekterna av att låta elever gå i 

särskild undervisningsgrupp vilket kritiseras av Skolverket (2014). På den skola där man redan 
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aktivt arbetar enligt de nya riktlinjerna berättar specialpedagogen att det inte är eleven som ska 

utvärderas utan de åtgärder man sätter in, därför skrivs ett åtgärdsprogram. Det är en skillnad 

från innan i hur man uttrycker sig när man dokumenterar. Hon tror att det är ett sorts aktivt 

ställningstagande från Skolverket för att försöka komma ifrån det annars så dominerande 

kategoriska perspektivet (Nilholm, 2005). Att man nu utvärderar åtgärderna i högre grad än 

tidigare, i kombination med perspektivförskjutningen, tror jag hänger ihop med att man vill 

identifiera just vilket typ av stöd eleven verkligen gynnas av och detta på ett bättre och mer 

effektivt sätt. Är det rätt stöd som sätts in och vilka effekter får just denna åtgärd? Man vill med 

alla medel komma till rätta med situationen som annars kan vara väldigt tidskrävande och där 

eleven hamnar i kläm mellan olika beslut. De specialpedagogiska perspektiven är viktiga att ta 

ställning till på grund av att det är de som avgör synen man har på eleven och dess 

lärandesituation. Om man med ljus och lykta söker efter fel hos eleven för att förklara varför 

denne inte når upp till kunskapskraven så kommer man troligtvis inte hjälpa eleven utan snarare 

stjälpa. Lärarna i studien är alla överens om att man måste frångå att se på eleven som avvikande 

och istället försöka se miljön som orsak till elevens svårigheter. Genom att förändra denna kan 

man tillgodose elevens behov. Detta synsätt förankras även i den rådande forkning som finns på 

området (Haug, 2010; Nilholm, 2005). Lärarna tror dock att implemeteringsarbetet kommer att ta 

tid då det är en pågående och levande process. 

Det kollektiva perspektivet efterfrågas 

Att inte enbart se eleven som ett problem utan snarare inlärningsmiljön sätter också fingret på en 

annan viktig aspekt. Om en förändring kan ske i utformningen av åtgärdsprogrammen där fokus 

istället läggs på vilka stödinsatser som fått effekt för elevens utveckling, tror jag att blicken kan 

lyftas mot det kollektiva perspektivet och inte enbart det individuella. I specialpedagogik finns det 

en risk att elever särskiljs och, även om syftet är gott, anses ”speciella” eftersom att 

undervisningen för dessa elever till mångt och mycket är individanpassad efter deras behov 

(Ahlberg, 2007). Många av de stödinsatser som sätts in tror jag kan gynna kollektivet och klassen 

som helhet utan att kvaliten på undervisningen sjunker. Dock är åtgärdsprogrammen i sig ett 

dokument som just fokuserar på individen. Det skrivs inte åtgärdsprogram för gruppen. Det 

finns mycket kritik som menar att forksningen har varit för individinriktad och fokuserat på 

avvikelser (Ahlberg, 2007; Persson, 2004), en typ av kritik som kan leda till självreflektion vilket 

är bra. Min studie visar att det finns ett behov av att stärka samarbetet mellan kollegor och arbeta 

med gruppmål inom organisationen och inom klassen.  

Inkludering som mål och medel  

Inkludering anses av många lärare i studien som ett modeord med mycket varierad innebörd. Det 

poänteras i forskningen att det är mångtydigt (Persson & Persson, 2012) vilket kan ställa till med 
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problem. Syftet med inkludering är i mångt och mycket ett medel för att undivika exkludering 

(Ahlberg, 2007). Men behöver en liten grupp enbart innebära exkludering eller kan det till och 

med vara just det som är mest fördelaktigt för eleven? Min studie visar att inkludering inte enbart 

är positivt och önskvärd om det innebär att elever nästan uteslutande ska gå i stora grupper. Det 

passar inte alla. Begreppet tolkas olika och därmed uppstår förvirring (Persson & Persson, 2012 s. 

27). Inkludering kan dock vara ett naturligt sätt att arbeta på enligt en av skolorna, som är vana 

vid att låta inkludering styra hur de lägger upp sin verksamhet. Att arbeta inkluderande behöver 

inte betyda att man omorganiserar arbetet enormt. Det kanske snarare handlar om att förändra 

sitt tankesätt (Persson & Persson, 2012). ”Eleverna som går i vår lilla grupp skulle aldrig vilja gå i 

en större grupp. Inkludering handlar ju inte om den fysiska placeringen utan om delaktighet och 

delaktighet känner de i sin lilla grupp med ett fåtal lärare. Det är den bästa lösningen för dem.” Så 

även om den politiska visionen är inkludering och även om det är ett ”inneord” nu (Nilholm, 

2006) så är det inte alltid att föredra. Lärarna lyfter fram vikten av att inte dra alla elever över en 

kam, alla elever i behov av särskilt stöd har väldigt varierad bakgrund och kräver olika typer av 

stödinsatser. Min studie visar att skolorna hanterar arbetet med stödinsatser olika vilket lärarna 

själva tror beror på att de har olika typer av elever. ”Olika elever kräver olika angreppssätt”. Till 

stor del kan man individanpassa undervisningen inom den ordinarie verksamheten även om 

många av stödinsatserna kan gynna alla. Lärarna tror att inkludering kan vara en ”fluga” men att 

det senare, efter tid och mer erfarenhet av arbetssättet, kan bli ett lyckosamt arbetssätt och ett 

mål för verksamheten att stäva emot. Det verkar vara samma typ av problematik som råder i 

NO-ämnet som i övriga ämnen. Dock har ämnet en fördel som kan underlätta inlärningen för 

elever i behov av särskilt stöd då det är tacksamt att knyta an till vardagen men även genomföra 

undervisning utomhus. Tyvärr så berättar lärarna i studien att NO-ämnena är de som faller bort 

först om en elev ska få anpassad studiegång. Det finns heller inte så mycket stöd att tillgå i ämnet 

då det oftas prioriteras bort före språk och matematik.  

Dokumentationens baksida 

De nya riktlinjerna från Skolverket (2014) syftar till att underlätta bland annat arbetet med 

dokumentationen för lärarna, men lärarna i studien upplever snarare att syftet fått motsatt effekt. 

Det kan hänga ihop med att de upplever riktlinjerna som otydliga vilket gör att dokumentationen 

tar längre tid. Lärarna i studien anser även att dokumentationen är bristfällig vid överlämning 

mellan klasser, skolor och årskurser vilket försvårar arbetet mycket. Här finns det stora 

utvecklingsmöjligheter. Och som en lärare uttryckte det; ”det handlar om att ha ryggen fri 

gentemot Skolverket”. Vilket syfte får dokumentationen då? Tar detta fokus från 

dokumentationens egentliga syfte: att främja elevens lärande? En annan lärare sa ”det är 

kontraproduktivt med dokumentationen om stöd istället för att ge stöd” vilket sätter fingret på 

problematiken.  
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka några högstadielärares erfarenheter och uppfattningar av 

olika stödinsatser så som extra anpassningar och särskilt stöd, detta i relation till idén om en skola för 

alla och utifrån ett inkluderingsperspektiv.  

Inkludering och elever i behov av särskilt stöd är ett komplext område. Det råder olika 

uppfattningar om hur detta område ska angripas. Studien visar att olika perspektiv står i 

motsättning till varandra. Det råder även tvivel bland lärarna om hur man ska arbeta med de olika 

stödinsatserna även om skolverket har kommit med nya riktlinjer för att underlätta arbetet. 

Mycket arbetet återstår innan glappet mellan Skolverkets visioner och skolans verklighet kan 

närma sig varandra.  

Viktiga aspekter som lärarna tar upp är i studien vikten av att rätt stöd ges, att rätt person ger 

eleven stödet och att överlämningen mellan olika insatser går rätt till. De lyfter även fram vikten 

av att arbeta i nära samarbete med elevhälsoteamet och med kollegor, men även att ledningen 

värdesätter arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Betydelsefullt är också att ge mycket 

positiv feedback för att främja elevernas lärande, att resurserna finns där och att man 

avdramatiserar tjänster som underlättar inlärningen för eleverna. Även om mycker arbete med 

elever i behov av särskilt stöd pågår verkar lärarna i studien generellt sett inte insatta i vad som 

karaktäriserar de olika stödinsatserna med hänsyn till Skolverkets nya riktlinjer. Det kan bero på 

att riktlinjerna inte hunnit internaliserats än, men det är ändå anmärkningsvärt.  

Lärarna är eniga om att dokumentationen tar mycket tid ifrån det arbete de egentligen skulle 

kunna ha lagt ner på att ge eleverna mer stöd. De efterfrågar mer stöd i arbetet med elever i 

behov av särskilt stöd och menar att skillnaderna mellan de olika stödinsatserna upplevs som 

otydliga vilket får negativa effekter för eleverna. De är även alla överens om att man måste 

komma ifrån synen på eleven som avvikande och istället försöka förändra den miljö eleven 

befinner sig i för att tillgodose elevens behov. 

Även om lärarna efterfrågar råd och riktlinjer från Skolverket på grund av att de upplever att 

det finns brister i verksamheten kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd så känner sig 

lärarna i studien ifrågasatta då nya riktlinjer kommer. De upplever att deras kompetens inte tas på 

allvar då Skolverket kommer med nya riktlinjer på de områden där arbetet brister. Skolverket 

verkar alltså ha misslyckats med att föra in och förankra riktlinjer. Riktlinjerna upplevs som ”en 

knäpp på näsan” som en lärare uttryckte sig. Läraryrket är speciellt. Mycket av professionaliteten 

verkar finnas inbyggd i lärarrollen. Bara för att man är lärare så skall man behärska yrkets alla 

delar vilket ju inte är fallet. Ett ifrågasättande av ett visst arbetssätt blir ett ifrågasättande av 

personen som identifierar sig i mångt och mycket med sitt yrke. Då blir det personligt. Det kan 

vara en anledning till att det i samtalen upplevs som något kränkande när skolverket kommer 

med ”nya” riktlinjer som lärarna själva tycker att de ”alltid” (citat) har arbetat med. Det kan också 
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vara så att Skolverket har en alldelles för bristfällig insyn i lärarnas faktiska arbete på skolorna. De 

lärare som ingick i studien är ett urval som frivilligt anmälde sitt intresse till studien och de är 

antagligen en aning mer intresserade av att arbeta på nya sätt och ta till sig av ny forskning. 

Lärarna får ta mycket kritik och många pratar om ”låt lärare vara lärare”. Det finns brister men 

samtidigt upplever sig lärarna kompetenta att klara upp problemen själva. Istället för att ta 

riktlinjerna till sig så tar de dessa som kritik. ”Man ska inte behöva bevisa sin kompetens och att 

man duger hela tiden.” De känner sig trampade på tårna. Hur Skolverket kan arbeta för att 

lärarna känner sig mer förstådda ingår dock inte i den här studien.  

Lärare på samma skola har olika åsikter om vad inkludering är men också vad arbetet med 

elever i behov av särskilt stöd innebär. Vad detta får för effekter för eleverna i behov av särskilt 

stöd är svårt att säga, men säkerligen är det negativt. Om detta enbart beror på otydligheter i 

råden kan inte jag uttala mig om. Implementeringen måste bli bättre därför att det finns olika 

uppfattningar inom samma skola. ”Man måste dra åt samma håll för att nå resultat”, som en 

lärare i studien uttrycker det. Att arbetet med elever i behov av särskilt stöd kan variera så mycket 

mellan de olika skolorna är för mig anmärkningsvärt. Att det även finns ett glapp mellan vad som 

pågår i skolorna och vad Skolverket tror pågår anser jag även är ett problem.  

Det finns inte något entydigt svar på hur man ska arbeta med att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd. Många lärare skulle önska att det rådde mer öppenhet i kollegiet och att man som 

lärare fick mer tid att reflektera tillsammans med andra om de svårigheter och möjligheter som 

finns med inkludering. Denna studie visar att det finns ett behov av att stärka samarbetet mellan 

kollegor och arbeta med gruppmål inom organisationen och inom klassen och på så sätt stärka 

det kollektiva perspektivet.  

Studien pekar på att det fortfarande råder en syn på elever i behov av särskilt stöd som 

avvikande och som ska anpassa sig till verksamheten, även om det arbetas med att motverka 

denna tendens. Detta visar också den rådande forskningen som talar om att det kategoriska 

perspektivet fortfarande verkar dominera (Ahlberg, 2007).  

Inkludering tror jag har en mer övergripande roll än som enbart en typ av stöd. Det är en 

målbild som kan styra verksamheten i rätt riktning så att alla elever känner sig delaktiga i sin egen 

utbildning. Inkluderingstanken kan appliceras på de olika stödinsatserna extra anpassningar och 

särskilt stöd. Som exemplet med Nossebroskolan i Essunga kommun i Västra Götaland (Persson 

& Persson, 2012) visar så var det inte att lärarna praktiskt la om undervisningen för att uppnå 

inkludering utan snarare började tänka i banor av inkludering. De förändrade sitt tankesätt. 

Inkluderingstanken fick genomsyra skolans verksamhet och efter ett par år hade skolan 

förändrats till det bättre. På samma sätt tror jag att man kan tänka om inkludering på andra 

skolor. Det behöver alltså inte innebära att man ska placera elever i behov av mycket stöd i de 

ordinarie klasserna, vilket ju snarare är en form av integrering, utan man skall istället aktivt jobba 

för att eleverna ska känna delaktighet. Delaktighet och möjlighet till påverkan ingår i de 

grundläggande demokrativärden som skolan ska vila på (Persson, 2014 s. 35). 
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Grundförutsättningen måste vara allas lika värde och rätt till utbildning. Hur detta förverkligas 

kan sedan variera. Ett forskningsbaserat arbete utifrån ett gemensamt tankesätt där inkludering är 

viktig del, ledde alltså till hög måluppfyllelse för Nossebro skola. Denna skola var en av Sveriges 

sämsta men gick, under mindre än tre års tid till att bli en av de bästa. Inte genom att tillföra mer 

resurser, utan genom att ha en samsyn på inkludering som baserade sig på aktuell forskning 

(Persson & Persson, 2012). Förhoppningsvis ser vi fler liknande resultat i framtiden. 

Jag ser en utvecklingslinje från min studie som även rådande forskning lyfter fram (Ahlberg, 

2007). Det är att det finns ett behov av att skapa arenor för kommunikation som ger utökade 

möjligheter för teori och praktik att mötas. Det tror jag kan leda till att glappet mellan läranas 

verklighet och Skolverkets visioner kan minska, vilket skulle gynna elever i behov av särskilt stöd 

men även skolverksamheten som helhet.  
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Slutord 

Centralt i denna studie har varit lärares uppfattningar kring arbetet med stödinsatser på 

högstadiet och hur det påverkar synen på elever i behov av särskilt stöd. Det finns olika 

kategorier av elever i skolan. De elever som vet hur man anpassar sig till det rådande 

skolsystemet, och de elever som får speciellt stöd insatt för att anpassas till skolsystemet. Det 

historiska arvet av särskiljande lever kvar i vårt skolsystem och i samhället (Haug, 2010). Det 

verkar finnas skarpa gränser för vad som är normal undervisning och vad som är 

specialundervisning. Detta synsätt är i sig ett hinder för upptäckandet av möjligheter för en 

inkluderande undervisning. Inkludering tror jag är en angelägenhet för all typ av undervisning. 

Mycket tid krävs dock för gemensamma reflektioner. Jag tror att man kan behöva flytta fokus 

från individen till att istället sätta upp gemensamma mål och gruppmål. På så vis kan man mer 

naturligt anpassa verksamheten efter alla och se olikheter som tillgångar i gruppen. Det finns inte 

en pedagoisk strategi. Att lärarna i studien känner sig ifrågasatta då Skolverket kommer med nya 

riktlinjer kring stödinsatser anser jag problematiskt och något som kan vara intressant att studera 

vidare. Trots nya riktlinjer som ska underlätta arbetet råder ändå tvivel bland lärarna hur arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd bör gå till. Vad Skolverket gör motsvarar alltså inte det lärarna 

efterfrågar. Detta får negativa konsekvenser för många elever. Jag hoppas att min studie kommer 

att kunna ge en mer nyanserad bild av lärarens viktiga arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

Det saknas i svensk forskning studier där det praktiska arbetet uppmärksammas gällande lärarnas 

arbete med inkludering. Först när detta viktiga arbete lyfts fram kan vi göra förändring så att 

skolan blir likvärdig trots de olikheter den innehåller. 
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Nedan följer en rad områden som jag anser kan vara intressanta för vidare studier:  

 

• Hur kan dokumentationen gällande stödinsatser underlättas? 

• Hur kan man arbeta för att överbrygga glappet mellan verklighet och vision? 

• Känner sig eleverna inkluderade i verksamheten? 

• Särskiljning av elever i redan marginaliserade klasser? Kategorisering, identitet m.m 

• Inkludering och specialpedagogik i lärarutbildningen? 

• Social klass – undersöka olika skolor/elevernas bakgrund kopplat till olika typer av 

stödinsatser. 

• Skolpolitiska ambitioner. 

• Rektorns roll och betydelse för elever i arbetet med stödinsatser. 

• Hur kan kommunikationen mellan skolan och Skolverket bli bättre för att udvika det 

upplevda ifrågasättandet?  

• Hur fungerar arbetet med åtgärdsprogrammen med hänsyn till Skolverkets riktlinjer?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Manual för fokusgruppssamtal  

 

• Kom i god tid, arrangera stolar och bord, helst ett runt bord. Placera inte dig själv i ena 

änden. Kolla utrustningen (bandspelare, batterier, mikrofoner, band: använd för säkerhets 

skull mer än en bandspelare). 

• Börja med att säga något personligt på en nivå som är lämpligt för den kommande 

diskussionen 

• Säg därefter: ”ni kommer att få tala väldigt fritt och jag/vi kommer att säga så lite som 

möjligt; ni kommer att tala med varandra och inte med mig/oss i första hand. Om det blir 

tyst eller om det dyker upp något som är speciellt intressant kommer jag/vi att föra in det 

i diskussionen så småningom – men det är vad ni har att säga som är viktigt.” 

 

Guide till intervjun: 

1. Öppningsfrågor: faktafrågor som får alla att känna att de hör ihop: hur länge har ni 

arbetat i skolan? Vad arbetar ni specifikt med, och vilka åldersgrupper? 

2. Introduktionsfrågor: introducera ämnet (se ovan!), ge de deltagande möjlighet att tala 

om hur de ser på fenomenet: VAD ÄR SÄRSKILT STÖD? Var öppen för oväntade svar! 

3. Nyckelfrågor: VAD GÖR NI NÄR NI GER SÄRSKILT STÖD? HUR GÅR DET 

TILL OCH HUR ORGANISERAR NI DET SÄRSKILDA STÖDET? VAD ÄR 

SVÅRT/UTMANINGAR I DETTA?  

4. Avslutande frågor: summera svaren på nyckelfrågorna och de synpunkter/idéer som 

dök upp i diskussionen. Fråga: vad av det ni nämnt är (1) stöd som ges till alla elever? (2) 

extra anpassningar? (3) särskilt stöd?  VAD ÄR SKILLNAD MELLAN DE OLIKA 

TYPERNA AV STÖDÅTGÄRDER? Alla ges möjlighet att säga något om summeringen 

(gav den en trovärdig bild av diskussionen eller ska något tilläggas, betonas eller tonas 

ned)? Det förväntas att tillägg görs här! 

5. Slutfråga: har vi missat något? Vill någon tillägga något? I detta skede kommer folk att le 

och skratta! 

6. Utvärdering: individuell skriftlig utvärdering enligt nedan  

 

Moderatorns ro l l : förhåll dig passiv, men lyssna aktivt! Visa värme, medkänsla, förståelse, engagemang, 

opartiskhet. Betona att du inte är någon expert, ta inte en ståndpunkt (risken om du ler uppmuntrande är att 

andra får intrycket att det finns en ”korrekt” åsikt), håll huvudet kallt om det uppstår tystnad - vänta på svar; 

någon kommer att säga något så småningom. Viktigt: när intervjun genomförs är det bra att skriva ner de första 

orden på varje replik samt namnet på den som talar; det underlättar utskrift av intervjun. 
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Bilaga 2. - Utvärdering efter fokusgruppssamtal.  

 

Utvärdering av fokusgruppssamtal  datum: 

 

1. Jag har fört fram mina synpunkter 

a. Nej, inte alls 

b. Nej, bara delvis 

c. Ja, i viss mån 

d. Ja, absolut 

 

2. Anledningen till att jag inte har fört fram mina synpunkter helt och hållet: 

a. En känsla av grupptryck 

b. Rädsla att såra/genera någon 

c. Mina synpunkter kom fram ändå 

d. Annan orsak 

 

Kommentarer: 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3. Intervjuguide till pilotintervju  

Nedan följer de huvudteman som bygger upp min pilotintervju. 

 

Huvudteman till min intervjuguide;  

 

Huvudtema 1. Biograf i ska bakgrundsfrågor  

Undertema 1a. Bakgrund, utbildning, familj 

Undertema 1b. Yrkesvalet  

Undertema 1c. Yrkeserfarenhet/Dagsläge 

Fråga: Viktigt för dig när det gäller lärande? 

 

Huvudtema 2. Inkluder ing som begrepp  

Fråga: Hur definierar du begreppet inkludering? 

Uppföljningsfråga: Kan du ge exempel? 

Fråga: Hur definierar du elever i behov av särskilt stöd? 

Uppföjningsfråga: Vilka ingår i denna grupp?  

Fråga: Vad betyder ”en skola för alla” för dig? 

Undertema 2a. Likvärdig utbildning i praktiken – hur ser du på det? 

Undertema 2a1 Relevans av ett inkluderingsperspektiv 

Fråga: Vilka faktorer påverkar inkluderingsprocessen?  

Fråga: Vilka effekter kan ett inkluderande arbetssätt få? 

Positiva? Negativa? 

Uppföljningsfråga: Vad menar du med…? 

Undertema 2b. Egna tidigare erfarenheter av specialpedagogik 

Fråga: Vad har fungerat? Vad har inte fungerat? 

Undertema 2c. Syn på dagens sätt att se på inkludering.  

Fråga: Elever i problem kontra elever med problem? 

 

Huvudtema 3. Inkluder ingsprocesser  i  den egna undervisningen 

Undertema 3a. Förekomst 

Fråga: Urskiljer/arbetar du med inkludering i din egen undervisning? Om ja, på vilka sätt? 

Fråga: Hur planeras verksamheten för att uppnå inkludering? Samarbete med kollegor? Olika 

värdesyn/Uppfattning av specialpedagogik? Rektorns stöd? 

Uppföljningsfråga: Svagpresterande/högpresterande? 

Fråga: Hur bedrivs verksamheten under lektionen? 

Fråga: Har din utbildning/vidareutbildning gett dig de verktyg du behöver för att klara arbetet 

med att hjälpa alla elever?  

Uppföljningsfråga: Om inte, vilka förändringar hade du gärna sett? 
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Fråga: Är du medveten om elevernas olika diagnoser/svårigheter? Får du ta del av denna 

information?  

Fråga: Föräldrakontakt? Lyckad situation och mindre lyckad situation? 

Undertema 3b. Exempel från arbetet 

Fråga: Kan du ge något exempel från din undervisning? 

Fråga: Kan du beskriva en situation där du…? 

Undertema 3c. Tillvägagångssätt, strategier 

Fråga: Använder du dig av några särskilda tekniker i ditt arbete för att uppnå inkludering? 

Uppföljningfråga: Kan du ge exempel? 

Undertema 3d. Verktyg som tillhandahålls  

Undertema 3d1 Från skolan 

Fråga: Får du någon typ av stöd för att kunna arbeta på ett inkluderande sätt? 

Fråga: Hur upplever du rektorns inställning och stöd? 

Fråga: Är du delaktig i det övergripande utvecklingsarbetet? 

Fråga: Hur fungerar arbetet med åtgärdsprogram?  

3d2 Från kommunen 

3d3 Från andra s tä l l en 

Undertema 3e. Förändringar 

 

Huvudtema 4. Effekter  av inkluder ing 

Undertema 4a. Resultat och konsekvenser av inkludering 

Fråga: Vad ser du för möjligheter respektive svårigheter med inkludering? 

Uppfölningsfråga: Kan du utveckla? 

Fråga: Är inkludering alltid önskvärt? 

Kan man undvika exkludering av elever?  

Fråga: Möjligheter och utmaningar?  

Fråga: Uppnås målen? 

Fråga: Om inte; Var brister det?  

Undertema 4b. Framtidsvisioner  

Fråga: Ambitioner 

 

Tilllägg eller något du inte tycker att du fått berätta som du skulle vilja lyfta fram? 

(TACK! Hör gärna av dig på mail/telefon om det är något du vill lägga till i efterhand.)  

 


