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Sammanfattning 

 
Den här studien syftade till att undersöka hur två specialpedagoger och tre grundskollärare 

uppfattade organisationen av särskilt stöd, inkludering och undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd. Då studiens syfte var att undersöka hur respondenterna själva uppfattade det som 

undersöktes, valdes en kvalitativ metod. För att få ta del av respondenternas uppfattningar och 

erfarenheter gjordes semistrukturerade intervjuer. Det kategoriska- och det relationella perspetiven 

användes som teoretiska utgångspunkter, vilka sedan användes som underlag för att analysera och 

diskutera resultaten som framkom i studien. I resultatet framgår bland annat att specialpedagogerna 

önskade en förändring gällande organsationen av elever i behov av särskilt stöd. Grundskollärarna 

resonerade kring inkluderingens betydelse och funktion, vilket förklarades som att inkludering sker 

på olika sätt. I resultatet framkommer även relationers stora betydelse för undervisning av elever, 

framförallt för elever som är i behov av särskilt stöd.   

 
 
Nyckelord: särskilt stöd, inkludering, specialpedagogers uppfattningar, lärares uppfattningar, 
relationer  
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Inledning 

Ämnet vi har valt att undersöka är hur några specialpedagoger uppfattar organisationen av elever 

i behov av särskilt stöd och hur några grundskollärare uppfattar särskilt stöd i förhållande till 

inkludering samt hur de uppfattar att de tillämpar det i sin undervisning. Vidare vill vi undersöka 

vad de utvalda specialpedagogerna och grundskollärarna anser vara viktigt i undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd. Anledning till val av ämne grundar sig i vårt personliga intresse av 

specialpedagogisk undervisning och viljan att undersöka hur det tillämpas i praktiken och även 

hur hänsyn tas till elevers olika behov. Ytterligare skäl till val av ämne är att antal elever i behov 

av särskilt stöd är stort. Giota och Lundborg skriver i sin avhandling att cirka 40% av alla elever 

mottar särskilt stöd vid något tillfälle under sin skoltid (2007, s. 67). Av den anledningen känns 

det både relevant och viktigt att få en djupare inblick i ämnet, då vi själva och andra verksamma 

lärare dagligen berörs av detta.  

Vår förhoppning är att studien kan bringa användbar kunskap till vår framtida undervisning av 

elever i behov av särskilt stöd.  

 

Arbetsfördelning 

Genom arbetets gång har arbetet varit jämlikt fördelat mellan oss författare, Mathilda Karlsson och 

Mathilda Österberg. Vi har till en början delat upp avsnitten för att effektivisera arbetet. Dock har 

avsnitten behandlats och korrigerats gemensamt för att färdigställa den slutgiltliga texten. 

Samarbetet har genomgående varit nära under hela studiens process. Samtliga intervjuer 

genomfördes tillsammans av oss båda runt om på de olika skolorna. Den insamlade datan i 

samband med intervjuerna delades upp jämlikt och transkriberades av oss gemensamt. 
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Bakgrund 

I följande avsnitt presenteras en sammanfattning av begreppen extra anpassningar, särskilt stöd 

och inkludering samt en presentation av inkluderingsbegreppet ur ett historiskt perspektiv. 

Extra anpassningar 

Extra anpassningar är en stödinsats av mindre karaktär som skall ges när en elev riskerar att inte 

nå upp till kunskapskraven. Läraren tar beslut om vilka extra anpassningar som skall vidtas och 

dessa verkställs sedan inom den vanliga undervisningen. Dokumentation av extra anpassningar 

sammanfattas i den individuella utvecklingsplanen, IUP. Exempel på extra anpassningar som kan 

tillämpas i undervisningen kan bland annat vara är att ha ett särskilt schema över skoldagen, att få 

extra tydliga instruktioner,  att tilldelas anpassade läromedel eller att få stöd med att sätta igång 

arbetet (Skolverket, 2018). 

Särskilt stöd 

När extra anpassningar gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven 

skall mer omfattande insatser påbörjas då eleven klassificeras som i behov av särskilt stöd. Dessa 

anpassningar går normalt sett inte att göras av lärare inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Särskilt stöd kan exempelvis vara att en elev får en placering i en särskild 

undervisningsgrupp, enskild undervisning, regelbundna specialpedagogiska insatser i ett särskilt 

ämne eller att eleven får anpassad studiegång där ett eller delar av ett alternativt flera ämnen tas 

bort (Skolverket, 2018). När en elev är i behov av särskilt stöd skall en anmälan göras till rektorn, 

som är ansvarig för att göra en utredning av stödbehovet och utarbeta ett åtgärdsprogram 

(Gustafsson, 2009, s.78). I åtgärdsprogrammet beskrivs ingående vilket behov en elev har, hur 

skolan skall ta hänsyn till behoven samt hur dessa skall uppföljas och analyseras. Det skall finnas 

en beskrivning för hur skolans verksamhet ska förändras för att eleven skall kunna uppnå 

kunskapskraven (SPSM, 2012). För att påbörja en utredning av en elevs behov av särskilt stöd 

krävs först en kartläggning över elevens skolsituation på skol- grupp-, samt individnivå.  

Åtgärdsprogram används som ett verktyg för att stödja eleven till att nå kursmålen samt ”öka 

förutsättningarna för hela skolsituationen” (SPSM, 2012). 

Ett åtgärdsprogram utarbetas av skolans elevhälsoteam, den undervisande klassläraren, eleven 

och elevens vårdnadshavare. Det är omfattningen och/eller varaktigheten på insatserna som 

skiljer extra anpassningar och särskilt stöd från varandra. 
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Giota och Lundborg skriver i sin artikel att cirka 40% av alla elever mottar särskilt stöd vid något 

tillfälle under sin skoltid. Det innebär att särskilt stöd är något som många lärare får erfara och 

därmed förhålla sig till i sin undervisning (2007, s. 67). 

En diagnos krävs inte för att en elev skall få extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 

2014, s.11). Eftersom en diagnos inte är ett krav innebär det att ett stort antal elever erhåller 

någon form av extra anpassning och/eller särskilt stöd. Trots att en diagnos inte skall vara ett 

krav för att en elev skall få särskilt stöd tenderar många kommuner att ändå kräva en diagnos för 

att eleven skall få tillhandahålla en resurs. Det innebär att dessa kommuner går emot lagens 

intentioner (Magnússon, 2015, ss. 132, 137). 

Inkludering 

Inkluderingsbegreppet och vad en inkluderande skola innebär är svårdefinerat och därmed råder 

en diskussion där olika männsikor menar olika saker (Nilholm & Göransson, 2014, s. 30). 

Magnússon menar att den otydliga definitionen kring inkluderingsbegreppets innebörd kan bidra 

till att skolors organisation och tillämpningar kan se mycket olika ut (2015, s. 145). 

 
I läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 står det att skolan enligt 

Skollagen måste anpassa sig efter elevers olika villkor och behov. Vidare står det i Skollagen att 

alla elever har rätt till en likvärdig utbildning vilket i sig inte innebär att alla elever måste gå 

samma väg för att uppnå målen. Skolan skall istället hjälpa och anpassa undervisningen för de 

elever som av skilda anledningar har svårigheter att nå målen. Det förutsätter att undervisningen 

måste vara flexibel och kunna anpassas utefter enskilda individer (Skolverket, 2018, s. 6). 

I Skollagen uttrycks inkluderingsambitioner i form av: ”Alla barn och elever ska ges den ledning 

och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina 

egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” 

(Skollagen 2010:800. Kap. 3, §1). 

Ett historisk perspektiv av inkluderingsbegreppet 

 
Begreppet inkludering har inte alltid haft den innebörd som den har i dagens skola. Pedagoger 

har, i ett historiskt perspektiv, behandlat de elever som idag anses vara i behov av särskild stöd på 

olika sätt i det undervisande klassrummet. Redan vid införandet av den allmänna folkskolan år 

1842 diskuterades huruvida lärare skulle förhålla sig till de elever som ansågs vara avvikande. Med 

avvikande menades de elever som på olika sätt hade svårigheter att ta till sig undervisningen. Vad 

gäller åtgärd gjordes ingen speciell anpassning för dessa elever, istället sänktes kunskapskraven. 
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Folkskolan var i största allmänhet inte särskilt måna om att ta sig an dessa “svaga” elever. Elever 

med funktionshinder av olika slag inkluderades inte i undervisningen överhuvudtaget (Ahlberg, 

2007, s. 86). Vidare rådde det i Sverige under 1800-talet starka rasbiologiska ideologier om 

minoriteter vilket kom att påverka hela skolväsendet. Denna ideologi skulle komma att hålla i sig 

långt in på 1900-talet (Axelsson, Brantefors & Elenius, 2015, s. 377).  

 

År 1962 avskaffades parallellskolesystemet och en nioårig grundskola infördes. I läroplan för 

grundskolan 1962, Lgr 62, poängterades det att skolan skall vara tillgänglig för alla och att alla 

elever trots skilda förutsättningar skall ha rätt till gemensam undervisning i gemensam klass. Trots 

grundtanken om gemensam undervisning förekom specialundervisning, delvis i det gemensamma 

klassrummet men också i segregerad form av undervisning där eleven fick gå i specialklass eller 

specialgrupp (Gustavsson Eriksson; Göransson & Nilholm, 2011, s. 18). Specialklasserna bestod 

av åtta olika grupper som fanns för att ta hänsyn till de olika behov som rådde. Lgr 62 kom att få 

kritik för att inte i praktiken tillämpa en skola som var tillgänglig för alla. Kritiken som 

framfördes rörde bland annat undervisning för elever med funktionsnedsättning. Det ställdes 

krav på att barn och ungdomar med funktionsnedsättning skulle få undervisas tillsammans med 

de som inte hade en funktionsnedsättning. Det talades om en integrering (Gustavsson Eriksson; 

Göransson & Nilholm, 2011, s. 19). Vidare framkom det i undersökningar att de tidigare 

specialklasserna och specialgrupperna inte bidragit med det som önskats. Synen på att 

svårigheterna enbart låg hos individen kom att få ett bredare spektra som även innefattade 

skolans verksamhet och den sociala miljö som individen vistas i (Ahlberg, 2007, s. 86). Ett större 

ansvar vilade nu på skolan snarare än individen vilket även la grunden för utformandet av 1969 

års läroplan (Gustavsson Eriksson; Göransson & Nilholm, 2011, s. 19). “En riktpunkt för 

undervisningen av elever med skolsvårigheter är, att dessa elever så långt som möjligt bör gå i 

vanliga klassen. Behovet av individualiserande hjälp tillgodoses genom kompletterande och 

stödjande undervisning” (Lgr 69, s. 76). Att integrationen mellan elever med 

funktionsnedsättning och de utan ska stärkas är en vision skolan bör arbeta aktivt med (Ahlberg, 

2007, s. 86). I och med Lgr 69 förändrades även den generella synen på eleven. Tidigare var det 

endast skolan som hade krav på eleverna men nu var det även tvärtom. Detta synsätt kom att få 

en betydande roll för den läroplan som växte fram under 80-talet (Vernersson, 2007, s. 20). 

 

I Läroplan för grundskolan 1980, Lgr 80, står det att skolan skall utforma en undervisning som 

förebygger problem och svårigheter. En elev med svårigheter och som är i behov av särskilt stöd 

skall erhålla detta men det viktigtaste är att det sker integrerat i den ordinarie undervisningen. 
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Begreppet “en skola för alla” uppkom i samband med Lgr 80:s införande och det blev nu en 

större angelägenhet än tidigare för alla lärare att arbeta specialpedagogiskt i all sin undervisning 

(Vernersson, 2007, s. 20). “Skolans insatser skall planeras och krav ställas utifrån varje barns 

aktuella förutsättningar” (Lgr 80, s.16). All skolpersonal, där bland annat klasslärare, speciallärare, 

samordnare och resurser ingick skulle arbeta som en samlad enhet och gemensamt ansvara för 

planering och genomförande av åtgärdsplan för elever med svårigheter i skolan (Vernersson, 

2007, ss. 20-21).  

 

Det är i slutet av 80-talet som begreppet inkludering myntades i skolans värld. Begreppet innebar 

att hela skolväsendet nu skulle se olikheter som en tillgång. Däremot syntes begreppet inkludering 

inte överhuvudtaget i läroplanen som kom ut år 1994, Lpo 94 (Gustavsson; Göransson & 

Nilholm, 2011, s. 20). Inkludering är ett begrepp som innebär att “delta i en helhet”. Vidare är 

läroplanens riktlinjer att samtliga som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt 

stöd. Läraren skall “stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (Lpo 

94, s.12). Med “elever med behov av särskilt stöd” avses de elever som på olika sätt inte förväntas 

nå målen. Här ställs begreppen integrering och segregering till viss del mot varandra. Segregering 

innebär att att individen särskiljs från den ordinarie undervisningen på grund av att dennes 

handikapp och förutsättningar inte kan tas hänsyn till. En individ kan å ena sidan ingå i en 

segregerad grupp i form av exempelvis en särskoleklass men å andra sidan anses vara integrerad i 

en skola som helhet (Vernersson, 2007, s. 23). Vidare kvarstår det faktum att lärarna bör få 

specialpedagogiskt stöd för att på bästa sätt kunna tillgodose varje elevs olika behov (Ahlberg, 

2007, s. 87). Läroplanen från 1994 understryker att det är skolans ansvar att “alla elever ska få 

möjlighet att utvecklas till demokratiska och socialt medvetna samhällsmedborgare” (Lpo 94, 

s.16).  Det är rektorns allomfattande ansvar att verksamhetens mål uppnås.  

 

Det är i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Lgr 11, som 

begreppet inkludering kommer till uttryck, inte bara i tal utan även i text. Begreppet inkludering 

växte fram ur kritiken mot begreppet integrering. Kritiken grundades i hur begreppet integrering 

endast bestod av den fysiska placeringen och att uppdelningen mellan det normativa och 

avskiljande fortfarande var allt för tydlig (Nilholm & Göransson, 2014, s. 26). Forskare menar att 

integrering handlar om att elever med svårigheter skall anpassa sig till en skola som inte är 

anpassad för dem till skillnad från inkludering som snarare lägger fokus på att det är skolan som 

skall anpassa sig efter eleverna. Skolan ska utformas för att tillmötesgå alla elever (Nilholm & 

Göransson, 2014, s.29). Det viktigaste för den inkluderande undervisningen är att elever som är i 



 

 10 

behov av särskilt stöd skall undervisas i den ordinarie undervisningsmiljön. Mitchell talar om att 

den inkluderande undervisningen kan stärka självkänslan hos elever som är i behov av särskilt 

stöd. Vidare menar Mitchell att det inte endast är elever som är i behov av särskilt stöd som 

gynnas av den inkluderande undervisningen utan att andra elever också kan utveckla en större 

insikt om mångfalden i samhället och att det i sin tur kan vara kunskapsutvecklande. 

Avslutningsvis hävdar Mitchell att det kan vidga perspektivet för social rättvisa och jämlikhet 

(2015, s. 298). 
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Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning under rubrikerna: Lärares uppfattningar av att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd, Lärares uppfattningar av inkludering samt Relationen 

mellan lärare och elev.  

Lärares uppfattningar av att undervisa elever i behov av särskilt stöd 

Linikko skriver i sin avhandling Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd i specialskolan om tidigare studier som gjorts om lärares uppfattningar av att 

undervisa elever i behov av särskilt stöd. Forskarna Granlund, Roll-Pettersson, Steénsson och 

Sundin studerade upplevda behov hos både familjer som hade barn med funktionsnedsättningar 

och lärare som undervisade dessa barn. I studien fann man att merparten av lärarna upplevde att 

de behövde mer stöd i sin undervisning, vilket innebar att de bland annat önskade att de hade fått 

ett bättre underlag för hur de på bästa sätt skall tillmötesgå och undervisa sina elever som är i 

behov av särskilt stöd. Lärarna uppfattade sig ha otillräcklig kunskap gällande kommunikation 

med dessa elever (2009, s. 36). Vidare framkom det i resultaten av studien att det mest 

efterlängtade för dessa lärare var att få ta del av andra lärares erfarenheter genom schemalagda 

möten för att utbyta tankar och idéer med varandra om elever i behov av särskilt stöd (Linikko, 

2009, s. 37). 

 

Linikko hänvisar även till en annan studie där forskarna Westling, Allodi och Fischbein 

undersökte hur undervisning för elever i behov av särskilt stöd var när de gick i särskilda 

undervisningsgrupper i relation till när de vistades i vanliga undervisningsklasser. I sin 

observation fann forskarna att när eleverna undervisades i särskilda undervisningsgrupper 

förväntades de inte ta samma ansvar som när de undervisas i vanlig klass. Eleverna fick här arbeta 

i sin egen takt. Forskarna fann även en del kritik riktad mot denna typ av undervisningsgrupper 

och särskolan. Denna typ av undervisningsgrupper sägs ”fragmentera kunskaper, sakna 

progression i undervisningen och därmed försvåra elevernas lärande”. Forskarna menar vidare att 

lärarna som undervisade i specialgrupperna upplevde att det var särskilt viktigt att skapa en god 

relation med elevernas vårdnadshavare. De hävdade att det lade grunden för att på bästa sätt 

kunna ge stöd till eleverna som var i behov av särskilt stöd (Linikko, 2009, s. 37). 
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Lärares uppfattningar av inkludering 

I sin avhandling Lärares syn på undervisning och dilemman för inkludering av elever i behov av särskilt stöd i 

specialskolan hänvisar Linikko till tidigare forskningsstudier av Scruggs och Mastropieri som 

undersökte lärares uppfattningar om, samt attityder till inkludering. Studierna, vilka gjordes i USA 

sträckte sig över en lång tidsperiod, närmare bestämt mellan år 1958 och 1995. I studierna 

framkom det att merparten av lärarna ställde sig positiva till tanken av inkludering men när det 

kom till att i praktiken inkludera elever med olika typer av funktionsnedsättning i sin egen klass 

var det mindre än hälften som var positiva (2009, s. 39). Forskarna tycktes heller inte se någon 

ökad positiv syn på inkludering bland lärarna trots den långa tidsperiod som studierna rymde. 

Således tycks det i studien förekomma ett visst samband mellan synen på inkludering i 

förhållande till vad läraren har för utbildning. Lärare som hade en specialpedagogisk utbildning 

tenderade att se mer positivt på inkludering jämfört med de lärare som endast hade 

grundskollärarutbildning. Grundskollärarnas mindre positiva syn bottnade i att de tyckte att de 

själva saknade adekvat utbildning för att kunna undervisa elever i behov av särskilt stöd (ibid.,). 

 

Hedegaard Hansen hänvisar till en studie gjord av Thomas, Walker och Webb där lärares syn på 

inkludering också undersöktes. I den studien framkom lärarnas resonemang kring olika 

möjligheter att inkludera alla elever i klassrummet. Lärarna som var för inkludering i det ordinarie 

klassrummet ansåg att det kan bidra till elevers lärande och utveckling (2012, s. 91). 

Fortsättningsvis undersöktes lärarnas resonemang kring inkludering i en annan studie gjord av 

forskarna Thomas och Loxley. Där framkom det att lärarna ansåg att deltagandet i det 

undervisande klassrummet gynnar elever i behov av särskilt stöd framförallt sett ur ett socialt 

perspektiv. Lärandet för eleverna i behov av särskilt stöd blir dock enligt dessa lärare mer 

sekundärt. En del lärare i Thomas och Loxleys studie poängterade att elever som är i behov av 

särskilt stöd kan missgynnas när de inkluderas i den ordinarie undervisning, eftersom deras behov 

inte kan tas hänsyn till i samma utsträckning. De hävdade att elever i behov av särskilt stöd istället 

bör delta i specialundervisning för det egna lärandets skull eftersom många lärare har svårt att 

hitta passande inkluderande strategier som gynnar samtliga elever i klassen. Slutligen menar 

lärarna i Thomas och Loxleys studie att det alltid kommer finnas svårigheter med att ha ett 

fullständigt inkluderande klassrum (Hedegaard, 2012, s. 91). 

 

I en studie gjord av forskarna Avramidis & Norwich visade det sig att lärares inställning till 

inkludering inte bara bottnar i lärarnas utbildning, likt lärarna i Scruggs och Mastropieri studie, 

utan att inställningen till inkludering även avgörs genom vilken syn de har på 
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funktionsnedsättning (2002, s. 132). Vidare framkom att lärare som antog ett relationellt 

perspektiv hade en mer positiv syn gentemot elever med funktionsnedsättning än de som hade en 

kategorisk syn (innebörd av dessa termer förklaras i teoriavsnittet nedan). 

Undervisningserfarenhet tycktes också ha en inverkan på lärarens syn. En lärare med färre år i 

yrket visar ansatser till att ha en mer positiv syn än de lärare med fler år i yrket. Med färre år 

avsågs i det här avseendet att man varit yrkesverksam i mindre än 14 år (Avramidis & Norwich, 

2002, s. 137). En viktig upptäckt i både Scruggs & Matropieris samt Avaramidis & Norwich 

studier var hur lärares syn på elevers funktionsnedsättning skiljer sig märkbart beroende av typ 

och grad. Beteendestörningar och utvecklingsstörningar var former av funktionsnedsättningar 

som tordes vara svårast för lärare att ta sig an då de bedömde att de förde med sig allt för stort 

ansvar och arbetsbelastning. Gällande inkludering ansåg många lärare att det var svårast att 

inkludera de elever med bristande kommunikativ förmåga. Vidare framkommer att läraren tycks 

få en mer positiv syn på inkludering om de kan frångå det stora ansvaret genom att få hjälp av en 

elevassistent eller specialpedagog. Många lärare uttrycker också en önskan om att få mer tid för 

att kunna planera sin undervisning för elever med funktionsnedsättning (Avramidis & Norwich, 

2002, ss. 133, 140; Linikko, 2009, ss. 40-41).  

Relationen mellan lärare och elev 

Aspelin och Persson skriver om vikten av relationsskapandet mellan lärare och elever i såväl 

förskolan som grundskolan. Vidare menar Aspelin och Persson att en mängd forskning visat att 

relationer är av stor betydelse för undervisning och lärande. Lärare som skapar förtroende, är 

engagerade och fokuserade på sina elever leder ofta till att eleverna ökar sin motivation, förbättrar 

sina prestationer i skolarbetet samt ökar sina chanser för måluppfyllelse (2011, ss. 48, 50). 

Hellström poängterar vidare att relationen är grundpelaren i all pedagogisk verksamhet. Att som 

lärare kunna gå in i elevernas värld och tolka deras signaler och förstå vad som är bakomliggande 

ett beteende. Framförallt gäller detta elever med svårigheter (1993, s. 131). Lilja hänvisar i sin 

avhandling (2013, s. 25) till forskning av Wedin som tar upp några viktiga aspekter av skapandet 

av relationer som hon sett i sin studie Lärares arbete och kunskapshandling. Wedin poängterar vikten 

av att läraren behöver skapa relationer med såväl gruppen som individen. I Wedins studie arbetar 

lärarna flitigt med relationsskapandet och upprätthållandet av relationer. Lärarna använder sig 

bland annat av småprat där de visar att de bryr sig om eleverna genom att exempel fråga hur ett 

prov gått eller att de lägger märke till något nytt eleven har på sig. Således låter lärarna sina 

personligheter visas genom att vara trevliga och bli personliga med eleverna då de på detta vis kan 

ge goda chanser att öka elevernas förtroende. Humor anses även vara en viktig ingrediens för 
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relationsskapandet då det bidrar till ett positivt humör som smittas av till eleverna vilket gör dem 

mer engagerade (ibid.,). 

Fortsättningsvis poängteras även i Wedins studie att lyssnande till och på eleverna är en viktig del 

i relationsskapandet och skall ske på både lärare och elevs initiativ. Att som lärare vara öppen och 

lyhörd för elever kan betyda att ett lektionsinnehåll kan behöva justeras om någonting inträffat 

som förfärat eleverna. Det är viktigt att känna av stämningen och vara lyhörd till eleverna och 

öppen för att kunna ändra lektionsupplägg då det behövs, för att istället ägna sig åt samtal. Att 

visa omsorg och vara uppmärksam för elevernas behov visade sig i studien vara en viktig del i 

skapandet av relationer, vilket lärarna i studien anammade (Lilja, 2013, s. 26). Om den goda 

relationen skapas mellan pedagog och barn redan på förskolan har studier av Hamre och Pianta 

visat att det kan resultera i mindre beteende- och lärandeproblem när barnet senare börjar i 

grundskolan (Aspelin & Persson, 2011, s. 53). Vidare poängteras det i Hamre och Pianta studie 

att pedagog-barns nära relationer och relationer fria från konflikter medför att färre barn blir i 

behov av specialpedagogiska insatser. Om negativa relationer förekommer mellan barn och 

pedagog medför det ofta att barnet får besvär med att anpassa sig till skolan samt kan utveckla en 

destruktiv inställning till skolan vilket i sin leder till försämrade skolresultat (ibid.,). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I det här avsnittet presenteras studiens två teoretiska utgångspunkter, det kategoriska perspektivet 

och det relationella perspektivet. Valet av teoretisk utgångspunkt grundar sig i att studien 

undersöker pedagogers uppfattningar och erfarenheter om undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd. Studien utgörs av en kvalitativ metod i form av intervjuer, där respondenternas 

uppfattningar är det som är det väsentliga (Bryman, 2011, s. 413). Det kategoriska och relationella 

perspektiven används i analysen för att förstå respondenternas resonemang och uppfattningar. 

Emanuelsson, Persson & Rosenqvist poängterar dock att de två perspektiven sällan, i praktiken, 

förekommer i renodlad form, därmed behöver den ena inte utesluta den andra (2001, ss. 128-

129). 

Kategoriskt perspektiv 

Perspektivet har över tid tilldelats olika namn, bland annat det kompensatoriska perspektivet, 

individperspektivet och det traditionella perspektivet (Ahlberg, 2015, s. 42). Det huvudsakliga 

inom perspektivet är att barnet som individ är ansvarig och “problembärare” för de svårigheter 

och brister som finns, och att de antingen kan vara medfödda eller på annat vis individrelaterat. 

“En elevs skolproblem förstås som en individuell avvikelse” (Ahlberg, 2015, s. 53) där 

specialläraren är ansvarig för insatserna som skall sättas in i form av att ge det stöd och hjälp som 

eleven behöver (ibid.,). Insatserna består av olika former av anpassningar, stöd eller åtgärder som 

sker i antingen klassrumsmiljön eller i särskilda grupper, alternativt individuellt, utanför den 

vanliga undervisningen, beroende av vad eleven behöver för insatser (Lindqvist & Rodell, 2015, 

ss. 32-33). Ahlberg hänvisar till Skidmores forskning där problem hos individen betecknas som 

psykomedicinsk. Det kategoriska perspektivets synsätt där avvikelse och funktionsnedsättning är i 

centrum, rotar sig i 1800-talet “med starka influenser från medicinsk forskning och psykologisk 

testteori” (2015, ss. 42-43). Detta leder till att diagnosering blir dominerande för att skapa en 

förståelse för svårigheterna. Svårigheterna kan bland annat röra läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, 

utvecklingsstörning eller ADHD. Nilholm skriver att segregerande undervisning där elever delas 

upp i grupper utifrån de medicinska och psykologiska utlåtandena görs i syfte att nå ett “normalt” 

beteende hos eleven så han eller hon så småningom skall kunna delta i den ordinarie 

undervisningsgruppen igen. Speciallärarna planerar undervisningen och anpassar 

undervisningsmetoderna utifrån elevens behov och diagnos (2005, s. 126). Ytterligare en 

anledning till att elever med bristande förmågor sattes i specialklasser, som dock är av en mer 

outtalad anledning, var att lärarna i den ordinarie undervisningen fick en mer homogen klass att 
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undervisa när de ”blev av” med de elever som inte uppfyllde kraven, vilket gav de ”normala” 

eleverna bättre förutsättningar (Asp-Onsjö 2014, s. 383). Vidare sammanfattar Asp-Onsjö det 

kategoriska perspektivets konsekvenser som att det är eleven som anpassas efter skolan och inte 

vice versa (ibid.,).  

Relationellt perspektiv 

I det relationella perspektivet anser man att eleven är i behov av särskilt stöd till skillnad från det 

kategoriska perspektivet där man snarare ser en elev som med behov av särskilt stöd, där 

lösningen ofta innebär segregation (Lindqvist & Rodell, 2015, s. 33). För att förstå anledningen 

till att elever hamnar i svårigheter är det i det relationella perspektivet av stor vikt att undersöka 

lärares aktioner och lärandemiljö, då det är i dessa situationer som uppkomsten av svårigheter i 

skolan sker. Eleven anses alltså inte vara problembärare utan det är skolan, lärarens undervisning, 

undervisningsmiljön och/eller organisationen i skolan som är orsaken till att svårigheter uppstår 

för eleven och skall därför granskas för att få svar på varför eleven är i behov av särskilt stöd 

(ibid.,). För eventuella insatser tas hänsyn till miljö, individer och samspelet i sig (Wetso, 2011, s. 

99). Lindqvist & Rodell menar att “i det relationella perspektivet integreras specialpedagogiska 

aktiviteter som integrerade delar av den ordinarie undervisningen” (2015, s. 33) där relationer, 

interaktion och kommunikation är det centrala. Aspelin och Persson poängterar att det är av stor 

vikt att goda relationer utvecklas samt att stöd och feedback ges till elevers kunskapsutveckling 

för att de i så stor utsträckning som möjligt skall nå målen (2011, s. 50). Samtlig personal på 

skolan har det gemensamma ansvaret för pedagogiska insatser, där lösningar på lång sikt skall 

förespråkas. Personalen skall ständigt arbeta förebyggande för en kvalitetshöjning i skolan (SPSM, 

2016). Ahlberg poängterar att det relationella perspektivet inte behöver utesluta det kategoriska 

och tvärtom. Det kan i vissa fall finnas aspekter som förenar de båda perspektiven (2015, s. 54).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka några specialpedagogers och grundskollärares uppfattningar 

och erfarenheter av organisationen av särskilt stöd, inkludering och undervisning av elever i behov 

av särskilt stöd.   

 

1. Hur uppfattar specialpedagogerna organisationen av elever i behov av särskilt stöd?  

2. Hur uppfattar grundskollärarna särskilt stöd i förhållande till inkludering och hur 

uppfattar de att dem tillämpar det i sin undervisning? 

3. Vad anser specialpedagogerna samt grundskollärarna vara viktigt i undervisning av elever 

som är i behov av särskilt stöd? 
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Metod 

I det här avsnittet presenteras metod för datainsamling och hur datainsamlingen analyserades samt 

underlag till varför vi gjorde det urval vi gjorde. Slutligen presenteras studiens reliabilitet och 

validitet samt forskningsetiska överväganden. 

Metodval  

Den här studien utgår från en kvalitativ metod vilket utgörs av intervjuer med några 

respondenter. Respondenterna består av två specialpedagoger och tre grundskollärare. Syftet med 

att använda en kvalitativ metod är att undersöka hur respondenterna själva resonerar och tänker 

kring det som undersöks i den här studien. I en kvalitativ intervju står respondenterna i fokus och 

det är deras uppfattningar och erfarenheter som är det intressanta för studien (Bryman, 2011, s. 

413), vilket också var syftet med hela vår studie. Kvalitativa intervjuer brukar vidare delas upp 

mellan ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Den sistnämnda är den som används i 

den här studien. En semistrukturerad intervju utgår ofta från en intervjuguide utformat av 

intervjuaren (se Bilaga 3). Intervjuguiden används som en grund att utgå ifrån men kan sedermera 

omformuleras eller utformas med uppföljningsfrågor under intervjuns gång.  Intervjuaren 

anpassar ofta frågorna utefter hur respondenten svarar men är samtidigt noggrann med att få svar 

på det som undersöks (Bryman, 2011, ss. 206, 413). “Intervjuaren leder den intervjuade till vissa 

teman, men inte till bestämda uppfattningar om vissa teman” (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 49). 

Bryman talar om vikten av att intervjuaren utformar frågorna på ett sådant sätt att 

respondenterna lämnas utrymme till att få komma med nya tankar och synsätt. Frågorna skall inte 

vara så precist formulerade att respondenterna styrs i en eller annan riktning (2011, s. 419). 

Analysmetod  

De inspelade intervjuerna, vilka hade godkänts av respondenterna både muntligt och skriftligt 

genom en utformad medgivandeblankett (se Bilaga 2) sammanställdes genom transkribering. 

Bryman menar att transkribering är nästintill obligatoriskt för att kunna analysera de inspelade 

intervjuerna. Således menar Bryman att det finns en rad fördelar med att spela in och transkribera 

den insamlade datan (2011, s. 428). Han menar att människor har en förmåga att omedvetet lägga 

in värderingar och tolkningar i det vi ser, och i det här fallet hör. Därför kan det ur en etisk 

aspekt vara en fördel att genom inspelad data kunna kontrollera vad respondenterna verkligen 

sagt för att kunna analysera det på ett korrekt sätt. Vidare har intervjuaren bättre förutsättningar 

att föra en naturlig dialog med respondenterna vid inspelning jämfört med om han eller hon hade 
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suttit med ögonen ner i ett anteckningsblock för att anteckna det som sägs (Bryman, 2011, s. 

428). När datainsamlingen sedan skulle sammanställas användes frågeställningarna som 

utgångspunkt för att sammanställa underlaget, det vill säga transkriberingarna. I och med att 

transkriberingarna var tillgängliga på datorn kunde studiens nyckelord hittas med hjälp av 

sökfunktionen i Word. Kvale och Brinkmann menar att ett datorprogram med sökfunktionen kan 

underlätta orienteringen och sökandet efter det viktiga i den annars mycket tidskrävande analysen 

av transkriberingar (2014, s. 240). När nyckelorden hittats användes överstrykningspennor för att 

markera viktiga citat som sedan kunde användas som direkta citat alternativt som underlag för 

resultatet. Transkriberingarna bearbetades systematiskt och noggrant en i taget för att hitta det 

som var väsentligt för studien, det vill säga sådant som kunde ge svar på frågeställningarna. För 

att underlätta sammanställningen i resultatet fick olika färger på överstrykningspennorna 

representera olika teman, indirekt de olika frågeställningarna. Exempelvis användes den gröna 

pennan för att markera citat som kunde ge svar på frågeställningen “Hur uppfattar 

specialpedagogerna organisationen av elever i behov av särskilt stöd?”. När varje transkribering 

bearbetats med överstrykningspennorna blev nästa steg att anordna varje tema i något som Back 

och Berterö kallar för i olika kluster, det vill säga att strukturera varje tema i underkategorier 

(Frejes & Thornberg, 2015, s. 154). Underkategorier som användes var “likheter”, “skillnader” 

och “citat”. Eftersom transkriberingarna var markerade med olika färger kunde 

underkategorierna enkelt plockas ut för att sedan sammanställas i ett nytt dokument. 

Underkategorierna granskades därefter för att se om något oväsentligt eventuellt borde plockas 

bort eller om något saknades. Hänsyn till vad som skulle tas med till den slutgiltliga texten i 

resultatavsnittet gjordes med forskningsfrågorna som underlag (Frejes & Thornberg, 2015, s. 

155).  

Urval 

De fem genomförda intervjuerna ägde rum på fyra olika skolor i en medelstor kommun i Sverige. 

För att få kontakt med möjliga respondenter skickades mail ut till ett trettiotal pedagoger i den 

valda kommunen. Mejlan skickades ut till både specialpedagoger och grundsskollärare. Detta för 

att vi ansåg det viktigt och intressant att ta del av både specialpedagogers och grundskollärares 

uppfattningar och erfarenheter, då båda parterna involveras i undervisningen av elever i behov av 

särskilt stöd. Mailadresserna fanns tillgängliga på de olika skolornas hemsidor. I mejlet gjorde vi 

en kort presentation av oss själva och varför vi ville komma i kontakt med dem. I mejlet 

bifogades ett så kallat missivbrev, som innehöll information om studien samt vad ett eventuellt 

deltagande skulle innebära (se Bilaga 1). Urvalet grundades till viss del på ett bekvämlighetsurval, 
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vilket Denscombe förklarar med att forskaren har begränsat med resurser (2016, s. 77), i vårt fall i 

form av tid och därför valdes respondenter som var relativt lättillgängliga geografiskt sätt. Av de 

trettiotal mejl som skickades ut var det endast två specialpedagoger och tre grundskollärare som 

återkopplade att de ville delta. Med tanke på tidsbegränsningen kändes det tillräckligt att 

pedagogerna var utspridda på fyra olika skolor. Det ansågs tillräckligt för att kunna undersöka det 

som skulle undersökas. Dessutom hade de fem pedagogerna en variationsbredd vad gäller 

verksamma år i yrket, vilket var viktigt för att eventuellt kunna få en variation i resultatet. 

Slutligen uppfyllde alla de intervjuade pedagogerna kriteriet att vara behöriga inom yrket. 

De intervjuade pedagogerna 

Tabellen nedan visar vilken utbildning de intervjuade pedagogerna har, vilket år de tog examen 

samt hur många verksamma år de har i yrket.  

 

Respondent  Utbildning Examensår Verksamma år i yrket 

Lärare 1 Grundskollärare F-3 2016 2 år 

Lärare 2 Grundskollärare F-6 och  

fritdshem  

2008 10 år 

Lärare 3 Grundskollärare F-6  1978 40 år 

Specialpedagog 1 Grundskollärare 1-9 och   

Speciallärare samt 

Specialpedagog 

1989* 29 år 

Specialpedagog 2 Grundskollärare 4-9 och 

Specialpedagog 

2017* 1,5 år 

* Specialpedagog 1: Grundskollärarexamen år 1984 

* Specialpedagog 2: Grundskollärarexamen år 1999 

Genomförande 

De utvalda pedagogerna kontaktades som ovan nämnt via mejl och intervjuer bokades in kort 

därefter. Samtliga intervjuer hölls i en ostörd miljö på skolan där pedagogen var verksam. Trost 

menar att den intervjuade skall känna sig trygg i den miljön intervjun sker i (2010, s. 65). Frågorna 

som ställdes i intervjun utformades utifrån de frågeställningarna studien ville få svar på. 

Respondenterna fick inte tillgång till frågorna på förhand då vi önskade få spontana svar utan 

tidigare förberedelser. Intervjuerna tog ca 30-40 minuter och båda forskarna var delaktiga och 

turades om att ställa intervjufrågorna för att få ett naturligt samtal i intervjun. En mobiltelefon 
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och en iPad spelade in samtliga intervjuer. Trost talar om fördelen av att kunna koncentrera sig 

helt på frågorna och svaren i intervjun och inte lägga fokus på att behöva göra anteckningar 

(2010, s. 74) “Intervjuaren skapar god kontakt genom att lyssna uppmärksamt, genom att visa 

intresse, förståelse och respekt för vad intervjupersonen säger och genom att vara tydlig med vad 

hon vill veta” (Kvale & Brinkmann, 2009, s.144). Intervjuerna transkriberades senare och det 

underlättade att ha intervjuerna på ljudinspelning då det var enkelt att spola fram och tillbaka 

samt lyssna extra noga till respondenternas tonfall och ordval.  

Reliabilitet och validitet 

Bell och Waters skriver om hur reliabiliteten kan kopplas till forskningsresultatens autenticitet, 

det vill säga i vilken omfattning forskningen kan genomföras vid fler tillfällen och av andra 

forskare (2016, s. 133). För att reliabiliteten skall vara god menar Kvale och Brinkmann att 

intervjuaren måste vara medveten i sin utformning av intervjufrågor och ta hänsyn till att 

respondentens svar kan påverkas av att en fråga omedvetet är ledande (2014, s. 295). 

Intervjufrågorna bör vara formulerade på ett sådant sätt att en annan forskare skulle få samma 

svar om forskaren intervjuar samma respondent. Hänsyn bör tas till att respondenten kan 

påverkas av specifika händelser som han eller hon upplevt, som i sin tur kan påverka dennes svar 

i intervjun. Intervjuaren bör därför ha denna påverkansfaktor i åtanke när analysen genomförs 

(Bell & Waters, 2016, s. 133).  

 

Validiteten handlar om huruvida forskarna undersöker det som de avser att undersöka (Bell & 

Waters, 2016, s. 134). Syftet med studien var att undersöka några specialpedagogers och 

grundskollärares uppfattningar och erfarenheter av organisation av särskilt stöd, inkludering och 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Eftersom syftet med studien kretsade kring 

pedagogers uppfattningar och tankar var intervjuer den mest lämpade forskningsmetoden för att 

undersöka det som skulle undersökas. Om mer tid hade funnits hade fler intervjuer kunnat 

genomföras för att stärka validiteten. Eventuellt hade observationer kunnat göras för undersöka 

hur pedagogerna arbetar praktiskt i verksamheten. Att undersöka det praktiska arbetet var dock 

inte syftet med den här studien. Den här studien visar validitet genom att den insamlade datan 

bearbetades systematiskt och noggrant. Kvale och Brinkmann menar att forskare kan validera sin 

undersökning genom att granska, ifrågasätta och utifrån sin teoretiska utgångspunkt analysera 

resultatet (2014, s. 298).  
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Studien visar även reliabilitet genom att vi gav respondenterna utrymme för att tänka efter och 

reflektera över den fråga vi hade ställt. Ahrne och Eriksson-Zetterquist (2015) menar att om 

respondenten inte ger ett tillräckligt utvecklat svar på frågan som ställts kan intervjuaren behöva 

upprepa eller utveckla frågan så respondenten förstår vad som efterfrågas. Därmed får 

respondenten en ny chans att formulera sig (Ahrne & Svensson, 2015, s. 45). Vid 

intervjutillfällena undveks slutna frågor för att lämna utrymme för respondenterna att tala mer 

fritt, vilket är ett av kriterierna för en semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, ss. 206, 413). 

Däremot hade en strukturerad intervju kanske kunnat ge ett mer reliabelt resultat. En 

strukturerad intervju innebär likt en semistrukturerad intervju att intervjuaren genomför sina 

intervjuer utifrån ett förutbestämt intervjuschema. Skillnaden är att intervjuaren, vid en 

strukturerad intervju förhåller sig strikt till frågeschemat. Frågorna ställs på ett identiskt sätt till 

alla respondenter som deltar i studien. Både vad gäller formuleringen av frågorna och i vilken 

ordning frågorna ställs (Bryman, 2011, s. 203). Bryman menar att en strukturerad intervju 

används för att försäkra sig om att respondenternas svar kan analyseras på ett jämförbart sätt. 

Respondenten ges inte lika stort samma utrymme till att tala fritt som vid en semistrukturerad 

intervju (ibid.,).  

Forskningsetiska överväganden 

Alla forskare måste förhålla sig till några grundläggande forskningsetiska principer. Enligt 

Vetenskapsrådet (2002, s. 6) finns det fyra huvudkrav som forskare måste beakta. Huvudkraven 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kvale 

och Brinkmann beskriver hur forskarna enligt informationskravet i förväg skall informera sina 

potentiella respondenter om studiens syfte (2014, s. 107). De potentiella respondenterna fick i 

den här studien information om studiens syfte via ett bifogat missivbrev (se Bilaga 1). I 

missivbrevet fanns bland annat information gällande deltagandets frivillighet och att deltagandet 

när som helst kunde avbrytas, vilka också är kriterier som ingår i informationskravet (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 107). I enlighet med samtyckeskravet måste forskaren överväga hur mycket 

information som skall ges innan undersökningen äger rum. Forskaren måste å ena sidan förhålla 

sig till informationskravet och ge tillräcklig information om studien men å andra sidan inte ge allt 

för detaljerad information då det kan komma att påverka undersökningens resultat (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 108). I missivbrevet som skickades ut gavs därför inte alltför detaljerad 

information om intervjuns upplägg och intervjufrågorna fanns inte på förväg tillgängliga för 

respondenterna. Detta för att respondenterna i så stor utsträckning som möjligt skulle ge 

spontana svar på frågorna. Innan intervjuerna påbörjades fick respondenterna skriva på en 
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medgivandeblankett (se Bilaga 2), där han eller hon gav sitt samtycke till att delta i studien. I 

medgivandeblanketten tillkom ingen ny information utöver det som stod i missivbrevet. 

Respondenterna kunde i missivbrevet bland annat läsa att: “Materialet kommer att hanteras och 

förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, samt avskilt från personuppgifter. I 

redovisning av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter 

vara borttagna“ (se Biliga 1), vilka är kriterier för att konfidentialitetskravet ska gälla (Kvale & 

Brinkmann, 2011, s. 109). Vidare kunde respondenterna läsa: “ […] insamlade data är avsedda för 

forskning och forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål 

”(se Bilaga 1). Den insamlade datan användes endast för forskningsändamålet, det vill säga den 

här studien, vilket innebar att vi tog hänsyn till det fjärde huvudkravet, nyttjandekravet. 
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Resultat 

I det här avsnittet besvaras studiens frågeställningar utifrån de teman och underkategorier som 

kunde urskiljas när vi sammanställde datainsamlingen enligt en kvalitativ analysmodell.  

Två specialpedagogers uppfattningar av organisationen av elever i behov av 

särskilt stöd. 

Organisationen av elever i behov av särskilt stöd beskrivs av de båda specialpedagogerna som 

uppdelat på tre nivåer, organisations-, grupp- och individnivå. Under intervjuerna framkommer 

det att både Specialpedagog 1 och Specialpedagog 2 är överens om att det läggs för mycket fokus 

på individnivå och för lite fokus på organisationsnivå. Specialpedagog 1 menar att ”[…] elevens 

beteende eller bekymmer kan ju vara en följd av dålig organisation[…]” och att man “ […] åtgärdar ett 

symptom istället för att titta på vad är orsaken till […] ”. Vidare menar Specialpedagog 2 att man stirrar 

sig blind på individnivå och att det därför är bra att vända på det och titta på organisationen i 

första hand. Undersöks organisationen först och resurserna läggs utefter det kan man utgå från 

att organisationen har bättre förutsättningar att klara av särskilt stöd. Hen poängterar vikten av att 

tänka till med organisationen vid terminsstart och att planera personalen och grupperna 

ordentligt. Specialpedagog 1 menar att många lärare även missar att göra korrigeringar löpande på 

organisationsnivå, det vill säga att fel kan upptäckas utan att åtgärdas, vilket Specialpedagog 1 

gärna ser att klassläraren åtgärdar direkt istället för att vänta. Fortsättningsvis talar Specialpedagog 

1 kring organisationsnivå som en färskvara och att den därför ständigt bör utvecklas. 

”Om man gör extra anpassningarna på organisations- och gruppnivå riktigt genomtänkt och bra 

[…] så kommer det att vara färre elever som ramlar ur… som är i behov av 

individanpassningar”.  

 

De båda specialpedagogerna är eniga om att möjligheterna när det kommer till arbetet med barn i 

behov av särskilt stöd är oändliga. I arbetet med elever i behov av särskilt stöd finns dessutom 

idag många olika former av hjälpmedel som man kan använda sig av. Specialpedagog 1 tycker att 

det finns bra möjligheter inom den digitala världen. Det finns exempelvis bra digitala hjälpmedel i 

form av appar. Till skillnad från Specialpedagog 1 använder sig Specialpedagog 2 sig inte av appar 

i någon större utsträckning. Specialpedagog 1 menar vidare att det finns en hel del outnyttjade 

hjälpmedel i form av läromedel, filmer, tips och allmänna råd på internet. Till exempel finns bra 

underlag för detta hos Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Det finns många tjänster på 

internet där hjälp och tips kan fås, som dessutom är helt kostnadsfria. Specialpedagog 1 
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poängterar även hur viktigt det är att se läraren i sig som en viktig aktör. Med det menar hen hur 

läraren uppträder, vilket kroppsspråk läraren har, hur läraren delger information etcetera. 

 

Specialpedagog 2 lyfter även vikten av samtalande med kollegorna på skolan, att använda sig av 

det kollegiala lärandet där viktigt erfarenhetsutbyte kan ske. På skolan där Specialpedagog 2 är 

verksam har de något som kallas för öppet elevhälsoteam (EHT), där elevhälsoteamet och 

klasslärare kan samtala och reflektera över sådant som anses vara svårt eller besvärligt. Öppet 

EHT ger tillfälle att utbyta tips och råd samt att tillsammans hitta lösningar. Specialpedagog 2 

anser också att det är viktigt att ta tillvara på alla de resurser som inte kostar pengar. 

”Kunskapsrikedom och att testa olika metoder är exempel på detta” menar hen.   

 

Båda specialpedagogerna menar att organisationen av lärmiljön är en viktig förutsättning för att 

på bästa sätt ge en bättre arbetsro för eleverna. Specialpedagog 1 påpekar att lärare ibland talar 

för mycket i det undervisande klassrummet. Hen menar att ord i vissa fall kan vara överflödiga, 

och att exempelvis tecken eller pekande kan användas för att delge information. När detta görs är 

risken även mindre att den allmänna arbetsron i klassrummet störs, vilket inte bara gynnar elever i 

behov av särskilt stöd utan samtliga elever i klassen.  

Specialpedagog 1 talar om att ett så kallat omvänt hjälpmedel kan främja lärmiljön i klassrummet 

genom att läraren plockar bort onödiga saker i klassrummet. Hen benämner det som visuellt 

buller, vilket är sånt som är störande för synen. Det kan exempelvis vara att papper som inte är 

aktuella, fortfarande sitter kvar på tavlan. Det är viktigt att det som finns i klassrummet har en 

aktuell relevans.  

 

Specialpedagogerna anser som tidigare nämnt att möjligheterna är många, men det framkommer 

även ett antal svårigheter i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Det mest framträdande är 

bristen på resurser. Specialpedagog 2 uttrycker det som ”det skulle behöva vara mer och fler” och 

syftar till mer pengar och utbildad personal. Specialpedagog 1 är enig och önskar också mer 

utbildad personal. Specialpedagog 2 har tidigare saknat specialpedagogisk utbildning för 

klasslärare, men i och med att den skola hen är verksam på nu arbetar med Skolverkets material 

Specialpedagogik för lärande anser hen att det går framåt. Hen poängterar att det är bra att 

klasslärarna får mer utbildning eftersom det bidrar till bättre kunskap inom området. 

 

För att förbättra förutsättningarna för de elever som är i behov av särskilt stöd är de båda 

specialpedagogerna eniga om att en ordentlig planering och uppföljning på organisationsnivå 
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snarare bör prioriteras än att fokus läggs direkt på individnivå, vilket det idag görs på många 

skolor enligt Specialpedagog 1. Hen anser att när det kommer till svårigheter så går det att ordna 

det mesta inom skolans ramar. Det som blir svårt är när befogenheter saknas att göra det som 

behövs för en elev, eftersom det då kan handla om att andra instanser, exempelvis att 

medicinering av läkare behövs kopplas in för att få den hjälp som behövs. Möjligheterna i arbetet 

med elever i behov av särskilt stöd är oändliga men svårigheterna ter sig i resursproblem i form 

av för lite utbildad personal samt pengar. Skulle det finnas mer utbildad personal och bättre 

ekonomi i skolorna skulle förutsättningarna sett annorlunda ut för elever i behov av särskilt stöd.  

Två specialpedagogers och tre grundskollärares uppfattningar av särskilt 

stöd i förhållande till inkludering samt hur de uppfattar att de tillämpar det i 

sin undervisning 

Begreppet inkludering uppfattas av samtliga intervjuade grundskollärare som något som tillämpas 

på olika sätt i olika situationer. Inkludering behöver enligt Lärare 3 inte begränsas till att vara en 

fysisk placering i det ordinarie klassrummet. Alla tre lärarna är eniga om att elever i behov av 

särskilt stöd ibland kan gynnas av att gå undan till en lugnare miljö. Lärare 1 talar om att det till 

och med kan vara mer utpekande för eleven att få det särskilda stödet om eleven är kvar i det 

undervisande klassrummet. Undvikandet av utpekning är något som Specialpedagog 2 löser 

genom att tillämpa en metod som hen själv har skapat och kallar för blomsterpedagogik. Den så 

kallade blomsterpedagogiken innebär att specialläraren alternativt specialpedagogen kommer till 

klassrummet och har den eller de elever som är i behov av särskilt stöd i fokus, men åtar sig även 

andra elever på vägen. Specialpedagog 2 menar att det fungerar avdramatiserande och inte blir 

lika utpekande för de elever som är i behov av särskilt stöd. Lärare 3 förespråkar ett 

klassrumsklimat där läraren främjar olikheter som något naturligt. Lärare 3 gör sina elever 

införstådda med att alla är olika och därmed har olika behov. Alla elever skall sträva mot samma 

mål men kan nå dit på olika sätt. Därför anser inte Lärare 3 det som något utpekande när en elev 

i behov av särskilt stöd exempelvis använder hörlurar som hjälpmedel vid tystläsning. Det råder 

ett accepterande klassrumsklimat där ingen ifrågasätter varför han eller hon får göra på ett eller 

annat sätt. Lärare 2 resonerar likt Lärare 3 kring svårigheten att bemöta alla elever på samma sätt 

eftersom alla har olika behov. Precis som Lärare 3 menar Lärare 2 att målet skall vara densamma 

för alla elever, men att målen nås på olika sätt.  

 

Lärare 2 menar att det är viktigt att elever, i synnerhet de elever som är i behov av särskilt stöd, 

får bekräftelse av läraren genom att få beröm vid framsteg. Att lyfta en elev som har svårigheter 



 

 27 

är något som även Specialpedagog 2 yttrade som ytterst viktigt. Specialpedagog 2 menade att om 

en elev med exempelvis svårigheter i matematik får visa sina klasskamrater hur man gör, kan det 

stärka den elevens självförtroende. 

 

Inkludering behöver som tidigare nämnt inte vara den fysiska placeringen i det ordinarie 

klassrummet. Eleverna till Lärare 1 som är i behov av särskilt stöd lämnar alltid klassrummet när 

de får undervisning av en speciallärare. Lärare 1 menar att utplockning av de elever som är i 

behov av särskilt stöd resulterar i en avlastning både för hen själv och resten av klassen. Lärare 1 

uttrycker en känsla av att lärare i det undervisande klassrummet nästan verkar ”rädda” för att 

plocka ut elever. Specialpedagog 1 uttrycker sig på liknande sätt då hen menar att det på senaste 

åren verkar anses som finare att undervisas i stor grupp. Lärare 2 menar till skillnad från Lärare 1 

att hen i största möjliga mån vill behålla elever som är i behov av särskilt stöd i klassrummet och 

snarare plocka in en resurs som uppbackning. Däremot har skolan som Lärare 2 är verksam på 

tillgång till en så kallad studio som är ett arbetsrum dit elever som är i behov av särskilt stöd har 

möjlighet att gå till en gång i veckan för att göra det skolarbete som de behöver göra. I studion 

finns skolans elevhälsoteam tillänglig. Således kan även de elever som är i behov av extra 

utmaningar få det i studion. Det är klassläraren som avgör vilka elever som får gå till studion. 

Möjligheten till extra utrymmen, i form av lokaler eller rum, för elever i behov av särskilt stöd är 

något som Lärare 3 saknar på sin skola. Lärare 3 menar att skolan ”[…] inte är gjord för nutidens 

pedagogik och behov […]”. Det som saknas i undervisning av elever i behov av särskilt stöd verkar 

till viss mån variera beroende av vilken skola de intervjuade lärarna är verksamma på samt hur 

många verksamma år i yrket de har. Lärare 1, som varit verksam inom yrket i två år, upplever att 

hon till viss del saknar stöd från skolan i hur hon ska bemöta elever i behov av särskilt stöd i det 

undervisande klassrummet och tycker att det kan vara svårt hur hen ska förhålla sig gentemot 

dem eleverna då hen upplever dem som svårbemötta.  

 

När det gäller det inkluderande klassrummet i förhållande till de olika nivåerna som råder bland 

eleverna har Lärare 1 förståelse för att de elever i hens klass som är i behov av särskilt stöd kan 

ha svårt att vara med på exempelvis genomgångar och brukar lösa det genom att låta de eleverna 

spela spel på en iPad. När de resterande eleverna satt igång med enskilt arbete kan Lärare 1 

fokusera på att hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. För att underlätta för de elever 

som är i behov av särskilt stöd brukar Lärare 1 tillmötesgå dem genom att utgå från elevernas 

intressen när hen tillämpar extra anpassningar för dem i det undervisande klassrummet. Lärare 2 

och Lärare 3 anser att de försöker inkludera alla elever i det undervisande klassrummet genom att 
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hålla en enkel nivå på genomgångarna. Dock tillägger Lärare 2 att det är svårt att inkludera de 

elever som behöver utmaningar, det blir oftast att nivån läggs utifrån de så kallade ”svaga” 

eleverna.  

 

Som tidigare nämnt ansåg Lärare 1 det som svårt att bemöta de elever som är i behov av särskilt 

stöd. Lärare 3, som varit verksam inom yrket i snart fyrtioett år upplever att hen har stor 

erfarenhet av hur hen skall bemöta elever i behov av särskilt stöd och att de eleverna ligger hen 

särskilt varmt om hjärtat. Lärare 3 säger att hen gillar ”[…] att hitta nyckeln och nå fram till dem […]”. 

När Lärare 3 däremot vänder sig till elevvårdsteamet för att få stöd i hur hen ska gå vidare i att ge 

stöd till en elev i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd upplever hen att hen inte får 

tillräckligt med stöd. Förslagen som elevvårdsteamet ger känns för Lärare 3 självklara och nästan 

löjliga för hen som varit verksam i yrket under en sådan lång tid. Lärare 3 säger att förslagen är 

sådant som hen självklart redan har testat.   

 

Saknaden av resurser i form av personal verkar vara en gemensam nämnare för de tre intervjuade 

grundskollärarna. De är eniga om att det ofta saknas specifik kompetens och utbildning hos de 

elevassistenter och resurspersoner som tillsätts för elever i behov av särskilt stöd. Lärare 2 menar 

att resurspersoner, på grund av bristen av erfarenhet, inte alltid vet hur de ska bemöta eleverna i 

behov av särskilt stöd. Dock poängterar Lärare 2 att resurspersonerna bidrar med extra händer, 

vilken hen anser som tacksamt med tanke på den stora undervisningsgrupp hen ansvarar för. 

Lärare 3 lyfter och ifrågasätter det faktum att det är på elevassistent- och resurspositionen som 

skolan behöver ha dem bästa pedagogerna.  

 

Lärare 3 menar att det optimala hade varit att ha ett tvålärarsystem, det vill säga att varje klass har 

två utbildade pedagoger till förfogande i all undervisning, men förstår samtidigt att det är svårt att 

ordna på grund av den rådande lärarbristen i Sverige. Även om det är svårt att tillgodose alla 

skolor med ett tvålärarsystem så förekommer det. Specialpedagog 2 är själv verksam på en skola 

som innehar tvålärarsystem i merparten av klasserna. Specialpedagog 2 bekräftar det som Lärare 3 

ser som optimalt med ett tvålärarsystem. Specialpedagog 2 menar nämligen att ett tvålärarsystem 

bland annat bidrar till att driva undervisningen mer effektiv, hitta de olika nivåerna i det 

undervisande klassrummet samt få mer tid för varje elev. Tid från läraren är det som oftast saknas 

och det är det som krävs för att en elev ska lära sig, i synnerhet en elev i behov av särskilt stöd.  
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Specialpedagogernas och grundskollärarnas uppfattningar kring vad som är 

viktigt i undervisning av elever i behov av särskilt stöd.  

Relationer 

I arbetet kring barn i behov av särskilt stöd är alla fem pedagoger som intervjuades eniga om att 

relationerna är viktiga. Relationerna innefattar lärare-elev, specialpedagog-elev, lärare-

vårdnadshavare, specialpedagog-vårdnadshavare samt relationerna mellan lärare och 

specialpedagog. 

 

Lärare 1 ser det som en trygghet att ha med sig skolans elevhälsoteam som uppbackning vid möte 

med vårdnadshavare. Uppbackning i form av elevhälsoteam poängterar även Lärare 2 och Lärare 

3 som viktigt. Den undervisande läraren måste ha i åtanke att det inte går att klara av allt helt själv 

hela tiden. Båda de intervjuade specialpedagogerna instämmer om att pedagoger kan göra mycket 

men inte allt. Specialpedagog 2 säger att man inte kan ta på sig hela bördan själv och 

Specialpedagog 1 menar att hen utefter sin kompetens gör vad hen kan men att det i läraryrket är 

viktigt att ta hjälp av sina kollegor. Lärare 3 menar att i synnerhet rektorn måste finnas till som 

stöd vid mötet med vårdnadshavare angående en elev som är i behov av särskilt stöd. Rektorn är 

sedermera skyldig att ansvara för skapandet av ett åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt 

stöd. Lärare 2 upplever även att specialpedagoger kan ingjuta förtroende hos vårdnadshavare när 

ett åtgärdsprogram skapas. Lärare 2 menar att många vårdnadshavare ofta blir oroliga att deras 

barn inte ska klara av skolan och då kan specialpedagogen, tack vare sin yrkeskompetens, förklara 

på ett sätt som lugnar och skapar förståelse hos vårdnadshavare.  

 

Specialpedagog 1 talade i intervjun om att relationsskapande bör genomsyra hela skolans 

verksamhet och att det således är av stor vikt att inte glömma vårdnadshavare. Enligt 

Specialpedagog 1 bör samtiliga pedagoger på skolan arbeta aktivt med tilliten gentemot 

vårdnadshavarna. Genom sin långa erfarenhet inom yrket tenderar hen även att se ett visst 

mönster mellan de elever som är i behov av särskilt stöd och vårdnadshavares egna erfarenheter 

från skolan. Vårdnadshavare till elever i behov av särskilt stöd tenderar ibland att själva ha dåliga 

erfarenheter av skolan och förknippar därmed skolan med ångest. Specialpedagog 1 menar därför 

att det är extra viktigt att skapa förtroende och inte skuldbelägga de vårdnadshavarna. Vidare 

pekar Specialpedagog 1 på att lärare och specialpedagoger ofta känner ångest och frustration 

inför att ringa eller träffa dessa vårdnadshavare då dem kan upplevas som oengagerade, men det 

är då man enligt Specialpedagog 1 bör tänka tvärtom. Det gynnar i slutändan eleven, 

vårdnadshavarna och pedagogen själv. Specialpedagog 1 menar att vårdnadshavare tillslut 
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kommer att se relationen mellan pedagogen och eleven, det vill säga pedagogen som “[…] men oj, 

han eller hon vill mitt barn väl” och där har ett förtroende skapats. Lärare 2 och Lärare 3 talar också 

om att det redan från början är viktigt att skapa förtroende till vårdnadshavare, till exempel 

genom att vara rak och tydlig med att de skall kunna ha en öppen dialog gällande elevers 

svårigheter i skolan.  

 

Relationen lärare-elev är enligt Specialpedagog 2 det mest grundläggande för att skapa en 

fungerande undervisning, framförallt för elever i behov av särskilt stöd. “Att se eleven, lyssna på 

eleven...vad ska jag säga, självförtroende. Tron på sig själv att man kan, vill och vågar utvecklas”. Vidare 

menar Specialpedagog 2 att hen i sin roll som specialpedagog har som mål att elever skall gå 

rakryggade genom skolan och känna att de duger som dem är. Elevens känsla av att känna att den 

duger som den är, är något som Lärare 2 lyfter fram som viktigt i relationen lärare-elev. Lärare 2 

menar att relationen mellan lärare och elev kan stärkas genom att bekräftelse sker på olika sätt till 

olika elever. Genom att lära känna sina elever menar Lärare 1 att hen får ett bra underlag i hur 

hen kan anpassa bemötandet och således försöka ge “rätt sorts” bekräftelse till sina olika elever. 

Avslutningsvis konstateras av samtliga specialpedagoger och grundskollärare att det i 

undervisningen av elever i behov av särskilt stöd är viktigt med relationen lärare och 

specialpedagoger emellan. Dessa relationer blir viktiga för att på bästa sätt ge stöd åt elever i 

behov av särskild stöd, på organisations-, grupp- och individnivå.  

Undervisning 

Lärare 2 talar om det centrala att tillämpa extra anpassningar för hela klassen då det inte bara är 

viktigt på individnivå för elever i behov av särskilt stöd, utan att det även är något som gynnar 

samtliga elever i klassen. Att ta till hjälpmedel i form av bildstöd, inlärning med hjälp av olika 

sinnen eller att gå igenom rutiner för arbetsgången kan underlätta för alla elever.  

“Struktur mår alla barn bra av”, menar Lärare 3.  

 

Specialpedagog 2 talar om vikten av att elever i behov av särskilt stöd skall känna sig delaktiga i 

det som görs i skolan. Lärare bör vara noga med att se till att lyssna på eleven och på elevens 

behov. Lärare 1 menar att det viktigaste i arbetet med elever i behov av särskilt stöd är att 

eleverna skall få det stöd de behöver och att det skall tas på allvar för elevens bästa. Som nämnts 

tidigare talar Lärare 3 om vikten av att ha ett klassrumsklimat där eleverna vet att undervisningen 

inte ser likadan ut för alla elever, utan att olika metoder kan användas och därmed även olika 

hjälpmedel. Hen menar således att det skall finnas en öppenhet där eleverna är medvetna om att 

olika vägar kan tas för att nå det gemensamma målet. Vidare poängteras detta även av Lärare 2 
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som menar att målet är att eleverna skall känna sig sedda och bekräftade. Att de känner att de 

besitter kunskap och att de duger som de är. Hen belyser att alla individer har olika behov och att 

man därmed även behöver olika hjälpmedel.  

 

I arbetet med elever i behov av särskilt stöd är det av stor vikt att genom kunskap och erfarenhet 

skaffa sig underlag för att kunna hantera elever med olika typer av behov när det gäller särskilt 

stöd. Utbildning är därför något som både Specialpedagog 1 och Specialpedagog 2 talar om i 

intervjun. Utbildning för personalen på skolan är något som gynnar lärares arbete med elever i 

behov av särskilt stöd. För att just få ökad kunskap inom området går i skrivande stund 

personalen på skolan, där Specialpedagog 1 är verksam, en utbildning inom specialpedagogik som 

handlar om tillgänglig undervisning med hjälp av digitala hjälpmedel. Likväl går i skrivande stund 

personalen där Specialpedagog 2 är verksam, ett av lyften från Skolverket vid namn 

Specialpedagogik för lärande, en utbildning som hen anser att personalen på skolan har saknat och 

som kommer ge bra och viktig kunskap för samtlig personal.  

Tid 

Specialpedagog 1 poängterar att det är viktigt att inte ha bråttom i arbetet på organisationsnivå. 

Hen menar att det är gynnsamt att ta tiden till att organisera personalen efter elevgrupperna och 

inte slarva med det. “Vilken personal passar just för den här gruppen”, ”Ja här har vi en personal som är 

duktig på det…och här har vi den här typen av elev, ja men vad bra då vinner vi på det” .  

Vidare poängterar Specialpedagog 1 som nämnt tidigare även vikten av att ta tid till att göra 

löpande korrigeringar då organisationen ständigt är i förändring med tanke på att det är en 

färskvara. Därmed skall tid tas till att planera, men även reflektera till vad som fungerar bra och 

inte bra. När något inte längre fungerar måste korrigeringar ske och nya metoder testas. Lärare 3 

poängterar också detta genom att det ska finnas en kontinuitet. Specialpedagog 1 anser att det i 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd är viktigt att försöka hitta den mest tillgängliga 

metoden som passar varje enskild elev. Det kan vara ett pussel att få ihop det och hen likställer 

det som en tårta, att man plockar bort bit för bit, för att få fram vad som återstår, det vill säga få 

fram det konkreta behovet.  

 

Lärare 2 upplever att hen inte har tid till att kunna finnas till och hjälpa samtliga elever i 

klassrummet. Med de stora undervisningsgrupperna som råder idag räcker tiden inte till vilket blir 

problematiskt. Fokus läggs på de elever som behöver extra hjälp och stöd vilket gör att många 

andra elever inte får den hjälp eller utmaningar som de behöver. Lärare 1 påpekar också att 
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tidsaspekten är problematisk. Hen menar att tid till att ordentligt sätta sig in i en elevs svårigheter 

inte finns, eftersom klasserna är stora och lärare förväntas finnas till för samtliga elever.  
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Analys 

Vi kommer i det här avsnittet använda oss av de två teoretiska utgångspunkter som presenterades 

i teoriavsnittet, det vill säga det kategoriska- och det relationella perspektivet. De teoretiska 

perspektiven och tidigare forskning används som underlag för att analysera resultaten som 

framkom i studien. Emanuelsson, Persson & Rosenqvist poängterar dock att de två perspektiven 

sällan, i praktiken, förekommer i renodlad form, därmed behöver den ena inte utesluta den andra 

(2001, ss. 128-129). Som Magnússon menar är det svårt att genomföra kategoriseringar av 

resultaten i endera kategoriskt perspektiv eller relationellt perspektiv (2015, s. 142). 

Organisationens påverkan  

Specialpedagogerna är av samma åsikt gällande organisationen av elever i behov av särskilt stöd. 

De hävdar att många skolor skulle gynnas av att se över extra anpassningar på organisations- och 

gruppnivå, istället för att stirra sig blind på anpassningar på individnivå. Specialpedagogerna 

förespråkade en välorganiserad yrkeskår, det vill säga att den undervisande klassläraren har ett 

nära samarbete med skolans elevhälsoteam (EHT). Ett öppet EHT, som används på en av de 

intervjuade specialpedagogernas skola, kan fungera som underlag för att tillsammans organisera 

en välfungerande lärmiljö. Som tidigare nämnt (se resultatavsnittet) framgår att ett öppet EHT 

kan resultera i ett viktigt kunskapsutbyte av erfarenheter, tankar och frågor. Schemalagda tider för 

utbyte av erfarenheter mellan lärare, var något som lärarna i studien av Granlund, Roll-

Pettersson, Steénsson och Sundin saknade i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. Detta 

ansågs som önskvärt och efterlängtat av lärarna (Linikko, 2009, s. 37).  

 

Vidare resonerade specialpedagogerna kring organisationen av lärmiljön i det undervisande 

klassrummet. De hävdade att ett välordnat klassrum gynnar arbetsro hos alla elever, framförallt 

de elever som är i behov av särskilt stöd. Ett oorganiserat klassrum kan bidra till distraktion och 

därmed risk för sämre koncentration, vilket i sin tur missgynnar elevernas lärande. Lärarens 

aktioner och lärandemiljön är avgörande då det är i dessa situationer som elevers svårigheter kan 

uppstå, enligt det relationella perspektivet. Det är med andra ord inte eleven som ses som 

problembärare utan det är snarare lärandemiljön och organisationen i skolan som skall ses över 

för att förstå en elevs svårigheter (Lindqvist & Rodell, 2015, s. 33). Hellström menar att det är 

viktigt att som lärare kunna tolka elevers signaler för att förstå vad som kan vara orsak till en 

elevs svårigheter (Hellström, 1993, s. 131). En av de intervjuade specialpedagogerna poängterade 
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att man i lärandemiljön exempelvis kan plocka bort saker som kan anses vara störande för en 

elev. Det gäller att ha ett välorganiserat klassrum med inte allt för mycket visuellt buller.  

Undervisning av elever i behov av särskilt stöd  

Undervisning av elever i behov av särskilt stöd ser lite olika ut på de olika skolorna. Ett par av 

skolorna vill ha kvar de elever som är i behov av särskilt stöd i klassrummet medan andra plockar 

ut dessa elever från den ordinarie undervisningen i klassrummet. Antalet gånger som en elev 

lämnar den ordinarie undervisningen per vecka beror på i vilken utsträckning eleven behöver 

stöd. Eleven placeras då antingen enskilt eller i mindre grupp hos en speciallärare eller 

specialpedagog. Att eleven lyfts ut ur den ordinarie undervisningen i klassrummet för att få stöd 

hos en speciallärare eller specialpedagog, kan liknas vid det kategoriska perspektivet (Lindqvist & 

Rodell, 2015, ss. 32-33). En del av de intervjuade pedagogerna menar att en utplockning av en 

elev som är i behov av särskilt stöd kan underlätta för den undervisande läraren och således ses 

som en avlastning. Likt det som framkommer i Thomas och Loxleys studie menar de intervjuade 

pedagogerna att man som lärare kan lägga undervisningen på en mer avancerad nivå då eleverna 

som är kvar i klassrummet befinner sig på en mer jämlik nivå (Hedegaard, 2012, s. 91).   

 

Som framkommit i teoriavsnittet kan det kategoriska perspektivet likställas med att läraren 

plockar ut de elever som är i behov av särskilt stöd för att få en mer homogen klass och därmed 

ge eleverna som är kvar i klassrummet bättre förutsättningar (Asp-Onsjö, 2014, s. 383). Om 

läraren av olika anledning vill behålla alla elever i klassrummet, inklusive de som är i behov av 

särskilt stöd, kan läraren som nämnt tidigare tillämpa så kallad blomsterpedagogik för att 

avdramatisera enskilda specialpedagogiska insatser i klassrummet. Det är inte den fysiska 

placeringen som är avgörande för om en elev, som är i behov av särskilt stöd, är inkluderad i den 

ordinarie undervisningen eller inte. Pedagogerna är eniga om att det snarare handlar om att eleven 

skall känna sig delaktig genom att pedagoger hittar den mest lämpliga metoden för den enskilda 

eleven.  

 

När intervjuerna analyserades blev ett visst förhållande mellan pedagogers yrkeserfarenhet och 

syn på elever i behov av särskilt stöd synligt. Dock bygger studien på ett litet antal deltagare, 

vilket gör att långtgående slutsatser inte kan dras. Det framkom att en pedagog med längre 

erfarenhet i yrket såg mer positivt på elever i behov av särskilt stöd jämförelsevis en pedagog med 

kortare yrkeserfarenhet. I Avramidis & Norwich studie framkom dock det motsatta. Pedagoger 

med kortare erfarenhet tycktes vara mer positivt inställda till undervisning av elever i behov av 
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särskilt stöd (2002, s. 137). Fortsättningsvis framkom ytterligare ett mönster i denna studie där en 

pedagog med kortare erfarenhet ansåg sig vara i behov av mer underlag och bättre stöd för hur 

de skall undervisa elever i behov av särskilt stöd. Detta var även något som framkom i studien av 

Granlund m.fl. där lärarna också upplevde sig ha otillräcklig kunskap om hur de skall tillmötesgå 

dessa elever (Linikko, 2009, s. 36).  

Relationers betydelse 

Relationsskapandet mellan lärare och elev är det viktigaste enligt samtliga intervjuade pedagoger. 

Pedagogerna framhävde att relationerna är grundläggande för att skapa en fungerande 

undervisning och för att de bästa förutsättningarna för lärande skall kunna ges. Det kan relateras 

till det relationella perspektivet där relationer och interaktioner är av stor vikt (Lindqvist & 

Rodell, 2015, s. 33.) Hellström poängterar att relationer är grundpelaren i all pedagogisk 

verksamhet (1993, s.131). Pedagogerna menar att det är viktigt att lära känna sina elever och visa 

omsorg. Således visa att man bryr sig genom att bekräfta eleverna både på ett personligt och 

kunskapsmässigt plan.  

Specialpedagogerna lyfte dessutom vikten av relationsskapande mellan pedagog och 

vårdnadshavare, vilket även tas upp i forkningsstudien av Westling, Allodi och Fishbein. Där 

framkom att lärarna som undervisade i specialgrupper upplevde det särskilt viktigt att skapa goda 

relationer med elevernas vårdnadshavare. De hävdade att det lade grunden för att på bästa sätt 

kunna ge stöd till eleverna som var i behov av särskilt stöd (Linikko, 2009, s.37). De intervjuade 

specialpedagogerna ansåg att en god relation och ett bra samarbete med vårdnadshavare ofta 

underlättar arbetet med elever i behov av särskilt stöd.  
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Diskussion och konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka några specialpedagogers och grundskollärares 

uppfattningar och erfarenheter av organisationen av särskilt stöd, inkludering och undervisning 

av elever i behov av särskilt stöd. Syftet uppnåddes med hjälp av frågeställningarna: Hur 

specialpedagogerna uppfattar organisationen av elever i behov av särskilt stöd,  Hur 

grundskollärarna uppfattar särskilt stöd i förhållande till inkludering och hur de uppfattar att de 

tillämpar det i sin undervisning samt Vad specialpedagogerna och grundskollärarna anser vara 

viktigt i undervisningen av elever som är i behov av särskilt stöd. Ur vår studie framkommer att 

fokus bör flyttas från individnivå till grupp- och organisationsnivå då specialpedagogerna 

poängterade att om organisations- och gruppnivån är välorganiserad och ordentligt genomtänkt 

kan anpassningar på individnivå i vissa fall undgås. Grundskollärarna resonerade kring 

inkluderingens betydelse och funktion, vilket förklarades som att inkludering sker på olika sätt. 

Det framkom att inkludering handlar om att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar, oavsett 

om det sker i eller utanför det ordinarie undervisande klassrummet. En del elever gynnas av att få 

specialpedagogisk undervisning inne i klassrummet medan andra elever av olika anledningar 

gynnas av att få undervisningen i mindre grupp alternativt enskilt utanför klassrummet, för att 

sedan komma tillbaka till det ordinarie undervisande klassrummet och känna samhörighet. Likt 

samtliga pedagoger nämnde (se resultatavsnittet), anser vi att det ibland är nödvändigt att lyfta ut 

de elever som är i behov av särskilt stöd, då de kan gynnas av att få en mer lugn och ostörd miljö 

att arbeta i. 

 
Det framkom även i denna studie att relationsskapandet mellan lärare och elev är A och O i 

undervisningen av elever, specifikt med de elever som är i behov av särskilt stöd. En lärare som 

skapar goda relationer med sina elever får också bättre förståelse och kunskap om dem, vilket gör 

att läraren lättare kan anpassa undervisningsmiljön efter elevernas olika behov. Detta delar vår syn 

om att goda relationer är en viktig förutsättning för att kunna skapa god undervisningsmiljö. 

Genom de personliga möten som skedde i samband med intervjuerna samt vid analys av 

datainsamling har vi fått en djupare förståelse för hur pedagogerna uppfattar och upplever 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd. Vår förhoppning var att studien skulle bringa 

användbar och nyttig kunskap för undervisning av dessa elever till vårt framtida yrke, vilket vi 

anser att vi fått genom att vi fick ta del av de intervjuade pedagogernas resonemang, upplevelser 

och erfarenheter.  
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Vidare forskning 

Eftersom särskilt stöd är så pass vanligt förkommande i skolorna idag tycker vi att det är av stor 

vikt att forskning inom ämnet fortskrider. För att eventuellt få en större varitionsbredd av resultaten 

hade fler specialpedagoger och grundskollärare kunnat intervjuas till vår studie. Vidare hade det 

varit intressannt att göra observationer ute på skolorna, dels i grundskollärarnas undervisande 

klassrum för att se hur lärare förhåller sig till de elever som är i behov av särskilt stöd, men även se 

hur specialpedagogerna arbetar praktiskt med dessa elever. Det hade kunnat ge oss en större inblick 

i hur arbetet med elever i behov av särskilt stöd sker i praktiken istället för att enbart ta del av 

lärarnas resonemang och upplevelser.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  

 
Missivbrev till deltagare gällande en studie om specialpedagogers och grundskollärares 

uppfattningar och erfarenheter av organisation av särskilt stöd, inkludering och 

undervisning av elever i behov av särskilt stöd 

 

Vi är två lärarstudenter som går termin 6 på Grundlärarprogrammet F-3 vid Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet.   

  

Vi har precis påbörjat ett självständigt arbete där vi ska göra en studie om hur lärare och 

specialpedagoger uppfattar elever som är i behov av särskilt stöd i svenskundervisningen samt 

hur de uppfattar särskilt stöd i förhållande till inkludering.  

  

Vår metod kommer bestå av kvalitativa intervjuer.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer utföra en intervju som beräknas ta ca 30 minuter. Vi 

kommer att samla in data genom ljudinspelning på mobiltelefon.   

  

Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av det, 

samt avskilt från personuppgifter. I redovisning av studien (publikationer, seminarier och 

konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för 

annat än forskning och presentation av studiens resultat.   

  

Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att datainsamlingen är 

genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  

Vi hoppas att du vill delta i denna studie.  

   

Om du har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se 

nedan för kontaktuppgifter).  

Mathilda Karlsson, Mathilda.Karlsson.0368@student.uu.se 

Mathilda Österberg, Mathilda.Osterberg.7958@student.uu.se  

Studiens handledare: Gunnlaugur Magnusson, universitetslektor i pedagogik med inriktning 

specialpedagogik, Uppsala Universitet. Gunnlaugur.Magnusson@edu.uu.se 

 

mailto:Mathilda.Karlsson.0368@student.uu.se
mailto:Mathilda.Osterberg.7958@student.uu.se
mailto:Gunnlaugur.Magnusson@edu.uu.se
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Bilaga 2.  
 

Medgivande till deltagande i en studie  

 

Studien kommer att handla om hur specialpedagoger och grundskollärare uppfattar organisationen 

av särskilt stöd, inkludering och undervisning av elever i behov av särskilt stöd.  Studien kommer 

att utföras inom ramen för ett examensarbete under HT18. Studien utförs av Mathilda Karlsson 

och Mathilda Österberg som går 6e terminen på grundskollärarprogrammet, Institutionen för 

pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas 

in samt att inspelningen kommer att analyseras i studien. Jag är införstådd i detta och vill delta i 

studien. 

  

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

 

Deltagarens namn:……………………………………………………………………………….. 

 

Mail:……………………………………………………………………………………………... 

 

Telefon:………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………… 

Ort och datum 

 

…………………………………………………  

Underskrift 

 

Blanketten lämnas i samband med intervjun. 
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Bilaga 3.  

 

Intervjuguide  

 
Bakgrundsfrågor 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du varit verksam inom läraryrket?  

Vilka årskurser har du mest erfarenhet av? 

 
Frågor till lärarna 

Kan du säga något om dina erfarenheter kring särskilt stöd? 

Hur bemöter du dina elever i behov av särskilt stöd? 

Hur resonerar du kring särskilt stöd i förhållande till inkludering? 

Vilka tillgångar till hjälpmedel finns det på den här skolan?  

Vad använder du för hjälpmedel?  

Hur tänker du kring uppläggning av undervisning med tanke på de olika nivåerna som är i 

klassen? 

Vad är det viktigaste i undervisningen av elever som är i behov av särskilt stöd enligt dig? 

Anser du att det saknas något i ditt arbete med elever i behov av särskilt stöd? 

Hur bemöter du vårdnadshavare när man anser att deras barn är i behov av särskilt stöd? 

 

Frågor till specialpedagogerna 

Hur är ditt resonemang kring organisation av elever i behov av särskilt stöd?  

Skulle du önska att det såg ut på ett annat sätt? Hur i sådant fall? 

Hur resonerar du kring särskilt stöd i förhållande till inkludering? 

Vilka tillgångar till hjälpmedel finns det på den här skolan? 

Vad använder du för hjälpmedel? 

Hur arbetar du med särskilt stöd? 

Vilka möjligheter samt svårigheter ser ni som pedagoger i ert arbete med elever i behov av särskilt 

stöd? 

Saknar du något i ditt arbete med elever? 

Vad är det viktigaste i arbetet med barn som är i behov av särskilt stöd enligt er? 

 

 


