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Syftet med studien är att studera vilka uppfattningar lärare på förskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola har om barn och elever i behov av särskilt stöd och om arbetet för att möta 

barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar.  

För att genomföra studien användes ett kvalitativt perspektiv med samtalsintervjuer som 

metod för att fånga in lärares uppfattningar om barn och elever i behov av särskilt stöd och 

om arbetet för att möta barns och elevers olikheter. Resultatet har analyserats utifrån en 

kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt ur studiens frågeställningar.  

För att få en djupare tolkning har resultatet analyserats ytterligare med utgångspunkt i 

studiens teoretiska referensram med Piaget, Dewey och Vygotskijs lärandeteorier samt det 

kategoriska och relationella perspektivet. I analysen framträdde sex kategorier som skapar 

förutsättningar i arbetet för att möta barns och elevers olikheter. De sex kategorierna är Barn i 

behov av särskilt stöd, Barn med behov av särskilt stöd, Undervisningsmiljö, Relationer, 

Stödfunktioner samt Utbildning och kompetens. 

Slutsatser som kan dras är att lärarna har varierande definitioner av barn och elever i behov av 

särskilt stöd. Våra reflektioner av definitionen då det inte finns någon entydig definition är att 

det får konsekvenser för hur barn och elever blir bemötta. Definitionen beror till stor del på 

hur lärare själva ser på barn och elever i behov av särskilt stöd vilket resulterar i att barn och 

elever inte möts av ett likvärdigt specialpedagogiskt arbete.  

 

Nyckelord: barns och elevers olikheter, behov av särskilt stöd, förskola, gymnasieskola, 

gymnasiesärskola, kvalitativ innehållsanalys. 
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1 Inledning 

Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2013 (Skolinspektionen, 2014) påvisar att brister i 

särskilt stöd är den vanligaste grunden för kritik, både för grundskolor och för 

gymnasieskolor. Sju av tio grundskolor och åtta av tio gymnasieskolor når inte upp till 

skollagens krav om särskilt stöd. 

I en intervju som utförts av Sveriges Television den 27/3-14 med skolinspektionens 

generaldirektör Ann- Marie Begler poängterar hon lärarens och undervisningens betydelse för 

elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.  

”- Det är i klassrummet det händer. Läraren och hur undervisningen går till är avgörande 

faktorer för elevernas möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Därför 

måste de som är ansvariga för skolan skapa goda förutsättningar för att mötet i klassrummet leder 

till att varje elev får det stöd och den stimulans han och hon behöver”. 

Hur många barn som är i behov av särskilt stöd på förskolor i Sverige vet man inte. Däremot 

finns en kvalitetsrapport från Skolinspektionen (2012:7) som belyser förskolans uppdrag: 

”Varje barn ska få möjlighet att utveckla olika förmågor och intressen i en verksamhet som bidrar 

till barns förståelse för sig själva och sin omvärld och förskolan ska anpassa och anknyta sin 

verksamhet till alla barns erfarenhetsvärld och ta till vara flödet av barns tankar och idéer för att 

skapa mångfald i lärandet” 

Barn och elever i behov av särskilt stöd är ett begrepp som finns i förskolor och skolor. Barn 

och elever kan behöva extra uppmärksamhet och stöd av vuxna, varaktigt eller tillfälligt. Om 

barn och elever har svårigheter med att tillgodogöra sig undervisningen så är det en rättighet 

att få stöd för att komma vidare i sin utveckling (Hjörne & Säljö 2013). Med det menas att 

barn och ungdomar kan få sina behov tillgodosedda i den egna undervisningsmiljön eller i 

specialundervisning. Ett uttryck för en demokratisk strävan som syftar till att skapa en skola 

som möter barns och elevers skilda förutsättningar är inkludering.  

Inkludering fokuserar på att miljön anpassas till barns och elevers olikheter (Lutz, 2013). 

Dyson (2013) nämner i artikeln ”En rättvis skola i ett rättvist samhälle” att i 

skolverksamheter ser man ofta särlösningar med särskilda undervisningsgrupper och riktade 

insatser till vissa enskilda elever vilket inkluderingsförespråkare skulle säga är fel.  

Nilholm och Göransson (2013) skriver i sin rapport ”Inkluderande undervisning – vad kan 

man lära av forskning?” att det i dagens svenska skola finns en blandning av åtskilda 

särlösningar för elever i behov av särskilt stöd. Det finns särskolan, specialskolan, särskilda 

undervisningsgrupper och stöd i olika former som ges i anslutning till den ordinarie 

klassrumsundervisningen.  

I vår studie har vi utgått från att det finns flera uppfattningar om begreppet inkludering och att 

det finns variationer i hur pedagoger och lärare möter barns och elevers olikheter. 

Vi har också sett till Salamancadeklarationens (2006) intentioner om en inkluderande skola. 

Att skolan ska förändras så att den passar alla elever, alla har rätt till undervisning 

tillsammans i samma skola.  
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Som förskollärare och lärare i Sverige finns styrdokument att följa.  

Skollagen säger att: 

”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” (SFS 2010:800, Kap. 3 3 §) 

Gymnasieskolans läroplan säger att läraren ska: 

•”Utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, 

•”Stimulera, handleda och stödja eleven och särskilt stöd till elever i svårigheter”. 

(SKOLFS vt.-12, s. 527-528.) 

Gymnasiesärskolans läroplan säger att läraren ska: 

•”Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”, 

•”Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter”. 

(SKOLFS vt.-12, s.477) 

Läroplan för förskolan säger att arbetslaget ska:  

•”Samarbeta för att erbjuda en god miljö, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa 

de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling”, 

•”Ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i svårigheter av olika slag”. 

(Lpfö98/10, s.11) 

Med utgångspunkt i skollagen samt läroplanerna finns variationer för pedagoger och lärare att 

utforma sitt pedagogiska arbete i mötet med barn och elevers olikheter i lärandet. 

Skolinspektionens generaldirektör poängterar att läraren och undervisningen har betydelse för 

elevernas möjligheter till framgångrikt lärande. Skolinspektionens tillsyn 2013 

(Skolinspektionen, 2014) riktar kritik mot skolor för att de inte når upp till skollagens krav om 

särskilt stöd. Utifrån dessa perspektiv finner vi det intressant att få ta del av uppfattningar 

pedagoger och lärare i förskola och skola har om barn och elever i behov av särskilt stöd samt 

om arbetet för att möta barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar 

I vår blivande roll som specialpedagoger är det viktigt att kunna vägleda pedagoger och lärare 

från förskola till gymnasium. För att få ett bredare perspektiv har vi valt att göra vår studie i 

förskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att studera vilka uppfattningar pedagoger och lärare på förskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola har om barn och elever i behov av särskilt stöd och om 

arbetet för att möta barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet. 

 

1.2 Frågeställningar 

• Hur definierar pedagoger och lärare på förskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola ett barn och en elev i behov av särskilt stöd? 

• Vilka faktorer i undervisningen med barnen och eleverna anser pedagoger och 

lärare i förskola, gymnasium och gymnasiesärskola är betydelsefulla för att 

kunna möta barn och elevers olikheter? 

• Vilka uppfattningar har pedagoger och lärare i förskola, gymnasium och 

gymnasiesärskola om det stöd de erhåller för att möta barns och elevers 

olikheter? 
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2 Bakgrund 

I bakgrunden presenteras styrdokument och en forskningsöversikt inom studiens område. 

Bakgrunden avslutas med teoretiskt referensram. 

2.1 Styrdokument 

Lärare i förskola och skola är ålagda att följa nationella styrdokument såsom läroplaner och 

skollagen. De ska också följa internationella konventioner såsom FN:s konvention om 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ett annat dokument som ligger till grund 

för arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd är Salamancadeklarationen (2006). 

Salamancadeklarationens (2006) intentioner är att alla barn har rätt till undervisning och att 

alla barn som behöver särskilt stöd ska ha tillgång till den vanliga skolan och uppmanar både 

regeringar och världssamfundet att underlätta inkluderande undervisning. 

”Integrerad (inclusive) skolgång är det effektivaste sättet att bygga upp en solidaritet mellan barn 

med behov av särskilt stöd och deras kamrater. Att sända barn till särskilda skolor - eller 

sammanföra dem i specialklasser eller avdelningar inom en viss skola på varaktig basis – bör vara 

en undantagslösning att förordas endast i de sällsynta fall… där barnets behov inte kan tillgodoses i 

vanlig klass” (kap.1, Punkt 8. Salamancadeklarationen, 1994). 

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (Ds 2008:23) fastslår 

om rätten för utbildning. Barn och unga med funktionshinder har rätt till undervisning och rätt 

till stöd i det allmänna skolväsendet (artikel 24, Punkt 1. Ds 2008:23). 

Individanpassade stödåtgärder ska erbjudas i miljöer som erbjuder akademisk och social 

utveckling som överensstämmer med målet fullständig inkludering (artikel 24, Punkt 2. Ds 

2008:23)  

I dessa dokument framgår att barn och elever i förskole- och skolverksamheter ska mötas 

utifrån sina förutsättningar. Det är läraren som ska anpassa och skapa förutsättningar i miljön 

för att främja barns och elevers individuella utveckling. 

2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Synen på lärandesvårigheter 

I Salamancadeklarationen (1994) fastställdes begreppet inkludering som ett alternativ till 

begreppet integrering. Synsättet bör vara att skolan ska förändras så att den passar alla elever. 

Alla elever har rätt till undervisning tillsammans i samma skola. Nilholm (2006) resonerar om 

begreppen inkludering och integrering, och deras olika innebörd. Författaren förklarar att 

inkludering är när helheten anpassas efter delarna, integrering däremot förklarar Nilholm är 

när delarna ska anpassas in i en helhet som inte är fullt avpassad efter delarnas karaktär. 

Nilholm och Göransson (2013) försöker påvisa vad som kan karaktärisera en inkluderande 

skola. De nämner betydelsen av att minska skillnaden mellan dubbla utbildningssystem, det 

vill säga då det finns ett system för ”normala” elever och ett annat system för ”avvikande” 

elever. Och vidare menar de att olikheter ska ses som berikande.  

  



8 
 

Inkludering är ett begrepp som kopplas samman med arbetet för att möta barn och elevers 

olikheter. När man talar om barns och elevers olikheter så finns det en stor variation av 

erfarenheter hos pedagoger och lärare som arbetar i pedagogiska verksamheter (Gal, Schreur 

& Engel-Yeger., 2010). Nordahl, Sørlie, Manger & Tveit (2007) skriver att trots målet mot en 

inkluderande skola så har segregeringen en stor genomslagskraft. Att man många gånger 

väljer att ”ta bort bekymret” från klassrummet, vilket då leder till segregering istället för 

inkludering. Vidare skriver Nordahl m.fl. (2007) att i en inkluderande gemenskap måste man 

utgå från olikheter och skillnader, alla behöver inte göra samma sak hela tiden.  

När man talar om inkludering och avvikelse kan man se två diskurser, det ena är en 

inkluderingsdiskurs och det andra är en avvikelsediskurs. I inkluderingsdiskursen går tankarna 

kring att alla elever har potential att lära sig och i avvikelsediskursen menar man att 

inlärningssvårigheter beror på elevens oförmåga (Skidmore, 2004). En viktig utgångspunkt 

som skiljer diskursen om avvikelse från diskursen om inkludering ligger i deras teori om 

svårigheten i lärandet. I avvikelsediskursen lägger man orsaken till svårigheten hos individen 

och dess brister. I inkluderingsdiskursen ses brister i undervisningen och i lärarens 

förhållningssätt (Skidmore, 2004).  

Forskningsresultat påvisar att begreppet barn i behov av särskilt stöd många gånger förklaras 

utifrån barnets och elevens egenskaper. Det finns förskolepersonal som definierar att barn är i 

behov av särskilt stöd när läraren själv har svårigheter med att skapa en inkluderande miljö för 

alla barn (Sandberg, Lillvist, Eriksson, Björck-Åkesson & Granlund, 2010). 

I forskning där man studerat lärares definitioner om ”barn i behov av särskilt stöd” tyder 

resultat på att det definieras ur två perspektiv. Ett diagnosperspektiv där man skiljer på 

intellektuella funktionshinder och på fysiska funktionshinder. Ett perspektiv utan diagnos, 

t.ex. brister i social kompetens, i tal och språk eller motoriska svårigheter (Gal m.fl., 2010; 

Sandberg, Norling & Lillvist, 2009).  

 

En studie där man på förskolor undersökte definitionen av ”barn i behov av särskilt stöd” 

påvisade resultat att barn i behov av särskilt stöd kategoriserades främst i två 

teman.”Organisationsperspektivet” och ”barnperspektivet”. ”Organisationsperspektivet” 

baseras på faktorer i miljön medan ”barnperspektivet” baseras utifrån barnens behov och 

barnens egenskaper (Sandberg m.fl., 2010).  

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) har en liknande tolkning där de benämner detta 

med kategoriskt och relationellt perspektiv. När det kategoriska perspektivet dominerar i 

förskolan och skolans verksamhet ses undervisningen som det centrala och svårigheter läggs 

hos individen (Persson, 2007; Atterström & Persson, 2000). När relationellt perspektiv 

dominerar i verksamheten anpassas undervisningen till barns och elevers olikheter, man 

menar att svårigheter uppstår i mötet mellan undervisningen och barnet eller eleven (Persson, 

2007) 
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2.2.2 Betydelsefulla faktorer i undervisningen för att möta barns och elevers 

olikheter 

Lärarens förhållningssätt och relationen mellan lärare och elev har i forskning påvisats vara 

betydelsefulla faktorer i arbetet för att möta elevers olikheter i lärandet (Blecker & Boakes, 

2010; Causton-Theoharis, 2009; Fayez, Dababneh & Jumiaan, 2011; Gal m.fl., 

2010;Lindqvist, Nilholm, Almqvist & Wetso, 2011; McGhie-Richmond, Irvine,  Loreman, 

Cizman & Lupart (2013); Memisevic & Hodzic, 2011; Palmer, Summers, Brotherson, Erwin 

& Maude, 2012, Rietveld, 2010; Ruffina & Ahmed, 2012).  

Nordahl m.fl. (2007) menar att relationen har en viktig betydelse i det pedagogiska arbetet. En 

reflekterande och medveten vuxen har förmågan att fånga barnets och elevens intresse vilket 

lägger grunden till en god relation, det i sin tur leder till lärande och utveckling för barnet och 

eleven. Det har visat sig att relationer och social kompetens är viktiga faktorer vad gäller 

beteendeproblematik (Nordahl m.fl., 2007).  

Enligt Vygotskij påverkas lärandet av sociala faktorer. För att skapa förutsättningar för 

utveckling och lärande krävs det att barnet har goda relationer till andra barn och vuxna såsom 

lärare, föräldrar eller andra vuxna förebilder (Forsell, 2011). Vygotskij menade att lärande 

sker i ett sociokulturellt sammanhang, där förhållandet mellan undervisning, lärande och 

utveckling lyfts fram (Vygotskij, 1997) 

Utifrån en modern barnsyn där barnet är i centrum blir det en viktig pedagogisk uppgift att ha 

ett barnperspektiv. Ett perspektiv där läraren möter barnen och eleverna på deras nivå, lyssnar 

på dem och tar dem på allvar (Schjellerup Nielsen, 2006). Genom förståelse och kunskap kan 

lärare skapa en miljö för att främja barnets eller elevens utveckling (Nordahl m.fl., 2007). 

Möten med barn och elever i pedagogiska kontexter ställer stora krav på lärare att hitta 

strukturer för att bygga relationer som är anpassade för både social och kunskapsmässig 

utveckling. Genom att inta barnets eller elevens perspektiv kan läraren få större inblick och 

förståelse för de sociala och pedagogiska möten som sker i skolsammanhanget (Lutz, 2013). 

Varje barn är olika med vad gäller t.ex. intressen och förmågor, vilket gör lärarens arbete till 

en komplex uppgift (Karlberg, 2011). 

Barnen och eleverna bör få möta lärare som har en gemensam grund, ett likartat 

förhållningssätt, är lyhörda, öppna och som visar ett intresse för barnets eller elevens livsvärld 

det skapar trygghet och struktur (Schjellerup Nilsen, 2006; Nordahl m.fl., 2007). En annan 

viktig faktor som framkom i forskningsresultat var att läraren bör lyfta fram det positiva hos 

eleven samt vara konsekvent och ha en tydlig struktur i det pedagogiska arbetet (Nilholm & 

Alm, 2010; Palmer m.fl., 2012; Sandberg m.fl., 2009).  

I arbetet är det dessutom viktigt att anpassa material efter elevens individuella behov samt 

anpassa instruktionstakten efter eleverna (Blecker & Boakes, 2010; Rietveld, 2010). Även 

Causton-Theoharis (2009) resultat påvisar värdet av att anpassa undervisning och material 

efter barnet eller eleven. För att kunna stärka och stödja barnet eller eleven i sin utveckling 

behöver lärare ha konkreta aktiviteter och mål i det pedagogiska arbetet, se till varje enskilt 

barn och elev utifrån vilka förutsättningar just det barnet, eleven eller den gruppen av barn 

och elever har (Kadesjö, 2008).  
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2.2.3 Stöd i arbetet för att möta barns och elevers olikheter 

Vuxna som möter barn i behov av särskilt stöd kan utsättas för prövningar, då kan det vara en 

god hjälp med reflekterande samtal eller kollegial stöttning och handledning (Lundahl, 2011). 

Ett bra verktyg att ta hjälp av i ett arbetslag för att reflektera och analysera sitt arbete är att 

använda sig av handledning (Nordahl m.fl., 2007). Handledning kan ses som en möjlighet för 

utveckling i yrkesutövningen (Bladini, 2004).  

En oerhörd styrka för att möta barns och elevers olikheter är när arbetslagets olika aktörer 

kompletterar varandra. Arbetslaget kan då utgöra en grund för en verksamhet som 

kännetecknas av hög kompetens och beredskap för att möta olikheter. Att tillvarata lärares 

erfarenheter kan vara ett sätt att resursmässigt arbeta effektivt och att minska behovet av 

kostsamma speciallösningar för enskilda barn och elever eller för lärarnas 

kompetensutveckling (Lutz, 2013).  

Nilholm och Göransson (2013) menar att lärare genom hög pedagogisk, ämnesdidaktisk och 

ämnesteoretisk kompetens skapar en ökad grad att se elevers olikheter som en tillgång. 

Forskningsresultat påvisar att flera lärare upplever att de inte har tillräcklig utbildning vilket 

leder till en utmaning för inkluderingsarbetet (Coutsocostas & Albourz, 2010; Gal m.fl., 2010; 

Hwang & Evans, 2011; McGhie-Richmond, 2013;Wilson-Younger, 2009).  

Lindqvist m.fl. (2011) resultat påvisar att det är vanligt att lärare känner brist på adekvat 

utbildning och brist av stöd i att erbjuda en inkluderande undervisning. I Hwang och Ewans 

(2011) resultat framkom det att lärare inte är bekväma med att ta emot stöd från andra 

yrkesgrupper, trots att de känner brist i färdigheter för att möta barns och elevers olikheter i 

undervisningen. Lärarna önskar istället att få utbildning om barns och elevers olikheter. Dock 

visar andra studiers resultat att lärare har en önskan om att få stöd av andra yrkesgrupper, 

exempelvis specialpedagoger (Memisevics & Hodzic, 2011; Fayez m.fl., 2011).  

Forskningsresultat tyder på att samarbete är framgångsrikt i arbetet för att möta barns och 

elevers olikheter och att man lyssnar till behoven mellan olika yrkesgrupper (Lindqvist m.fl., 

2011). Hwang och Ewans (2011) resultat påvisar att utmaningen i specialundervisningen är att 

bryta barriärer mellan specialpedagoger och lärare. Det krävs öppenhet, självkännedom och 

reflektion från lärare samt en utvecklad samarbetsrelation mellan lärare (Blecker & Boakes, 

2010).  

2.2.4 Sammanfattning av forskningsöversikten 

Forskningsresultat tyder på att begreppet ”barn i behov av särskilt stöd” definieras både ur ett 

diagnosperspektiv och ur ett perspektiv utan diagnos. Perspektivet utan diagnos förklaras med 

att barn har individualiserade och sociala begränsningar. Även strukturella faktorer i miljön 

påverkar hur lärare definierar barn i behov av särskilt stöd. 

Resultat i den empiriska forskningen påvisar att betydelsefulla faktorer i arbetet med att möta 

barns och elevers olikheter är lärares förhållningssätt, undervisningsmiljön samt relationen 

mellan barn, elever och lärare. 

Ytterligare forskningsresultat tyder på att lärare upplever att en utmaning i arbetet med att 

möta barns och elevers olikheter i lärandet är att de inte har tillräcklig utbildning. Lärare 
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önskar att få utbildning om barns och elevers olikheter samt att få stöd av andra yrkesgrupper 

såsom specialpedagoger. Men det finns empiriska studier som påvisar att lärare inte är 

bekväma med att få externt stöd. Forskningsresultat säger att en utmaning är att bryta barriärer 

mellan lärare och specialpedagoger då ett bra samarbete mellan dessa yrkesgrupper har visat 

sig vara framgångrikt i arbetet för att möta barns och elevers olikheter i lärandet. 

Empiriska forskningsresultat tyder på att det finns variationer för pedagoger och lärare att 

utforma sitt pedagogiska arbete i mötet med barn och elevers olikheter i lärandet. Forskning 

påvisar faktorer som har betydelse för barns och elevernas möjligheter till framgångsrikt 

lärande samt faktorer som är betydelsefulla för att pedagoger och lärare ska nå framgång i sitt 

arbete för att möta barns och elevers olikheter.  

2.3 Teoretisk referensram 

Hur skolan organiseras och hur synen på pedagogik är har betydelse för barn och elever som 

är i behov av särskilt stöd. Delvis bestäms detta genom formella krav och riktlinjer men det 

handlar ändå om beskrivningar som ger utrymme åt variationer i yrkesutövandet. 

Varje enskild lärare har sin uppfattning om vad som ingår i lärarrollen och hur undervisningen 

ska organiseras. Utifrån perspektivval får det konsekvenser för verksamheten då de utgör 

skilda sätt att bemöta och förstå elever i svårigheter 

2.3.1 Kategoriskt och relationellt perspektiv 

Persson (2007) delar in specialpedagogiken i kategoriskt och relationellt perspektiv. Likaså 

gör Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001). I det kategoriska perspektivet fokuserar 

man på individens svårigheter och i det relationella perspektivet fokuserar man på faktorer i 

miljön. Det kategoriska perspektivet har varit och är det som dominerar inom 

specialpedagogiken idag (Persson, 2007; Emanuelsson m.fl., 2001).  

Om det kategoriska perspektivet dominerar i förskolan och skolans verksamhet ses den 

pedagogiska kompetensen som ämnesspecifik och undervisningen är det centrala. 

Svårigheter läggs hos individen (Persson, 2007; Atterström & Persson, 2000).  

I det relationella perspektivet uppstår svårigheter i mötet mellan undervisningen och barnet 

eller eleven. Persson (2007) tydliggör perspektivet med att fokus är, att barnet eller eleven 

tillfälligt befinner sig i svårigheter. I det relationella perspektivet innebär den pedagogiska 

kompetensen att undervisningen ska anpassas till barns och elevers olikheter.  

Persson (2007) beskriver att specialpedagogisk forskning har fått mer förståelse för 

specialpedagogisk kompetens och verksamhetens betydelse för en skola för alla. Det handlar 

om att skapa bra utbildningsmiljöer i stället för att se individens avvikelser.  

Persson (2007) har utformat en analysmodell om de konsekvenser som kan uppstå i en 

förskole-/skolverksamhet beroende på perspektivval (bilaga 1) 
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2.3.2 Teoretiska utgångspunkter 

Tre teoretiker som har haft stort inflytande på den pedagogik som idag förespråkas på 

förskolor och i skolor samt teorier om barns utveckling och lärande är Jean Piaget, John 

Dewey och Lev. S. Vygotskij.  

Jean Piagets kognitiva utvecklingsteori 

Piaget är konstruktivismens främste företrädare där man menar att individen genom sina 

handlingar skapar kunskap genom att samspela och anpassa sig till omgivningen och på så 

sätt utvecklas i kunskapsnivåer (Marton & Booth, 1997).  

I ett konstruktivistiskt perspektiv menas att förskolans och skolans uppgift är att skapa goda 

förutsättningar för ett aktivt lärande hos barnen och eleverna. Piagets utgångspunkt framhåller 

att läraren bör se till barnets och elevens eget intresse och nyfikenhet. Lärarens utmaning är 

att undersöka hur varje barn eller elev tänker och genom detta planera undervisningen utifrån 

den förförståelse som finns hos varje barn, elev eller i gruppen. (Elfström, Nilsson, Sterner & 

Wehner-Godée, 2008). 

John Deweys aktivitetspedagogik 

Denna pedagogik utgår ifrån två perspektiv, den sociala kontexten och individen. Dewey 

menar att samhälle, skola och individ måste ses som en helhet för att nå pedagogisk framgång 

(Forsell, 2011). Deweys syn på lärande är att undervisningen bör utgå från elevernas egna 

erfarenheter och lärarens uppgift blir att hjälpa eleverna att strukturera upp sin kunskap. 

Dewey ställde höga krav på lärarens pedagogiska och teoretiska kunskaper (Dewey, 1980). 

Lev S. Vygotskijs Utvecklingsteori 

Vygotskij menade att lärande sker i ett sociokulturellt sammanhang, där förhållandet mellan 

undervisning, lärande och utveckling lyfts fram. I den sociokulturella synen på kunskap och 

lärandet är kunskap inte något statiskt som finns i människan utan snarare det som sker mellan 

individer (Vygotskij, 1997). För att skapa förutsättningar för barns och elevers utveckling och 

lärande krävs att barnet har goda relationer till de vuxna så som lärare, föräldrar eller andra 

vuxna förebilder (Forsell, 2011). Läraren bör ha god kännedom om varje barn, elev och grupp 

för att veta hur nästa utvecklingszon ska kunna nås. I Vygotskijs syn på undervisning är 

lärarens roll av stor vikt, undervisningen ska byggas på barnens och elevernas egna intressen 

och erfarenheter Vygotskij är känd för att ha förbättrat villkoren och undervisningen för barn 

med olika typer av inlärningssvårigheter (Forsell, 2011). 
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3 Metod 

3.1 Metodval 

Skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ forskning beskrivs av Fejes och Thornberg (2009) 

som att kvantitativ forskning ofta representerar siffror till skillnad från kvalitativ forskning 

som beskriver verkligheten med ord. Den kvalitativa studien ställer frågan om hur individen 

tolkar och formar sin verklighet i förhållande till tidigare erfarenheter och kunskaper 

(Backman, 2008). Utifrån vårt syfte, där vi vill fånga in individers uppfattningar valde vi i vår 

studie att anta ett kvalitativt perspektiv med samtalsintervjuer som redskap. 

Samtalsintervjuundersökningar karakteriseras av att intervjuaren på förhand har övergripande 

frågor. I samtalsintervjuundersökningar är intervjuaren flexibel vad gäller frågornas 

ordningsföljd. Svaren bör vara öppna och betoningen bör ligga på den intervjuade som 

utvecklar sina synsätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012; Kvale & Brinkman, 

2009). Under planeringen av en intervjustudie kan det vara lämpligt att överväga om det finns 

andra metoder som är mer användbara för studiens syfte och frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi anser att samtalsintervjuer är mest lämpligt i vår studie då vi vill fånga 

in olika individers uppfattningar. 

 

3.2 Urval 

I samtalsintervjuundersökningar vill man komma åt människors uppfattningar och 

erfarenheter om olika fenomen, intervjuaren vill komma åt respondentens tankevärld 

(Esaiasson m.fl., 2012). När man ska välja intervjupersoner vid en respondentintervju är ett 

råd att intervjua ett litet antal. Erfarenhet har visat att med ett genomtänkt urval kan det räcka 

med att intervjua runt tio personer. Ett annat råd är att respondenterna ska utgå från sina 

vardagserfarenheter, inte vara subjektiva experter. Det man som intervjuare står inför i en 

urvalssituation handlar ofta om antalet intervjuer i förhållande till hur mycket arbete man kan 

lägga ner på varje intervju (Esaiasson m.fl., 2012). Även Kvale & Brinkmann (2009) skriver 

om antalet personer i en kvalitativ studie, att det antingen kan vara för litet eller för stort antal 

intervjuer. Om man har för stort antal intervjuer kan det vara svårt att göra en djupare tolkning 

av intervjuerna.  

I vår studie har vi haft ett icke slumpmässigt urval. Det som benämns för Första-bästa urval, 

då man använder sig av analysenheter som är enkla att få tag på över en möjlig urvalsram 

(Esaiasson m.fl., 2012).  

Valet av verksamheter för studien föll på förskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, 

då vi har ett stort intresse för dessa och vår yrkesprofession finns inom dessa skolformer.  

De förskolor och gymnasieskolor där vi gjort intervjuer är kända för oss sedan tidigare men de 

respondenter som deltog har vi ingen yrkesmässig relation till. Sammanlagt har 17 intervjuer 

genomförts, sex av intervjuerna gjordes på fem olika förskolor, sex av intervjuerna gjordes på 

tre olika gymnasieskolor och fem intervjuer har gjorts på tre olika gymnasiesärskolor. 
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3.3 Presentation av de intervjuade 

Förskola: 

Personal 1: Kvinna, 18 år i yrket, barnskötare, arbetar på förskola. 

Personal 2: Kvinna, 25 år i yrket, barnskötare, arbetar på förskola. 

Personal 3: Kvinna, 29 år i yrket, barnskötare och förskollärare, arbetar på förskola. 

Personal 4: Kvinna, 28 år i yrket, barnskötare, arbetar på förskola. 

Personal 5: Kvinna, 25 år i yrket, barnskötare och förskollärare, arbetar på förskola. 

Personal 6: Kvinna, 19 år i yrket, förskollärare, arbetar på förskola. 

Gymnasieskola: 

Personal 7: Man, 40 år i yrket, gymnasielärare, arbetar på gymnasiet. 

Personal 8: Man, 8 år i yrket, yrkeslärare, arbetar på gymnasiet. 

Personal 9: Man, 20 år i yrket, yrkeslärare, arbetar på gymnasiet. 

Personal 10: Man, 25 år i yrket, yrkeslärare, arbetar på gymnasiet. 

Personal 11: Kvinna, 9 år i yrket, högstadielärare, arbetar på gymnasiesärskolan. 

Personal 12: Kvinna, 6 år i yrket, gymnasielärare, arbetar på gymnasiesärskolan. 

Personal 13: Kvinna, 15 år i yrket, mellanstadielärare, arbetar på gymnasiesärskolan. 

Personal 14: Man, 25 år i yrket, gymnasielärare, yrkeslärare, arbetar på gymnasiesärskolan. 

Personal 15: Man, 17 år i yrket, fritidspedagog, yrkeslärare, arbetar på gymnasiesärskolan. 

Personal 16: Kvinna, 40 år i yrket, gymnasielärare, arbetar på gymnasieskolan. 

Personal 17: Kvinna, 36 år i yrket, förskollärare, grundskollärare, arbetar på    

                     gymnasiesärskolan. 

3.4 Genomförande 

När vi bestämt oss för att använda samtalsintervju som metod gjordes frågor till vår 

intervjuguide (bilaga 2). En grundregel är att frågorna ska vara korta och lätta att förstå, det 

ska inte behöva ta tid från intervjun till att förklara vad man menar med frågan (Esaiasson, 

m.fl., 2012). För att prova relevansen av våra frågor gjordes en pilotintervju på förskolan. 

Utifrån den intervjun samtalade vi kring intervjuns struktur. Resultatet av våra diskussioner 

ledde till marginella förändringar när det gäller formuleringar. Efter noggrant övervägande 

bestämde vi att vara en intervjuare vid intervjutillfällena för att undvika att den intervjuade 

skulle känna sig i underläge. I förberedelsearbetet diskuterade vi även de etiska aspekterna av 

undersökningen.  

Därefter tog vi kontakt med de förskolor och de gymnasieskolor som var tänkta för studien. 

Kontakten togs via telefon och via e-post där vi beskrev syftet med studien och sedan 

skickades ett missivbrev (bilaga 3) till respondenterna så de kunde ta ställning till om de ville 
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delta i studien. Samtliga respondenter gav sitt samtycke till att delta och samtliga har varit 

med under hela studien.  

När vi fått samtycke från respondenterna kontaktade vi dem för att bestämma tid och plats för 

intervjun. En av oss gjorde sex intervjuer på förskolor och den andra gjorde elva intervjuer på 

gymnasieskolor och gymnasiesärskolor. 

Intervjuerna genomfördes under en fyra veckors period. Alla intervjuer spelades in samtidigt 

som vi gjorde anteckningar om det skulle bli problem vid bandinspelningen. Intervjuerna tog 

mellan 37-57 minuter. Därefter transkriberades intervjuerna av den som utfört intervjun, och 

sedan har vi läst varandras transkriberingar. Vi har sedan tillsammans reflekterat, bearbetat 

och läst igenom intervjuerna flera gånger för att fånga in helheten av dem. 

 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitetsbegreppet är omtalat och mest använt i kvantitativa studier men även i kvalitativa 

studier är detta begrepp relevant. Att producera valid, giltig kunskap inom forskning är 

viktigt, vilket menas att forskaren gjort exakt det som är sagt för att arbetet ska vara 

tillförlitligt. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) skall materialet diskuteras fortlöpande under 

hela processen för att öka stringensen av undersökningen. Vårt val av samtalsintervju som 

metod passar för att fånga in respondenternas uppfattningar och kunskaper i deras arbete för 

att möta alla barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet. Det var 

respondenternas egna ord och uppfattningar som var det intressanta för oss.  

Om vi skulle ha tänkt utifrån reliabiliteten i praktiken, hade observationer som metod varit ett 

bra komplement för att öka validiteten.  

Esaiasson m.fl.(2012) nämner två krav för att nå en god resultatvaliditet, det första kravet är 

att begreppsvaliditeten är god och det andra kravet är att reliabiliteten ska vara hög.  

Orsak till bristande reliabilitet är i första hand slump- och slarvfel under datainsamlingen samt 

databearbetningen. Det kan vara svårtolkade anteckningar, hörfel m.m. i samband med 

intervjuer till följd av stress eller trötthet hos intervjuaren. De intervjuer vi gjorde 

genomfördes vid olika tidpunkter under arbetsdagen vilket kan ha påverkat resultatet. En 

annan orsak till bristande validitet kan vara att respondenterna uppfattar eller förstår frågorna 

olika. Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna innan utan valde endast att presentera vilka 

teman som skulle ingå i intervjun. Tanken med detta var att det inte skulle uppstå en 

intervjuareffekt, där respondenten anpassar sina svar till vad de tror att intervjuaren vill uppnå 

med sina frågor (Esaiasson m.fl., 2012). 

En validitetsrisk finns alltid där respondenterna kan ge svar som inte överensstämmer med 

verkligheten, medvetet eller omedvetet. Genom att vara pålästa i det aktuella ämnet samt 

genom vår intervjuguide utgår vi från att respondenterna gav oss tillförlitliga svar. 

Inspelningarna blev av god kvalitet och vi har lyssnat igenom dem flera gånger för att nå ökad 

och djupare förståelse av intervjuerna vilket har stärkt reliabiliteten. Reliabiliteten stärks även 

av att vi har varit två personer som analyserat intervjuerna tillsammans vilket skapat en 

djupare och bredare analys än om vi hade utfört analysarbetet enskilt. Vi har försökt beskriva 
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metoddelen samt analysarbetet så tydligt som möjligt för att läsaren ska kunna följa och förstå 

hur vi fått fram våra resultat. 

Generaliserbarhet av studier i den här storleken är inte möjlig. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar att det inte är möjligt att generalisera resultaten med få respondenter, vilket vi även kan 

se i vår studie. 

 

3.6 Etiska aspekter 

Genomgående i studien har vi följt de etiska riktlinjer och principer som fastställts av 

Vetenskapsrådet (2011). Nedan ger vi en beskrivning av hur vi uppfyllt dessa riktlinjer och 

principer.  

3.6.1 Informationskravet 

Vi skickade ut ett missivbrev (bilaga 3) till dem som skulle bli intervjuade. Missivbrevet 

beskrev vilka vi är, syftet med studien samt en försäkran om deltagarnas anonymitet. Vidare 

fanns information om vilken utbildning vi läser och namn på vår handledare samt att de 

intervjuade när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Samtalsintervjuer gränsar till 

det vardagliga samtalet, man behöver vara tydlig med att informera respondenterna om att de 

ingår i en vetenskaplig studie (Esaiasson m.fl., 2012). 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Genom missivbrev och muntlig information från oss har berörda respondenter haft 

möjligheten att när som helst avbryta sitt deltagande. 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Intervjuer samt utskrivna transkriberingar har endast hanterats av oss och materialet har 

förvarats så att ingen obehörig har kunnat ta del av dem. Allt material har anonymiserats, alla 

namn på de intervjuade samt på de förskolor och skolor de arbetar på har avkodats.  

3.6.4 Nyttjandekravet 

Allt insamlat material behandlas endast av oss och materialet kommer endast att användas i 

denna studie. 
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3.7 Analys 

Intervjuerna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar enligt Graneheim och Lundman 

på tolkning av texter eller på att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och 

likheter i textinnehåll. Metoden är induktiv, vilket innebär att man går från empiri till teori.  

Följande beskrivning visar hur vi gått tillväga vid analysen av intervjutexterna i vår studie. 

Intervjuerna (analysenheten) lästes igenom flera gånger för att vi skulle få en känsla för 

helheten. Vi plockade ut meningar som innehöll information som var relevant för studiens 

frågeställningar dock behövdes omgivande text tas med så kontexten kvarstod. Dessa 

meningar kallas meningsbärande enheter. Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela innehållet. Sedan kodades 

meningsenheterna och grupperades i kategorier som återspeglade det centrala budskapet i 

intervjuerna. Dessa kategorier utgjorde det faktiska innehållet. Slutligen kunde vi formulera 

teman, där det potentiella innehållet i intervjuerna framgick. Graneheim och Lundman (2004) 

menar att man sällan går rakt genom processen från början till slut, utan snarare fram och 

tillbaka mellan stegen, vilket vi instämmer i. Graneheim och Lundman skriver vidare att det 

kan vara svårt att välja ut de meningsbärande enheterna vilket bekräftades under arbetets gång 

då vi fick ägna mycket tid till detta. Väljer man för stora enheter riskerar man att de innehåller 

mer än ett fenomen, och väljer man för små enheter riskerar man att materialet sönderdelas. I 

båda fallen kan man missa viktig information (Graneheim & Lundman, 2004).  

Graneheim och Lundman (2004) menar att ett av det svåraste och mest kritiska momenten i 

innehållsanalysen är kategoriindelningen. Man brukar säga att kategorierna ska vara 

fullständiga och ömsesidigt uteslutande. Det innebär att alla meningsbärande enheter ska 

kunna höra till en relevant kategori och att inga meningsbärande enheter ska kunna hamna i 

mer än en kategori. För att säkra trovärdigheten under det pågående arbetet med 

innehållsanalysen har vi hela tiden reflekterat och fört en diskussion mellan oss i syfte att 

uppnå samstämmighet vid tolkningen av texterna. Utifrån våra transkriberingar har vi gjort 

matriser där vi fått fram meningsenheter. Dessa har sedan utgjort en ny matris där vi fått fram 

kondenserade meningsenheter. Därefter kodades de kondenserade meningsenheterna. En kod 

beskriver koncist meningsenhetens innehåll. Dessa koder har sedan utmynnat i kategorier som 

lett oss till ett resultat av insamlad data. Skapandet av kondenserade meningsenheter, koder, 

och kategorier medför en cirkulär process, vilket innebär en förflyttning fram och tillbaka i 

textmaterialet, mellan helheten och delar av texter (Graneheim & Lundman, 2004). 

Tabell 1. Exempel på meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod och kategori från 

studiens innehållsanalys. 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Kategori 

”Det jag ser är viktigt är att jag 

har en struktur, tydlig struktur, 

att man talar om för dom vad 

målen är och hur du ska jobba 

för att komma dit” 

”Viktigt att jag har en struktur, 

en tydlig struktur” 
Struktur  Undervisningsmiljö 
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4 Resultat  

Vidare i arbetet kommer vi att benämna samtliga pedagoger och lärare som ”lärare” och all 

pedagogisk verksamhet, lärmiljöer och undervisning benämner vi som ”undervisning”. 

Resultat presenteras först med en resultatredovisning och därefter en resultatanalys med sex 

kategorier som analyserats fram och avslutas med en sammanfattning av resultatet. 

4.1 Resultatredovisning  

Våra resultat bygger på 17 intervjuer om lärares uppfattningar om barn och elever i behov av 

särskilt stöd och om arbetet för att möta barn och elever utifrån deras olika behov och 

förutsättningar. Resultatet bygger även på lärares uppfattningar om det stöd de erhåller för att 

möta barns och elevers olikheter.  

I resultatredovisningen har vi valt att sammanställa intervjusvaren i form av 

citatpresentationer utifrån studiens frågeställningar. Utifrån frågeställningarna har sex 

kategorier framträtt. I frågeställningen om lärarnas uppfattning av barn och elever i behov av 

särskilt stöd framkom två kategorier, Barn i behov av särskilt stöd och Barn med behov av 

särskilt stöd. I frågeställningen om betydelsefulla faktorer i undervisningen framkom två 

kategorier, Undervisningsmiljö och Relationer och i frågeställningen om förutsättningar för 

att ge och få stöd framkom två kategorier, Stödfunktioner samt Utbildning och kompetens. 

4.1.1 Lärares definition av barn och elever i behov av särskilt stöd 

Lärarnas allmänna uppfattning kring barn och elever i behov av särskilt stöd är att det blir fler 

och fler barn och elever som är i behov av särskilt stöd.  

Några av studiens lärare beskriver att det kan bero på att barn idag har en mindre bra 

självbild, att de har ett större behov av vuxenkontakt, bekräftelse och att någon ser dem.  

”behovet kan ha kommit av att vuxenvärlden inte har brytt sig, inga signifikanta vuxna”  

(personal 10, gy.) 

Flera av lärarna i studien menar att barn och elever är i behov av särskilt stöd när de inte 

klarar av vardagssituationer utan stöd från vuxen.  

”barn är i behov av särskilt stöd när dom inte klara av vardagssituationer och behöver 

extra hjälp vid rutinsituationer”(personal 2, fsk.) 

De vanligaste orsakerna till varför lärarna definierar att barn eller elever är i behov av särskilt 

stöd är när de har koncentrationssvårigheter, svårigheter i de sociala samspelen, diagnoser och 

svagt stöd från hemmet.  

”olika faktorer, kan vara diagnoser//…// dom har svårigheter, svårt att sitta still, dom är 

aktiva, överaktiva, en deka har svårt att ta instruktioner mer än en instruktion åt gången” 

(personal 9, gy.) 

En definition som framträdde på förskolan var då en lärare beskrev att det kan bero på 

lärarens synsätt om barnet blir definierat ”i behov av särskilt stöd”.  

”det kan bero på personalen, en del kan tycka att barnet är i behov av särskilt stöd medan 

någon annan har hittat strategier i sitt arbetssätt, i sitt förhållningssätt” (personal 5, fsk.) 
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4.1.2 Betydelsefulla faktorer i undervisningen för att möta barns och elevers olikheter 

Förhållningssättet är något återkommande i lärarnas beskrivningar om vad de anser är viktigt i 

arbetet för att möta barns och elevers olikheter, en verksamhet där det finns tydliga rutiner 

och en god stuktur.  

”Det jag ser är viktigt är att jag har en struktur, tydlig struktur, att man talar om för dom vad målen 

är och hur du ska jobba för att komma dit, ha höga krav och förväntningar och på något sätt 

förmedla att dom kommer att klara det här” (personal 11, gy.sär.) 

Flera av lärarna uttrycker att läroplanen, de vuxnas kompetens samt barnens och elevernas 

styrkor och intressen ligger till grund för hur de planerar och organiserar undervisningen för 

att möta barn och elever. 

”Att möta eleven där den är att bygga på elevens starka sidor man ska bygga på det eleven tycker 

är roligt” (personal 15, gy.sär.) 

Mindre barn- och elevgrupper är också något som flera av lärarna tycker är viktigt i arbetet 

för att bättre kunna ge den vägledning och det stöd barnen och eleverna behöver.  

”Vi delar in barngruppen i mindre grupper det är A och O i arbetet” (personal 5, fsk.) 

Flera av lärarna lyfter fram arbetslagets betydelse, att man har en stabil arbetsgrupp där 

möjlighet finns att reflektera tillsammans.  

”Att man har en stabil arbetsgrupp, att det finns samma personal runt barnet att man i 

arbetslaget har tydliga rutiner och regler, att man har samma grund förhållningssätt” 

(personal 4, fsk.) 

Även betydelsen av relationer är framträdande i resultatet. 

”En viktig kunskap att skapa relationen till eleven så dom får förtroende för en så dom 

kan vara öppna och ärliga både mot sig själv och mot mig då går det mycket fortare 

framåt” (personal 8, gy.) 

4.1.3 Lärares uppfattningar om förutsättningar för att ge och få stöd 

Lärarna i studien har variationer i sina uppfattningar gällande den utbildning och det stöd de 

får för att planera och organisera undervisningen.  

Framträdande uppfattningar om det stöd som lärarna har i sitt arbete är stödet från 

specialpedagog eller speciallärare. På gymnasieskolorna erbjuds stödgrupper i svenska och 

matematik undervisning.  

”Det finns ju stöd, matematik har stöd svenskan har stöd, solstudion påverkar givetvis svenskan 

och matten. Sen har vi en specialpedagog i svenskan också” (personal 8, gy.) 

Flertalet av förskolorna i studien har kontinuerligt stöd från specialpedagog. Ytterligare stöd 

som framträder i intervjuerna på förskolorna är externt stöd, såsom habilitering och 

barnpsykolog.  

”En specialpedagog som kommer en gång i månaden då vi har möjlighet att ge stöd åt varandra, 

kollegor emellan eller få vägledning av specialpedagogen //…// vi har visst stöd från 

habiliteringen och en barnpsykolog” (personal 2, fsk.) 
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På gymnasiesärskolorna framhåller man stödet från arbetslaget som viktigt. 

”Om man ser till oss som personal, man är ju en grupp ett arbetslag kring varje elev och det tror 

jag är jätteviktigt” (personal 17, gy.sär.) 

Lärarna uttrycker att en förutsättning för att ge stöd till barn och elever är att de själva får 

stöd. Alla utom en lärare i studien har en önskan om mer stöd och utbildning för att uppnå de 

krav som ställs för att planera och organisera undervisningen.  

Flera av lärarna i samtliga verksamheter beskriver att det är brist på ledningsstöd ute i 

verksamheterna 

”Jag vet inte om jag får så mycket stöd från ledningen, jag tycker inte att dom har någon större 

insikt i vad vi gör” (personal 15, gy.sär.) 

Samtliga lärare på förskolorna önskar mer stöd från specialpedagog i undervisningen. 

”Även om man inte har ett specifikt barn med särskilda behov så önskar jag att vi fick vägledning 

av t.ex. en specialpedagog. Att hon kunde säga att tänk på det här… eller nästa gång kan du göra 

så här //…// få hjälp med hur vi kan tänka i miljön, jag tror att man blir hemmablind”  

(personal 2, fsk.) 

Endast ett par lärare på gymnasieskolan samt på gymnasiesärskolan uttrycker samma behov.  

Det som framträder i samtliga verksamheter är en önskan om mer kunskap och 

kompetensutveckling. 

”Ja har du elever med svårigheter så vill man veta hur man ska bemöta dom, om dom har 

Aspberger t.ex.” (personal 13, gy.sär.) 

”Inte elevers olikheter, nej det känner jag att jag har… det är den andra biten jag skulle behöva, 

ämnet” (personal 16, gy.) 

4.2 Resultatanalys 

Resultatet har analyserats ytterligare för att få en djupare tolkning om lärarnas uppfattningar 

om barn och elever i behov av särskilt stöd och hur de arbetar för att möta dessa barn och 

elever. Analysen utgår från de rubriker som presenterats i resultatredovisningen vilket har 

utmynnat i sex kategorier vilka är Barn i behov av särskilt stöd, Barn med behov av särskilt 

stöd, Undervisningsmiljö, Relationer, Stödfunktioner samt Utbildning och kompetens. 

4.2.1 Lärares definition av barn och elever i behov av särskilt stöd 

Utifrån lärarnas uppfattningar om definitionen av barn och elever i behov av särskilt stöd har 

två kategorier visat sig. Dessa kategorier som vi valt att benämna ”barn i behov av särskilt 

stöd” och barn med behov av särskilt stöd”. 

Barn i behov av särskilt stöd; 

Flera av lärarna uppfattar att barn och elever som har svårigheter i de sociala samspelen är i 

behov av stöd. Lärarna beskriver att barn och elever inte har de sociala koderna, hur man gör i 

de sociala sammanhangen. Det är övervägande lärarna på gymnasiesärskolan och på förskolan 

som definierar barn och elever i behov av särskilt stöd utifrån ett miljöperspektiv, ett 

relationellt perspektiv där svårigheter uppstår i mötet mellan eleven och undervisningsmiljön. 
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Lärarnas sätt att resonera tyder på Vygotskijs teori där han menar att lärande sker i ett 

sociokulturellt sammanhang, att de sociala färdigheterna har stor betydelse. 

”Personal: Det sociala samspelet är det viktigaste. 

Intervjuare: Mmm 

Personal: Kunskapsbiten kan man alltid hämta in men det sociala samspelet behöver fungera när 

man ska vara i grupp, annars hamnar man lätt utanför. 

Intervjuare: Hur tänker du kring det? 

Personal: Jag tänker så att behov av särskilt stöd handlar om att ha pedagoger runt omkring sig. 

När man behöver stöd så finns en vuxen där, ibland räcker det att bara finnas där. Det kan räcka 

med en blick”(personal 4, fsk.) 

Lärare på förskolorna och gymnasieskolorna beskriver att många barn och elever som saknar 

stöd från vuxna är i behov av stöd. De menar att samhället har förändrats och föräldraskapet 

med den. Det saknas signifikanta vuxna i barnens och elevernas närhet. 

”Att vuxenvärlden inte har brytt sig, inga signifikanta vuxna” (personal 10, gy.) 

Även här kan man se lärarnas beskrivningar i Vygotskijs teori då han menar att barn och 

elever behöver ha vuxna förebilder i sin närhet. 

Barn med behov av särskilt stöd; 

Hälften av lärarna på förskolan och hälften av lärarna på gymnasieskolan definierar barn och 

elever med behov av särskilt stöd. Lärarna beskriver barn och elever med behov av särskilt 

stöd ur kategoriskt perspektiv, då de menar att barns och elevers svårigheter antingen är 

medfödda eller på annat sätt individbundna. Barnen och eleverna har en funktionsnedsättning, 

diagnos, koncentrationssvårigheter eller andra tillkortakommanden.  

”Olika faktorer, kan vara diagnoser, dom har svårigheter, svårt att skriva, svårt att läsa, svårt att 

sitta still, dom är aktiva, överaktiva, en del har svårt att ta instruktioner mer än en instruktion åt 

gången” (personal 9, gy.) 

På gymnasiesärskolan definierar de flesta av lärarna elever med behov av särskilt stöd. De 

menar att det är av den anledningen de går hos dem på särskolan, för att de har särskilda 

behov. 

”Det är så självklart att dom har stora behov, det är liksom en bit och det är inte så mycket att säga 

om för den är så självklar, den är så tydlig och behoven är så tydliga” (personal 17, gy.sär.) 

4.2.2 Betydelsefulla faktorer i undervisningen för att möta barns och elevers olikheter. 

Kategorier som framträtt i analysen gällande betydelsefulla faktorer i undervisningen är 

”undervisningsmiljön” och ”relationer”. 

Undervisningsmiljön 

En strategi för att möta barns och elevers olikheter i undervisningsmiljön menar lärare är 

lärarens förhållningssätt vilket de bland annat nämner innebär tydlighet och struktur i arbetet. 

Ur ett organisationsperspektiv uppfattar flera av lärarna att mindre barn – och elevgrupper är 

betydelsefullt i undervisningsmiljön. Samtliga lärare på förskolan uttrycker detta men endast 

en av lärarna på gymnasieskolan och en på gymnasiesärskolan säger det.  

”Vi brukar dela in barngruppen i två mindre grupper” (personal 6, fsk.) 
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En annan strategi lärarna uttrycker för att skapa förutsättning för lärandet är att bygga på 

barnens och elevernas styrkor och intressen. Detta kan ses ur relationellt perspektiv då läraren 

anpassar undervisning och material till barns och elevers skilda förutsättningar i lärandet.  

Piaget, Dewey och Vygotskijs teorier är framträdande i lärarnas beskrivningar av 

undervisningsmiljön. Piaget och Vygotskij menar att lärarens utmaning i undervisningen är att 

bygga på barnens och elevernas egna intressen och erfarenheter och Dewey förespråkade en 

undervisningsmiljö som är barn – och elevaktivt. Lärarna bygger sina resonemang utifrån en 

variation av dessa teorier men i varje verksamhet finns det en övervägande teori som 

framträder i undervisningen. 

Hos lärarna på förskolan utmärker sig Vygotskijs teori då lärarna beskriver att miljön har 

betydelse för barnets utveckling. Att man ständigt måste jobba med miljön, miljön ska vara 

inbjudande och möta barnens intressen och behov. 

”Det är i miljön… där måste jag hitta något som lockar, intresserar barnen” (personal 5, fsk.) 

På gymnasiesärskolan tyder lärarnas beskrivningar på Piagets lära då man knyter an till 

elevens förförståelse och kunskaper. Lärarna menar att fånga upp var eleven står någonstans i 

sina kunskaper och jobba utifrån det, bygga på den kunskapen och jobba i den takt eleven 

klarar av. 

”Jag bygger på styrkor och förmågan, jag tror jätte mycket på att bygga på styrkor”  

(personal 17, gy.sär.) 

Lärarna på gymnasieskolan beskriver sin undervisning som tendrar till Deweys teori där 

eleven själv är aktiv och får praktiskt undersöka. De menar att eleverna ska arbeta i mindre 

grupper, ha workshops och diskussioner. 

”Inte jobba i böcker snarare praktiskt arbete, hellre göra eget material än att använda det som 

finns”. (personal 10, gy.) 

Relationer  

Relationens betydelse är återkommande i samtliga lärares beskrivningar om de faktorer som 

är betydelsefulla i arbetet. Samtliga lärare beskriver ett sociokulturellt perspektiv där man ser 

på relationens betydelse för lärande och utveckling. Enligt Vygotskij påverkas lärandet av 

sociala faktorer som relationer. För utveckling och lärande behöver barnet eller eleven ha 

goda relationer till andra barn och vuxna. Vygotskij menade att lärande sker i ett 

sociokulturellt sammanhang. 

”Jag tror att allt grundar sig i det relationsskapande man har som lärare… skapar du relation till 

eleven då börjar du snabbt se eller höra, känna vad den här eleven har för behov… eller oftast i 

alla fall, det gäller att scanna av eleven” (persona 8, gy.) 

Flera av lärarna på förskolan och på gymnasiesärskolan nämner att relationer mellan 

individer, både barn och vuxna, har betydelse i arbetet. Det handlar om sampel mellan 

individer, i gruppen och i arbetslaget mellan kollegor där det ges möjlighet till 

reflektion. Lärarna uttrycker att de behöver ventilera i arbetslaget för att inte fastna i det 

negativa, att dialogen är viktig att man har en öppen och rak kommunikation med sina 

kollegor. Man finner stöd i varandra. 

”Viktigt med diskussioner, reflektioner i arbetslaget” (personal 5, fsk.) 



23 
 

”Det är ju i arbetslaget som man hittar stödet” (personal 15, gy.sär.) 

4.2.3 Lärares uppfattningar om förutsättningar för att ge och få stöd 

Med utgångspunkt i lärarnas uppfattningar om att ge och få stöd har vi funnit två kategorier. 

Kategorierna är ”stödfunktioner” och ”utbildning och kompetens”. 

Stödfunktioner 

Det stöd lärarna beskriver att de får är både internt stöd och externt stöd. Det interna stödet 

beskrivs som stöd från specialpedagog, speciallärare samt från arbetslaget. Förskolans 

samtliga lärare beskriver att stödet från specialpedagog fås i form av handledning och 

vägledning för olika strategier i arbetet. Men det kan också vara stöd för ett specifikt barn som 

till exempel har en funktionsnedsättning.  

”Specialpedagogen har funnits som stöd för ett barn med funktionsnedsättning men hon har även 

gett oss handledning” (personal 3, fsk.) 

Det externa stödet beskrivs som stöd från habilitering och barnpsykolog. De beskriver att de 

får handledning och mer kunskap om funktionsnedsättningar samt strategier för arbetet med 

specifika barn. 

”Vi har tillgång till specialpedagog //…// vi har träffar med habiliteringen, skönt med bekräftelse på 

om man är på rätt väg” (personal 6, fsk.) 

Ledningsstöd är något som flera lärare i samtliga verksamheter nämner som en förutsättning i 

arbetet. Trots detta tyder resultatet på att det stödet ofta saknas. På förskolorna uttrycker 

hälften av lärarna att de får stöd från förskolechefen, endast en lärare på gymnasieskolan och 

en lärare på gymnasiesärskolan uttrycker att de har stöd från ledningen. Resultatet påvisar att 

lärarna önskar mer stöd från ledningen i sitt arbete.  

”Jag önskar att jag fick mer uppmuntran från ledningen och stöd i det arbete jag gör”  

(personal 7, gy.) 

Det interna stöd lärarna önskar mer av är handledning och vägledning från specialpedagog 

och speciallärare. De beskriver att detta skulle kunna vara till hjälp för att finna strategier i 

undervisningen samt att stödja specifika elever. 

”Jaa jag skulle vilja tillgång till speciallärare där man kunde få hjälp med vissa saker med vissa 

elever… när det är mer problem än jag klarar av då skulle jag vilja det” (personal11, gy.sär.)  

Flertalet av lärarna på förskolorna önskar mer av externt stöd, de nämner till exempel 

vägledning från habilitering. 

”Handledning utifrån, en extern person. För att få nya reflektioner och vägledning i vårt arbete” 

(personal 4, fsk.) 

Utbildning och kompetens 

I analysen återkommer lärarnas beskrivningar om önskan och behov av kunskap och 

kompetensutveckling. Det skiljer sig dock åt vilken kompetens som eftersöks. Samtliga lärare 

på förskolorna och två av lärarna på gymnasieskolorna uttrycker ett behov av mer kunskap 

kring barns och elevers olikheter såsom olika diagnoser samt kunskap om olika 

undervisningsstrategier för att möta barn och elever utifrån deras behov. 
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”Mer kunskap, att alla fick kunskap om hur man bemöter olikheter” (personal 5, fsk.) 

Hälften av lärarna på gymnasiesärskolan uttrycker en önskan om fördjupade ämneskunskaper.  

”Ämneskompetens, ämnet ja det är det som är det svåraste, det är ju ämnena dom kunskaperna 

som sen ska betygsättas och för att jag ska kunna göra en så rättvis bedömning så behöver jag få 

stöd” (personal 15, gy.sär) 

Utifrån kategorierna ”stödfunktioner” och ”utbildning och kompetens” visar analysen 

på att lärarnas beskrivningar tyder på relationellt och kategoriskt perspektiv. Ur ett 

relationellt perspektiv beskriver lärarna sin egen del i att anpassa undervisningen till 

barns och elevers behov och söker mer kunskap om strategier för att möta barns och 

elevers olikheter. Ur kategoriskt perspektiv beskriver lärare att de vill ha stöd av 

speciallärare för specifika elever. Då de i sina beskrivningar lägger ansvaret på 

specialläraren gällande anpassningar i undervisningen för elevens svårigheter. 

4.3 Resultatsammanfattning  

Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar pedagoger och lärare på förskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola har om barn och elever i behov av särskilt stöd och om 

arbetet för att möta barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet. 

Utifrån resultatet har sex kategorier analyserats fram vilka är barn i behov av särskilt stöd, 

barn med behov av särskilt stöd, undervisningsmiljön, relationer, stödfunktioner samt 

utbildning och kompetens. Lärarnas uppfattningar har likheter och variationer inom de olika 

kategorierna. 

Studiens resultat påvisar likheter och variationer gällande lärares allmänna uppfattning om 

barn och elever i behov av särskilt stöd. Definitionen beskrivs ur relationellt perspektiv där 

svårigheter uppstår i mötet mellan barnet eller eleven och undervisningsmiljön och även ur 

kategoriskt perspektiv, då lärarna menar att barns och elevers svårigheter är individbundna.  

Betydelsefulla faktorer för att möta barns och elevers olikheter i undervisningen beskriver 

lärarna är förhållningssättet och en verksamhet med struktur. Andra faktorer som framträder 

är gruppens storlek då flera lärare menar att mindre barn – och elevgrupper har betydelse för 

undervisningen då läraren har möjlighet att ge det stöd som varje barn eller elev har behov av. 

Relationens betydelse framhålls som en viktig faktor för att skapa trygghet och förtroende 

mellan barn, elev och lärare. För att planera och organisera undervisningen utifrån barns och 

elevers olikheter behöver läraren utgå från barns och elevers styrkor och intressen menar 

flertalet av lärarna.  

Samtliga lärare i studien upplever att de får stöd i sitt arbete. Hur stödet ser ut varierar mellan 

de olika verksamheterna. Det stöd lärarna beskriver att de får är stöd från ledning. Stöd från 

specialpedagog i form av handledning och vägledning. Stöd från speciallärare ges som direkt 

stöd till elever till exempel genom svenska och matematik grupper. Några av lärarna på 

förskolorna beskriver att de får externt stöd från till exempel habiliteringen. 

Lärarna i studien uttrycker ett behov av mer stöd och ett behov av kompetensutveckling för att 

kunna möta barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet.   
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5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Syftet med studien var att studera vilka uppfattningar pedagoger och lärare på förskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola har om barn och elever i behov av särskilt stöd och om 

arbetet för att möta barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet. Vi 

anser att vi har erhållit pedagogers och lärares olika uppfattningar om barns och elevers 

olikheter och om likheter och variationer mellan de tre olika verksamheterna förskola, 

gymnasieskola och gymnasiesärskola. 

För att sätta oss in i ämnesområdet om lärares arbetsmetoder för att möta barns och elevers 

olikheter har vi studerat litteratur samt sökt svenska och internationella artiklar som beskriver 

detta. Många empiriska studier inom detta ämnesområde berör lärares arbetsmetoder i 

inkluderande undervisning. Det fanns ett stort urval av studier som var gjorda i grundskolan. 

Vi önskar att det hade funnits fler empiriska studier utförda i förskola, gymnasieskola och 

gymnasiesärskola. Referenslitteratur var lätt att finna då det finns mycket skrivet inom 

området. Vår svårighet blev att avgränsa och välja ut relevant litteratur. 

5.1.1 Metodval 

Vi valde att göra en kvalitativ studie där individer beskriver sin verklighet i förhållande till 

deras tidigare erfarenheter. Som metod valdes samtalsintervjuer då vi ville komma åt lärares 

uppfattningar och erfarenheter om arbetsmetoder för att möta barns och elevers olikheter i 

lärandet. Vi ansåg detta som en bra datainsamlingsmetod för oss, då ämnet för den kvalitativa 

studien är intervjupersonens levda värld (Kvale & Brinkmann, 2009).  

5.1.2 Urval 

Vid urvalet av respondenter har vi valt att intervjua ett litet antal respondenter för att kunna 

göra en djupare tolkning av intervjuerna. Vi har även valt respondenter som inte är subjektiva 

experter då vi ville få en så verklig bild som möjligt av deras uppfattningar (Esaiasson m.fl., 

2012). Det svåra har varit att begränsa antalet intervjuer i förhållande till hur mycket tid vi 

hade för arbetet. 

5.1.3 Genomförande 

När vi bestämt oss för metoden samtalsintervju gjordes en intervjuguide (Bilaga 2). För att 

prova relevansen av frågorna gjorde vi en pilotintervju och utifrån den intervjun gjordes 

marginella förändringar för att uppnå tydlighet i intervjufrågorna.  

Vid intervjutillfällena i vår studie har vi endast varit en intervjuare och en respondent, för att 

undvika att den intervjuade skulle känna sig i underläge.  

Under förberedelsearbetet har vi diskuterat de etiska aspekterna av undersökningen, såsom 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Användandet av dessa etiska riktlinjer har genomgående fungerat bra under arbetets gång.  
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Vi anser att våra samtalsintervjuer har fungerat tillfredsställande. Som intervjuare har vi 

försökt vara flexibla och öppna för att lyssna in det respondenternas beskrivningar om deras 

arbetsmetoder för att möta barns och elevers olikheter i lärandet. 

5.1.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Vi uppfattar att validiteten är god eftersom respondenternas egna ord och uppfattningar var 

det vi sökte. En validitetsrisk som finns är dock att respondenternas svar eventuellt inte 

överensstämmer med verkligheten. 

Vi anser att reliabiliteten har stärkts genom att vi har varit två personer som analyserat 

intervjuerna tillsammans vilket skapat en djupare och bredare analys. 

Generaliserbarheten av denna studie är inte möjlig utifrån antalet respondenter som ingått, 

vilket även Kvale och Brinkmann (2009) styrker. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I studien beskriver 17 lärare från förskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola sina 

uppfattningar om barn och elever i behov av särskilt stöd och om arbetet för att möta barn och 

elever utifrån deras olika behov och förutsättningar. Resultatet visar på variationer mellan 

lärarnas beskrivningar. 

Vi finner många olika variationer av hur lärare definierar barn eller elever i behov av särskilt 

stöd. Definitionen beskrivs mycket spretigt då det är lärarens syn på barnet eller eleven som 

påverkar om de är i behov av särskilt stöd. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 

2013) menar, att det inte finns en definition av begreppet. Utan definitionen grundar sig på 

lärares syn på barn och elever i behov av särskilt stöd. Två definitioner som tydligt framträdde 

i vår studie är barn i behov av särskilt stöd och barn med behov av särskilt stöd. I dessa två 

definitioner finns variation av hur lärarna beskriver dessa. Några säger att de går på känsla, 

andra uttrycker att det är av erfarenhet och en del utgår från diagnoser. Detta kan göra det 

komplicerat ute i verksamheterna med hur man möter barns och elevers olikheter då en del 

elever får det stöd de har rätt till och andra inte får det stöd de har rätt att få. Skolinspektionen 

(2014) har påvisat brister, att skolor inte når upp till skollagens krav om särskilt stöd. 

Hur sanna är definitioner av barn i behov av särskilt stöd, är den sann då barnet har en uttalad 

diagnos eller är den sann då läraren går på sin känsla och erfarenhet? 

Sandberg m.fl. (2010) påvisar i sitt forskningsresultat att lärare som definierar att barn är i 

behov av särskilt stöd är när läraren själv har svårighet med att skapa en inkluderande miljö 

för alla barn. Hur ser det ut i verksamheterna, har lärarna svårigheter med att skapa 

inkluderande miljöer? Studiens resultat påvisar inte att lärarna beskriver svårigheter med att 

skapa undervisningsmiljöer där man möter barns och elevers olikheter. Däremot påvisar 

resultaten faktorer som är betydelsefulla för att skapa en miljö för alla barn och elever. 

Lärarna menar en förutsättning för att skapa en inkluderad miljö är lärarens förhållningssätt. 

Man menar att tydlighet och struktur är viktiga faktorer. Nilholm och Alm (2010), Palmer 

m.fl. (2012) samt Sandberg m.fl. (2009) påvisar i sina studier att läraren bör vara konsekvent 
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och ha en tydlig struktur i sitt arbete. Lutz (2013) menar att det ställs stora krav på lärare att 

hitta strukturer i sitt arbete.  

Är relationen en viktig faktor i arbetet med att möta barns och elevers olikheter? Några av 

lärarna menar att man är så fokuserad på sina kurser och kursmål så att man nästan glömmer 

relationsdelen med eleverna. Samtidigt uttrycker de att relationen skapar förutsättningar i 

lärandet och det är viktigt att elever känner förtroende för läraren. Vilket även Vygotskij 

anser, att läraren måste vara lyhörd, kunna kommunicera och ge trygghet (Forsell, 2011). 

Schjellerup Nielsen (2006) skriver att en viktig uppgift för läraren är att ha ett barn- och 

elevperspektiv där läraren lyssnar och tar barnen eller eleverna på allvar. Nordahl m.fl. (2007) 

menar, genom att läraren tar till vara på barnets och elevens intressen läggs grunden till en 

god relation, det i sin tur leder till lärande och utveckling för barnet och eleven. Detta är också 

något som framkommer i vår studie att lärarna försöker fånga barnens och elevernas intresse, 

att det är en grund i undervisningsplaneringen. Även Vygotskij, Dewey och Piaget talar för att 

läraren ska utgå från barns och elevers intressen och nyfikenhet. Piaget och Vygotskij menar 

också att barns och elevers kunskap utvecklas i samspel med omgivningen.  

Förutom att skapa relationer mellan lärare och elev uttrycker lärarna vikten av goda relationer 

mellan kollegor. Detta är mest framträdande hos lärarna på förskolorna samt på 

gymnasiesärskolorna vilket skulle kunna förklaras med att gemensamt för förskolan och 

gymnasiesärskolan är att det pedagogiska arbetet bedrivs i arbetslagsform och man ser stödet 

från kollegorna som en naturlig del i arbetet. Blecker och Boakes (2010) påvisar att 

samarbetsrelationen mellan lärare är framgångrikt i arbetet för att möta barns och elevers 

olikheter. Gymnasieskolan har ett annat arbetssätt då inte det kollegiala stödet är en naturlig 

del i arbetet. Detta skulle kunna grunda sig på traditionen som läraryrket har då det har varit 

mer ett ensamarbete. Utifrån lärarnas beskrivningar finner vi att kollegialt stöd skulle kunna 

vara till hjälp för lärare i det pedagogiska arbetet. Forskning påvisar att en styrka i arbetslaget 

är när man tar tillvara på varandras kompetenser och erfarenheter (Lutz, 2013). 

I diskussioner om barn och elever i behov av särskilt stöd ligger fokus oftast på barnet eller 

eleven men vilka behov av stöd har läraren i sitt arbete? Skolinspektionens generaldirektör 

Ann-Marie Begler (SVT, 2014) menar att de som är ansvariga för skolan måste skapa goda 

förutsättningar för läraren i sin undervisning. Lärarna i studien uttrycker att de delvis får stöd i 

arbetet men det stöd de saknar mest är stöd från ledningen, tre av förskolans lärare saknar 

detta stöd och nio av gymnasiesärskolans lärare saknar helt detta stöd. Flera av lärarna anser 

att ledningen inte har inblick i deras arbete att de inte blir sedda för det de gör. Förklaringen 

till detta går inte att utläsa av resultatet. Våra funderingar går till om det kan handla om 

tidsbrist från ledningen? Otydlighet av stödbehov från lärarna? Eller en sviktande ledning? 

Beskrivningar som lärarna uttrycker om sina kompetensbehov är de kunskaper de själva 

beskriver att en lärare ska ha för att kunna göra ett framgångrikt arbete med att möta barns 

och elevers olikheter. De anser det viktigt att lärare har kunskaper om olika barns och elevers 

behov för att skapa förutsättning för lärandet samt att läraren har en förståelse för barns och 

elevers olikheter vilket också Nilholm och Göransson (2013) menar, att lärare med hög 

kompetens ser elevers olikheter som berikande.  
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Utifrån lärarnas beskrivningar är läraren och undervisningsmiljön viktiga faktorer i deras 

arbete vilket också Ann-Marie Begler (SVT, 2014) poängterar.  

Men har lärare möjlighet att nå de krav som skollagen ställer, att alla barn och elever ska få 

den ledning och stimulans de har behov av, då lärarna utrycker att de inte får rätta 

förutsättningar i sitt arbete. Detta har också framkommit i internationella studier, 

Coutsocostas och Albourz (2010) samt Gal m.fl. (2010) påvisar att en utmaning i 

inkluderingsarbetet är att lärarna upplever att de saknar utbildning i detta arbete. 

5.3 Avslutande reflektion 

Slutsatser som kan dras är att lärarna har varierande definitioner av barn och elever i behov av 

särskilt stöd. Våra reflektioner av definitionen då det inte finns någon entydig definition är att 

det får konsekvenser för hur barn och elever blir bemötta. Definitionen beror till stor del på 

hur lärare själva ser på barn och elever i behov av särskilt stöd vilket resulterar i att barn och 

elever inte möts av ett likvärdigt specialpedagogiskt arbete. Till exempel kan ett barn eller en 

elev ses ha svårigheter av en lärare samtidigt som en annan lärare inte ser det som svårigheter 

utan har istället utvecklat strategier i sitt arbetssätt för att möta barnet eller eleven utifrån dess 

behov.  

Studiens lärare menar att lärares förhållningssätt och relationer är viktigt för att skapa en 

betydelsefull undervisning för alla barn och för att kunna möta barn och elever utifrån deras 

olikheter. Vi anser att lärarens förhållningssätt lägger grunden till det arbete som utförs i 

verksamheten. Men att olika lärare har olika kunskaper för att lyckas skapa en 

undervisningsmiljö för att möta alla barn och elever, vilket innebär att lärarna behöver stöd, 

vägledning och mer kompetens. En annan viktig slutsats är att barn och elever inte behöver 

samma undervisningsmetod men de har rätt till det stöd de är i behov av. Detta säger också 

läroplanerna för gymnasieskolan samt gymnasiesärskolan, att läraren ska utgå och ta hänsyn 

till den enskilda elevens behov (SKOLFS vt.-12). Även läroplanen för förskolan säger att 

arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till barn (Lpfö98/10). 

Lärarna i studien beskriver sina arbetsmetoder utifrån en variation av lärandeteorier och 

specialpedagogiska perspektiv. Persson m.fl. (2007) menar att kategoriskt perspektiv har varit 

och är det som dominerar inom specialpedagogiken men utifrån de uppfattningar lärarna i 

denna studie har så är relationellt perspektiv det som framträder tydligast. Utifrån denna 

studies storlek kan man inte dra generella slutsatser men kan det här ändå tyda på att det har 

skett en förändring ute i skolverksamheterna eller inom specialpedagogiken? 

Önskan hos lärarna, är att få mer kunskaper om barns olikheter, fördjupade ämneskunskaper 

samt mer specialpedagogiskt stöd. Detta anser vi är en förutsättning för att kunna möta barn 

och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar i lärandet. Ledningen behöver därför 

ge det stöd och den kompetensutveckling som lärarna har behov av, ledningen är en 

betydande faktor i arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Kan den variationen som finns om barn och elever i behov av särskilt stöd grunda sig på 

lärares olika kompetenser och utbildning vilket gör att barn och elever möts av olika 

förutsättningar i lärandet? 
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5.4 Förslag på vidare forskning 

Vi tycker det skulle vara intressant med en studie som omfattar samtliga skolverksamheter där 

lärare möter barns och elevers olikheter. Att ta del av lärarnas uppfattningar om deras 

arbetsmetoder och sedan observera lärarna i praktiken för att se hur arbetsmetoderna 

efterföljs.  
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Bilaga 1 Persson 2007 

Analysmodell om de konsekvenser som kan uppstå i en förskole-/skolverksamhet beroende på 

perspektivval  

 

 Relationellt perspektiv Kategoriskt perspektiv 

Uppfattning av pedagogisk 

kompetens 

Förmåga att anpassa 

undervisning och stoff till 

skilda förutsättningar för 

lärande hos eleverna 

Ämnesspecifik och 

undervisningscentrerad 

Uppfattning av 

specialpedagogisk 

kompetens 

Kvalificerad hjälp att planera 

in differentiering i 

undervisning och stoff 

Kvalificerad hjälp direkt 

relaterad till elevers 

uppvisade svårigheter 

Orsaker till 

specialpedagogiska behov 

Elever i svårigheter. 

Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i 

utbildningsmiljön 

Elever med svårigheter. 

Svårigheter är antingen 

medfödda eller på annat 

sättindividbundna. 

Tidsperspektiv Långsiktighet Kortsiktighet 

Fokus för 

specialpedagogiska 

åtgärder 

Elev, lärare och lärandemiljö Eleven 

Förläggning av ansvaret 

för specialpedagogisk 

verksamhet 

Arbetsenheter (-lag) och 

lärare med aktivt stöd från 

rektor 

Speciallärare, 

specialpedagoger och 

elevvårdspersonal 
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Bilaga 2 Intervjuguide 

1. Vad är din allmänna uppfattning kring ”Barn i behov av särskilt stöd”? 

2. Varför anser du att barn/elever är i behov av särskilt stöd? 

3. Vad anser du är de vanligaste anledningarna/orsakerna till varför barn/elever är i 

behov av särskilt stöd? 

4. Vilken erfarenhet har du av att möta barns/elevers olikheter i förskole-/skolmiljön? 

5. Vad tycker du är viktigt i arbetet för att möta barns/elevers olikheter beträffande 

kunskapsutveckling och sociala relationer? Varför? 

6. Hur planerar och organiserar du verksamheten/undervisningen för att möta barn/elever 

utifrån deras olikheter, förmåga och förutsättningar? 

7. Vilka framgångsfaktorer respektive hinder kan du se i detta arbete? 

8. Upplever du att ni pedagoger/lärare har eller får den utbildning och det stöd som 

behövs för de krav som ställs för att planera och organisera det pedagogiska arbetet för 

att möta barns/elevers olikheter? 

9. Om ja, på vilket sätt? 

10. Om nej, hur önskar du att det skulle vara? 
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Bilaga 3 Missivbrev 

Att möta barns olikheter i förskola och på gymnasium 

Vi är två studenter som läser sista terminen på Specialpedagogprogrammet och ska skriva ett 

självständigt arbete i form av en uppsats. 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att få fördjupad kunskap om pedagogers/lärares erfarenheter av att 

arbeta för att möta alla barn och elever utifrån deras olika behov och förutsättningar. 

Intervjustudie 

Vi ska göra en intervjustudie med pedagoger och lärare som är verksamma på förskolor och 

gymnasieskolor. Varje intervju beräknas att ta 45-60 minuter. Intervjuerna genomförs vid 

besök på förskolorna/gymnasieskolorna. Vi som genomför intervjuerna är Heidi Eriksson på 

förskolorna och Greta Haffling på gymnasieskolorna. 

Områden som intervjun kommer att ta upp är: 

 Pedagogers/lärares arbetssätt för att möta barn/elever utifrån deras behov och 

förutsättningar. 

 Pedagogers/lärares upplevelser kring utbildning och stöd i arbetet med att möta varje 

barn/elev  

Forskningsetiska principer 

Vid intervjuerna tar vi hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Vilket innebär 

att deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjun och därmed ert 

deltagande. Ert deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och det material vi samlar in 

endast kommer att användas i vårt uppsatsarbete. 

Resultat  

Resultat från studien redovisas i det självständiga arbetet under sommaren 2014. 

Kontakta oss gärna 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare Kerstin 

Göransson för mer information. 

Med vänliga hälsningar Greta och Heidi 
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Kerstin Göransson, docent i Specialpedagogik Mälardalens högskola,  

Akademin för utbildning, kultur och lärande.  

Telefon; 021-10 14 23, kerstin.goransson@mdh.se 
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