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Abstract 
The aim of this paper was to study Swedish secondary school teachers’ thoughts on and 
experiences of support measures that do not fall under the categories defined in the Swedish 
Education Act. The existing defined support measures are constructed as adaptations for 
individual students and therefore this study looked at support measures implemented on a 
group basis. Special focus was given to studying what type of support measures the teachers 
saw themselves implement, the reasoning behind their implementation, how they evaluated 
them and what conditions the teachers thought affected their ability to implement and 
evaluate them. Research data was gathered by conducting eight semi-structured interviews. 
Findings indicate a trend towards the teachers implementing instructional adaptations for 
entire student groups. The support measures tended to be implemented to meet the needs of 
several students in each class. The interviewed teachers’ evaluation of their support measures 
was for the most part undocumented, individual and informal, rarely employing their 
colleagues’ input. Lastly, the teachers generally considered time constraints to impact their 
work with adaptations negatively, and the support of colleagues to support them positively. 
 
Keywords: General adaptations, instructional adaptations, support measures, inclusion 
 
 
 
 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att tillföra kunskaper om högstadielärares erfarenheter av och 
syn på de stödinsatser som genomförs i skolan, men som inte faller inom ramen för extra 
anpassningar eller särskilt stöd. Eftersom extra anpassningar och särskilt stöd är insatser som 
är individinriktade var fokus i denna studie insatser som gavs på gruppnivå. I studien kallas 
denna form av stödinsatser för icke-riktat stöd. Särskild vikt gavs i studien åt fyra områden; 
Vilka insatser ansåg sig lärarna tillämpa och hur såg dessa ut? Vilka utgångspunkter angav 
lärarna till varför insatserna genomfördes? Hur utvärderade de insatserna och utifrån vilka 
kriterier? Vilka ramfaktorer ansåg lärarna påverka arbetet med insatserna? För att besvara 
frågeställningarna genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer. Studiens resultat visade att 
lärarna i stor utsträckning ansåg sig ge pedagogiska anpassningar där lärarens bemötande mot 
eleven eller elevens redovisningsform förändrades. Dessa anpassningar gavs i helklass. När 
insatser gavs var det för att flera elever i en klass hade ett stödbehov. De intervjuade lärarnas 
utvärderingar av deras stödinsatser tenderade att inte dokumenteras, att vara informella, 
individuella och sällan med inslag av kollegial samverkan. Slutligen ansåg majoriteten av 
lärarna att tid var en ramfaktor som påverkade deras arbete med stödinsatser negativt, medan 
stöd från kollegor påverkade deras arbete positivt. 
 
Ämnesord: Extra anpassningar, särskilt stöd, inkludering   
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Inledning 
 
2010 infördes en ny skollag i Sverige med tillhörande läroplaner (SFS 2010:800; Skolverket 
2017a). Denna lagstiftning förändrade lärare och elevers förutsättningar på flera olika plan 
och innebar praktiska konsekvenser för stödinsatsers utformning. I den svenska skollagen 
finns idag två tydligt beskrivna stödinsatser. När en bedömning görs att en elev riskerar att 
inte nå målen i ett ämne finns två alternativ: extra anpassningar eller särskilt stöd (SFS 
2010:800). Båda dessa stödinsatser är i sin utformning individinriktade och eventuellt 
exkluderande (SFS 2010:800; Prop. 2013/14:160). Vidare handlar båda om att åtgärda en 
brist: elevernas risk för att inte uppnå målen. Syftet är alltså att stödja elevernas 
måluppfyllelse mot godkänt; om lärare arbetar på ett fungerande sätt bör dessa åtgärder verka 
mot att samtliga grundskoleelever går ut nionde klass med godkänt i alla ämnen. 
 
Under läsåret 2015/2016 hade strax under 10 % av pojkar i nionde klass åtgärdsprogram, och 
under samma period hade över sex procent av alla flickor i nionde klass åtgärdsprogram 
(Skolverket, 2017b). När denna elevgrupp sedan tog examen från grundskolan under våren 
2016 saknade 17 % av eleverna grundläggande behörighet att söka in till gymnasiet (godkänt 
i engelska, matematik och svenska) (Skolverket, 2017b). Resultaten kan problematiseras, 
men vad som åtminstone framgår är att individinriktade insatser sätts in, men elever lämnar 
ändå den obligatoriska skolgången utan godkänt i alla kärnämnen. Det är denna kontext som 
denna studie berör. Det individinriktade stödet är lagstadgat och beskrivet i bland annat 
Skolverkets allmänna råd, vilket inte gäller för stödjande insatser på gruppnivå. 
 
Trots det individinriktade fokuset i de svenska styrdokumenten finns i den svenska skolan en 
vilja att arbeta på ett inkluderande sätt. I Skolverkets allmänna råd rekommenderas lärare att 
innan extra anpassningar eller särskilt stöd pröva insatser som inte är inriktade på individen i 
sig (Skolverket, 2014a). I ett ytterligare exempel har sedan 2016 en satsning genomförts på 
nationellt plan att öka lärares kunskaper om specialpedagogik med tillhörande beskrivningar 
på hur lärare kan arbeta på ett inkluderande sätt där elevers svårigheter ses ur ett relationellt 
perspektiv (Skolverket, 2016a). Vad detta innebär är att en elevs svårigheter att uppnå målen 
inte endast är en brist hos eleven, utan det är ett misslyckande för hela skolan att anpassa 
metodik, lärmiljö och förutsättningar efter elevens behov (Skolverket, 2017c). Lärare har som 
uppdrag att stödja de elever som upplever svårigheter under sin utbildning och den fråga som 
denna rapport riktar in sig på är således hur det stöd som inte faller inom ramen för det 
lagstadgade och individinriktade ser ut.    
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Syfte och frågeställningar 
 
Studiens syfte är att tillföra kunskaper om högstadielärares erfarenheter av och syn på de 
stödinsatser som genomförs för att stödja elevers kunskapsmässiga eller sociala utveckling 
men som inte faller inom ramen för extra anpassningar eller särskilt stöd, så kallat icke-riktat 
stöd. 
● Vilka stödjande insatser som inte faller inom ramen för extra anpassningar eller 

särskilt stöd anser lärare att de tillämpar och hur ser dessa ut?  
● Vilka utgångspunkter anger lärare till varför de genomför dessa insatser? 
● Hur utvärderar lärare dessa insatser och utifrån vilka kriterier? 
● Vilka ramfaktorer anser lärare att påverkar deras arbete med icke-riktade stödinsatser? 

Bakgrund och tidigare forskning 
Det här forskningsarbetet handlar om det stödjande arbete lärare utför i skolan men inte faller 
inom ramen för extra anpassningar eller särskilt stöd. Det handlar alltså om 
professionsutövares praktik som utförs inom ett juridiskt ramverk och en ideologiskt präglad 
verksamhet. För att sätta kunskapsobjektet i ett rättvisande sammanhang behövs därför en 
bakgrundsgenomgång som berör de områden som påverkar skolors stödjande arbete. Detta 
avsnitt inleds med en genomgång av för studien relevanta begrepp och deras juridiska 
ramverk för att sedan överblicka stödverksamhet i ett historiskt perspektiv. 
 
Begreppet stödinsats används i studien som förändringar eller insatser som genomförs för att 
stödja elevers kunskapsmässiga och sociala utveckling. Med denna definition som 
utgångspunkt kommer denna studie att beröra ett antal olika begrepp. Inledningsvis i 
bakgrundsdelen bearbetas stödinsatser som är juridiskt definierade 
 
Extra anpassningar och särskilt stöd  
 
Lärare i skolan måste förhålla sig till två viktiga former av stödinsatser: extra anpassningar 
och särskilt stöd. I Skollagen 2010:800 existerade inledningsvis inte begreppet extra 
anpassningar. Undervisning skulle ske med utgångspunkt i elevers behov och formellt stöd 
skulle tillämpas i form av särskilt stöd med åtgärdsprogram när det befarades att en elev 
riskerade att inte nå godkänt (SFS 2010:800).  
 
Efter implementeringen av den nya lagstiftningen visade det sig att dokumentationen kring 
åtgärdsprogram i många fall hade brister och upprättades i onödan. En annan synpunkt som 
fördes fram av lärare och rektorer var att det var svårt att dra en gräns mellan vad som skulle 
vara särskilt stöd och vad som skulle vara stöd som ges inom ramen för ordinarie utbildning. 
Med utgångspunkt i kritik kring arbetsbelastningen och otydlighet utarbetades ett lagförslag 
för att förbättra arbetsgången för stödverksamhet (Prop. 2013/14:160). Det var i samband 
med detta som begreppet extra anpassningar infördes med syftet att tydliggöra hur 
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arbetsgången vid stödjande åtgärder skulle se ut, minska antalet åtgärdsprogram, och 
tydliggöra hur dokumentationsprocessen skulle se ut (SFS 2010:800; Prop. 2013/14:160). De 
styrdokument som i nuläget beskriver och formger det stöd som tillämpas i skolorna är 
skollagen och skolverkets allmänna råd om stöd (SFS 2010:800; Skolverket 2014a).  
 
I skollagen beskrivs den formella arbetsgången för stödverksamhet; när en elev bedöms 
riskera att inte nå målen tillämpas i första hand extra anpassningar (SFS 2010:800). Extra 
anpassningar är stödinsatser som går att tillämpa inom ramen för ordinarie undervisning. Om 
elevens utveckling inte rättas till av de extra anpassningar som sätts in skall de intensifieras 
under en period (Skolverket 2014a). Om en lärare då anser att extra anpassningar inte 
kommer att hjälpa eleven nå målen tillämpas särskilt stöd och åtgärdsprogram (SFS 
2010:800; Skolverket 2014a).  
 
Särskilt stöd i sin tur är insatser som är av mer ingripande karaktär och inte kan ges inom 
ramen för ordinarie undervisning. Särskilt stöd kan även tillämpas innan extra anpassningar 
har prövats om en bedömning görs att extra anpassningar inte kommer att leda till ökad 
måluppfyllnad (Skolverket 2014a). Vad gäller beslut om dessa stödinsatser så kräver extra 
anpassningar inget formellt beslut utan de kan sättas in direkt. Särskilt stöd och det 
tillhörande åtgärdsprogrammet beslutas av någon med mandat tilldelad av rektor att besluta i 
frågan, och i vissa fall kan endast rektor fatta beslut om särskilt stöd, exempelvis vid 
anpassad studiegång (SFS 2010:800; Skolverket 2014a).  
 
Skolverket publicerade efter lagändringen om extra anpassningar och särskilt stöd föreskrifter 
om arbetet med stödåtgärder i skolan. Vad som är viktigt att uppmärksamma är att extra 
anpassningar och särskilt stöd beskrivs som individinriktade insatser (Skolverket, 2014a). I 
propositionen till lagändringen som tillämpade extra anpassningar beskrevs de i termer av 
individinriktade åtgärder som exempelvis att “hjälpa eleven planera och strukturera sina 
studier” eller “stöd för att sätta igång arbetet” (Prop. 2013/14:160 s. 36). Dessa är alltså 
insatser som berör specifika elever i klassen, men genomförs under vanliga lektionspass av 
ordinarie lärare. Viss specialpedagogisk handledning kan ges, men då är kravet att denna 
extrainsatta undervisning eller stöd skall ske under en kortare period. Särskilt stöd är på 
samma sätt individinriktat men då av mer ingripande karaktär. Det kan handla om att en elev 
får enskild undervisning eller regelbunden specialpedagogisk handledning (SFS 2010:800). 
Särskilt stöd är i större utsträckning exkluderande och ger skolor möjlighet att genomföra 
delar av elevers utbildning utanför ordinarie klassrum. 
 
Icke-riktat stöd 
 
Den här studien har en viktig utgångspunkt i Skolverkets föreskrifter om arbetet med stöd. 
Mot bakgrund av de formella stödåtgärdernas utformning betonas det i Skolverkets allmänna 
råd om stödinsatser att innan individinriktade åtgärder sätts in så skall skolor pröva att ändra 
pedagogiskt förhållningssätt, fördela om resurser, göra insatser i elevgruppens organisation 
eller förändra i elevens lärmiljö. Skolverket kommenterar att dessa insatser kan räcka för att 
hjälpa elever nå målen (Skolverket, 2014a). Dessa fyra insatser är de enda icke-riktade 
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stödjande åtgärder som föreslås för att bemöta stödbehov och blir därför tematiska 
utgångspunkter för denna studie. Av intresse är här att det inte finns några beskrivningar av 
hur arbetet kring dessa fyra åtgärder kan se ut (Skolverket, 2014a).  
 
Konkreta beskrivningar på arbets- och utvärderingsformer av specifikt detta icke-riktade stöd 
existerar inte i de nationella stödmaterialen. I Skolverkets stödmaterial om stödinsatser i 
skolan, ett material som riktar sig till verksamma inom skolan, kommenteras att skolor har 
ansvar för att motverka funktionsnedsättningars konsekvenser och skapa förutsättningar för 
elever att lyckas. Där betonas rektors ansvar i att utvärdera skolans arbetssätt i det 
systematiska kvalitetsarbetet, att utveckla arbete med inkluderande arbetssätt, kollegialt 
lärande och formativ bedömning. Igen saknas beskrivningar och exempel på hur arbetet med 
icke-riktat stöd kan se ut, och tonvikten ligger på att beskriva processer kring extra 
anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014b).  
 
I Skolverkets allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet upprepas rektors roll i att 
skapa rutiner och former för utvärdering av skolans organisation. Fokus ligger på skolans 
ansvar att utveckla elevers kunskaper mot de nationella målen (Skolverket, 2015). I de 
allmänna råden ges exempel på frågor som skolenheter kan ställa sig och där lyfts bland 
annat följande: “Vilken betydelse har olika arbetsformer och arbetssätt för måluppfyllelsen?” 
(Skolverket, 2015 s.32). Det finns alltså i de allmänna råden om systematiskt kvalitetsarbete 
tecken på att skolor ska utvärdera sin egen organisation för att öka måluppfyllnad. Vad som 
bör påpekas är att skolor inte kan förhandla bort det systematiska kvalitetsarbetet. Däremot är 
de arbetsområden skolor väljer att arbeta med en prioriteringsfråga som styrs på enhetsnivå 
vilket innebär att det inte finns något som formellt tvingar skolor att utveckla 
utvärderingsformer av exempelvis hur resursfördelning påverkar en viss klass (Skolverket, 
2015). 
 
Med hänvisning till ovan är det intressant att undersöka utformningen av arbetet som inte är 
formaliserat likt extra anpassningar eller särskilt stöd. Det individinriktade stödet följer en 
tydlig arbetsgång för utvärdering med ett på förhand framtaget mål; elever som riskerar F får 
extra anpassningar. När dessa inte fungerar sätts särskilt stöd in. Målet är alltid att eleven ska 
nå godkänt resultat och det finns en given gång för hur lärare utvärderar och vilket kriterium 
som ska styra. Hur utvärderar då lärare sin lärmiljö? När gör de det? Det är frågor som inte 
styrdokumenten ger något entydigt svar på, och det är därför intressant att undersöka vad 
verksamma lärare gör.  
 
I figur 1 följer en sammanställning av den arbetsprocess för stöd skolor bör följa med 
utgångspunkt i skollagen och skolverkets föreskrifter för stöd. Figuren visar ett flödesschema 
över i vilken ordning stödinsatser bör ges och en sammanställning av exempel på insatser 
som kan ges inom ramen för de olika typerna (SFS 2010:800; Skolverket 2014a) 
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   Extra anpassningar Särskilt stöd Icke-riktat 
stöd 

• Anpassning av 
pedagogik 

• Förändring av 
resursfördelning 

• Insatser i elevgrupp 
• Anpassning av 

lärmiljö 

• Individuellt schema 
• Hjälp att starta arbete 
• Anpassat 

studiematerial 
• Möjlighet att sitta 

avskilt 
• Hörselkåpor 
• etc. 

• Åtgärdsprogram 
• Regelbundet 

specialpedagogiskt 
stöd eller handledning 

• Enskild 
undervisningsgrupp 

• Anpassad studiegång 
• etc. 

Riktade insatser 

Figur 1. Översikt över skolverkets rekommenderade arbetsgång för stödinsatser. 
 
I studien kallas de stödinsatser som inte faller inom ramen för extra anpassningar eller särskilt 
stöd för icke-riktat stöd. Icke-riktat stöd kan enligt studiens definition ha utgångspunkt i ett 
identifierat behov för en eller flera elever i en elevgrupp, men genomförs för hela gruppen. 
Det betonas här att icke-riktat stöd kan ha specialpedagogisk karaktär eftersom att de åtgärder 
som genomförs kan utgå ifrån behov som vanligtvis betraktas som specialpedagogikens 
område, exempelvis koncentrationssvårigheter.   
 
Historisk utveckling av stödverksamhet 
 
Det är svårt att kommentera den svenska skolans framväxt utan att beröra idén om “en skola 
för alla”. Innebörden av parollen ”en skola för alla” har sett olika ut genom det svenska 
skolsystemets utveckling. Viktiga skiljepunkter har funnits i hur den svenska skolan har 
förhållit sig till differentiering, segregering och placering (Hjörne & Säljö, 2008). Värden 
som allas rätt till utveckling har samexisterat med koncept som hjälp- och observationsklasser 
(Hjörne & Säljö, 2008). Idéer om att elever oavsett bakgrund och förutsättningar skall ha lika 
tillgång till utbildning har funnits samtidigt som särskilda undervisningsgrupper och anpassad 
studiegång (Hjörne & Säljö, 2008). Det har alltså funnits idéer om rättvisa inom 
utbildningsväsendet vilka inte alltid överensstämt med det stödjande arbete skolor faktiskt 
genomfört. Ideologiska resonemang och synen på människan har varit betydande för den 
svenska skolans organisation. 
 
Den svenska skolan har förändrats över tid och så även hur stödverksamheten har 
organiserats. En viktig utgångspunkt för hur stöd har givits inom skolan har varit hur det 
omgivande samhället sett på stöd och personer i behov av stöd (Hjörne & Säljö, 2008). Ett 
exempel är de tidigare nämnda hjälpklasserna som existerade under början på 1900-talet. 
Hjälpklasser var en typ av särskild undervisningsgrupp där tanken var att en homogen grupp 
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elever som ansågs begåvningsmässigt svaga skulle kunna få individanpassad hjälp av en 
specialtränad klasslärare (Tinglev, 2014). Urvalet gjordes vid den tidpunkten genom 
intelligenstester och beroende på resultat kunde du bli föremål för segregerad undervisning. 
Orsakerna bakom stödtillämpning var under denna tid ofta knutna till intelligens, men även 
den sociala situationen kring en elev kunde innebära att den blev föremål för stödverksamhet. 
Att en elev använde sig av alkohol och tobak kunde exempelvis innebära segregering (Hjörne 
& Säljö, 2008).  
 
När Lgr80 implementerades kom ett nytt sätt att se på stödbehov. Idealet var att elever 
oavsett sina förutsättningar skulle kunna delta i grundskoleutbildning. Det betonades även i 
läroplanen att elever skulle arbeta tillsammans, det vill säga specialklasser som hjälpklassen 
skulle avvecklas. Samtidigt fick skolorna ansvaret för att bedöma när elever hade behov av 
stöd och kunde då använda sig av stödinsatserna särskild undervisningsgrupp, skoldaghem 
och anpassad studiegång för att åtgärda det stödbehov som ansågs föreligga (Hjörne & Säljö, 
2008). Insatserna särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång är insatser som finns 
även idag. När Lgr94 införs ligger fortfarande ansvaret för bedömning av behov på skolan, då 
med stort fokus på att individualisera stödverksamheten utifrån elevens förutsättningar 
(Hjörne & Säljö, 2008). Synen på elever i behov präglas under denna tid, och även nu, till 
stor utsträckning av en medicinsk och psykologisk syn på elevers problem. Diagnoser som 
DAMP, eller ADHD blir mer frekvent använda och blir ofta grunden till användandet av 
exempelvis särskild undervisningsgrupp (Hjörne & Säljö, 2008).  
 
Den senaste grundskolereformen Lgr11 som kom tillsammans med den nya skollagen bar 
med sig nya arbetsformer kopplade till stödjande verksamhet. Inledningsvis kunde det 
formella stödet tillämpas genom särskilt stöd, särskild undervisningsgrupp, enskild 
undervisning, eller anpassad studiegång (SFS 2010:800). Vid denna tidpunkt fick skolors 
elevhälsoteam en viktig roll i arbetet med stödinsatser genom formuleringen “Samråd ska ske 
med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt.” (SFS2010:800, 3kap 8§). I 
elevhälsoteamet ingår vanligtvis rektor eller biträdande rektor, speciallärare och 
specialpedagog, skolkurator, skolpsykolog samt skolsjuksköterska. 2014 infördes det tillägg i 
skollagen där begreppet extra anpassningar för första gången används (SFS 2018:800 3kap 
5§). Vad som nu gäller för stöd är att om en elev, oavsett bakgrundsorsak, bedöms riskera att 
inte nå godkänt betyg inom ett ämne skall först extra anpassningar ges och sedan skall 
särskilt stöd sättas in om situationen inte förbättras (SFS 2018:800).  
 
Inkludering och stödverksamhet 
 
Begreppet inkludering nämns varken i Skollagen eller i grundskolans läroplan. Ändå är det 
ett begrepp som har betydelse för hur stödverksamhet är utformad idag. En sökning på 
Skolverkets hemsida ger på söktermen inkludering 96 träffar, och på Specialpedagogiska 
Skolmyndighetens hemsida får termen 194 träffar. På sida 24 i SOU 2017:35 Samling för 
skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet kan vi läsa att “Det svenska 
skolsystemet präglas av tanken om inkludering och alla elevers rätt till utbildning.” 
Inkludering är, trots begreppets avsaknad i styrdokumenten, ett levande begrepp i den 
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svenska skolan. Begreppets användning och betydelse är inte helt okomplicerat eftersom att 
dess utveckling inte skett enbart inom utbildningssammanhang men likväl är det ett koncept 
som lärare måste förhålla sig till idag.  
 
Förenklat sett kan inkludering sägas handla om rätten att känna sig självklar i det 
sammanhang man befinner sig i. Inom utbildningsverksamhet kan det förklaras som “att det 
inte är eleven som ska anpassas till skolan, utan det är skolan som ska anpassa sig till 
eleven.” (Ineland, Molin & Sauer, 2013 s.96). En viktig aspekt av inkludering är synen på 
normalitet och avvikande. De som förespråkar mer radikala perspektiv på inkludering är 
exempelvis väldigt kritiska mot uppdelningen av elever som normala eller avvikande samt att 
dessa elever sorteras i olika skolformer och grupper (Nilholm & Göransson, 2014). Begreppet 
kan användas med utgångspunkt i olika perspektiv där olika tyngdpunkt läggs på värden. 
Exempelvis så framhålls i vissa definitioner rätten att vara delaktig i pedagogiska processer 
och att ha inflytande, medan andra definitioner framhåller placering, det vill säga att elever 
som ses som avvikande finns i samma rum som de som ses som normala (Nilholm & 
Göransson, 2014).  
 
Hur den svenska skolan förhåller sig till inkludering är ibland motsägelsefullt. Å ena sidan så 
existerar begreppet inte i styrdokumenten och det finns stödinsatser som kan sägas vara 
exkluderande, såsom särskild undervisningsgrupp. Samtidigt har den Specialpedagogiska 
Skolmyndigheten publicerat material som Därför inkludering (2008) vilket argumenterar för 
och beskriver inkluderande arbetsformer. Begreppet har fått spridning genom bl.a. FN:s 
Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och 
Salamancadeklarationen (Ineland, Molin & Sauer, 2013). Dessa texter påverkar på olika sätt 
svensk utbildningsverksamhet.  
 
I FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning står det skrivet att 
“ändamålsenliga individanpassade stödåtgärder erbjuds i miljöer som erbjuder största möjliga 
akademiska och sociala utveckling som är förenlig med målet fullständig inkludering.” (Ds 
2008:23, s.74). Sverige har antagit denna konvention och har därav som mål att arbeta mot att 
säkerställa att stödåtgärder följer denna artikel (Regeringen, 2015). För att i Sverige bli 
intagen till gymnasiesärskola eller specialskola finns krav på att uppfylla vissa kriterier, som 
exempelvis utvecklingsstörning. För att uppfylla kriterier för stödåtgärder finns dock i 
skollagen inga krav på funktionsnedsättning utan samtliga elever berörs av samma 
lagstiftning (SFS 2010:800).  
 
För att sammanfatta anger skollagen ramverket för hur stödverksamhet skall fungera i 
enlighet med den tidigare nämnda konventionen. Det finns lagutrymme som tillåter 
exkluderande åtgärder, men grundtanken är att stödåtgärder är något som ges i klassrummet 
tillsammans med klasskamraterna. Det svenska skolsystemet kanske inte kan sägas anamma 
full inkludering som koncept, men den genomsyras trots det av inkluderande principer.  
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Tidigare forskning 
I det här avsnittet redogörs för ett urval av den forskning som gjorts på stödverksamhet i 
klassrummet internationellt och nationellt. Eftersom att studien utgår ifrån Skolverkets 
allmänna råd om extra anpassningar och särskilt stöd och vad lärare rekommenderas göra 
innan dessa sätts in finns ingen forskning som exakt motsvarar rapportens syfte. Därför lyfts 
forskning som på olika sätt relaterar till inkludering, stödverksamhet i allmänhet och den typ 
av insatser som bearbetas i studien. Avsnittet inleds med forskning om skillnaden mellan 
specialpedagogik och vanlig pedagogik för att sedan ge en överblick på forskning om 
inkludering, internationell forskning om stöd, forskning kopplad till för studien relevanta 
stödinsatser och slutligen svensk forskning om stöd. 
 
Specialpedagogik och pedagogik 
 
Denna studie berör insatser som kan sägas ha specialpedagogisk karaktär men genomförs i 
ordinarie skolmiljö. Ett första nedslag i forskning blir därför att utreda skiljelinjen mellan 
specialpedagogik och pedagogik. Florian (2008) redogör för synen på inkludering och 
exkludering i utbildningssammanhang med ett särskilt intresse för vad som kvalitativt skiljer 
pedagogisk och specialpedagogisk praktik.  
 
Florian (2008) argumenterar för att skiljelinjen mellan vad som är fungerande pedagogik och 
specialpedagogik inte är så annorlunda som man kan tro. Dels har metodik som använts i 
ordinarie klassrum visat sig fungera även i specialpedagogiska miljöer, och vice versa 
(Florian, 2008). Vidare att det är viktigt att betona att verkningsfulla pedagogiska metoder i 
lika stor utsträckning måste ta utgångspunkt i vad som lärs ut, som i till vem (Florian, 2008). 
Det vill säga att huruvida en pedagogisk metod kommer att fungera är en fråga om den är 
lämplig för det stoff som ska förmedlas. Slutligen för Florian (2008) fram att det behöver 
uppmärksammas att elevbehov existerar på ett spektrum, inte på en binär skala, och det som 
blir skiljelinjen mellan när ett behov blir specialpedagogiskt i många fall handlar om när det 
anses vara bortom den ansvariga lärarens kunskapsnivå eller förmåga att hantera.  
 
Florian (2008) förordar därför snarare än att specialpedagogik (och specialpedagoger) måste 
vara del av en exkluderande praktik, att de istället finns som handledande stöd för ordinarie 
lärare i ordinarie verksamhet. Frågor om tillgänglighet för olika behov är en realitet, men det 
är inte nödvändigtvis endast specialpedagogiska miljöer som kan bemöta dessa. 
 
Inkludering 
 
Det är i dagsläget mer eller mindre omöjligt att prata om stödinsatser i svensk skola utan att 
behandla begreppet inkludering eftersom att det berör frågor om stödets utformning och vem 
som skall beröras av det.  Så vad är då inkludering? I och med inkluderingsrörelsens 
utveckling det senaste årtiondet har det funnits ett behov internationellt och nationellt att 
studera fenomenet. Begreppet har beroende på kontext använts olika. I vissa sammanhang har 
inkludering handlat om placering i skolor; så kallad mainstreaming där elever som ej anses 
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följa en normal utvecklingskurva integreras i ordinarie undervisning (Graham & Slee, 2008; 
Nilholm & Göransson, 2013; Hornby, 2015).  
 
Beroende på begreppets utgångspunkt betonas olika värden olika mycket. I vissa 
sammanhang betonas den placeringsorienterade definitionen, i andra att utbildning är 
tillgänglig och genomförbar för elever oavsett behov och i andra social rättvisa i samhället 
(Nilholm & Göransson, 2013; Hornby, 2015) Inom ett svenskt sammanhang har Nilholm och 
Göransson (2013) gjort viktiga bidrag genom att utreda och ifrågasätta 
inkluderingsbegreppets användning inom skolvärlden. En synpunkt de för fram är att 
ifrågasätta inkluderande arbetssätt som en fråga om var eleverna finns, utan lyfter istället en 
definition som betonar en praktik som utgår ifrån hur elevers olikhet värdesätts, hur de socialt 
inkluderas och hur de pedagogiskt inkluderas i skolan.  
 
Det finns även forskare som argumenterar för en än mer långtgående förändring för helt 
inkluderande praktiker. Graham och Slee (2008) menar att autentisk eller fullständig 
inkludering endast kan nås när normalitet avnaturaliseras, det vill säga när gränserna mellan 
de som ses som normen och de avvikande har suddats ut. Detta blir, menar de, den punkt då 
skillnaden mellan pedagogik och specialpedagogik på riktigt kan suddas ut. Begreppet 
inkludering, kommenterar de, fungerar endast i relation till att de finns de som behöver 
inkluderas. Synen på att detta tillstånd av fullständig inkludering skulle vara eftersträvansvärt 
har kritiserats där somliga pekar på att den praktiska möjligheten att genomföra den formen 
av förändring och att få den att fungera med de behov som faktiskt finns inte är realistisk 
(Hornby, 2015).  
 
Inkludering och specialpedagogik har i vissa forskningssammanhang förts fram som 
diametralt motsatta koncept utan naturliga knutpunkter. Hornby (2015) menar att så inte är 
fallet och har utvecklat begreppet inkluderande specialpedagogik. Hornbys (2015) perspektiv 
på inkluderande specialpedagogik för fram att målet skall vara att inkludera så många elever 
som möjligt i ordinarie utbildningsväsende. Perspektivet betonar därför en balans mellan de 
exkluderande praktiker som historiskt kännetecknat specialpedagogik och inkluderande 
principer. Det är därför ett perspektiv som har utgångspunkt i elever i behov av stöd och 
förespråkar en utveckling av nationell organisation, skolorganisation och lärares kunskaper 
för att möta alla elever i klassrummet, så långt som det är möjligt (Hornby, 2015). 
 
Internationell forskning om stödverksamhet 
 
I en internationell kontext används flera olika termer för att beskriva det som i studien 
benämns som stödinsats. I Sverige används i och med lagtexten bl.a. begreppet anpassningar. 
En tämligen lik term används i engelskspråkig litteratur genom ordet adaptations. I vissa 
sammanhang används general adaptations och specific adaptations. General adaptations 
betyder i detta sammanhang insatser vilka berör en helklass och specific adaptations insatser 
som berör en enskild elev (Janney & Snell, 2006). Det är även vanligt i 
forskningssammanhang att studera anpassningar i termer av curricular, instructional och 
alternative adaptations. Förenklat så kan det sägas att s.k. curricular adaptations handlar om 
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vad som lärs ut. Instructional handlar om hur det lärs ut och hur kunskaper redovisas av 
elever. Slutligen är alternative adaptations anpassningar som förändrar vad, hur och var stöd 
ges på ett fundamentalt annorlunda sätt jämfört med övriga klasskamrater. Exempel på detta 
skulle kunna vara att en elev får extraundervisning i något medan de andra eleverna genomför 
övningsuppgifter (Parsons & Vaughn, 2013; Kurth & Keegan, 2014). 
 
Internationell forskning om stödjande kompetenser  
 
Flera kompetenser krävs av en lärare som på ett lyckat sätt ska stödja elever. Lärares arbete är 
en social praktik inom en institutionell miljö. Arbetet är komplext och kännetecknas av ibland 
motsägelsefulla mål, oförutsägbarhet och en svåröverskådlig interaktion mellan olika aktörer 
och system (Fairbanks, et al., 2010; Parsons & Vaughn, 2013; Kurth & Keegan, 2014). Inom 
denna kontext är det inte helt oväntat att många yrkesutövare upplever osäkerhet om vad som 
skall göras och hur (Kurth & Keegan, 2014).  
 
Inom forskningsfältet har ett antal kompetenser identifierats som bedöms vara viktiga för 
arbetet med att anpassa undervisning och därmed kan fungera för att minska osäkerhet kring 
arbetet. Dels lyfts tämligen traditionella kompetenser som ämneskunskap, kunskap om 
diagnostik, metodik och klassrumshantering fram (Parsons & Vaughn, 2013). Utöver dessa 
utmärker sig en kompetens som återkommande inom forskningslitteraturen i relation till 
fungerande stödinsatser; denna kompetens brukar benämnas som ett reflexivt förhållningssätt 
eller anpassningsbar metakognitiv förmåga med elevernas behov i fokus (Lin, Schwartz, & 
Hatano 2005; Fairbanks, et al., 2010; Parsons & Vaughn, 2013; Kurth & Keegan, 2014).  
 
Lin, Schwartz & Hatano (2005) betonar som tidigare antyddes att undervisning är en 
svåröverskådlig miljö där problem som skall lösas omges av ett ramverk av komplexa 
faktorer och ofta saknar en optimal lösning. De menar därför att läraren som kan leverera det 
goda stödet kännetecknas av reflexivitet, ifrågasättande och anpassningsbarhet. En 
grundförutsättning för effektiva anpassningar är att elevernas behov är utgångspunkten för 
arbetet med anpassningar. Det är dock när detta elevperspektiv möter den metakognitiva 
arbetsprocessen hos en lärare som verkningsfulla stödinsatser eller anpassningar skapas. Det 
ena utan det andra är så att säga positivt, men undervisningssituationer transformeras där 
dessa två komponenter möts. När ett elevbehov identifieras av en lärare med en utvecklad 
metakognitiv förmåga så granskas inte bara eleven och dess behov, utan även lärarens och 
miljöns påverkan på detta behov. I detta arbete kan läraren se möjligheter att förbättra elevens 
lärande genom att ifrågasätta och förändra sin egen pedagogik, sin lektionsstruktur, miljön 
runt om eleven, osv. (Lin, Schwartz, & Hatano 2005; Parsons & Vaughn, 2013; Kurth & 
Keegan, 2014). 
 
Internationell forskning om ansvarsfördelning 
 
Runtom världen fördelas ansvar för att genomföra stödinsatser olika. Nationella 
styrdokument skiljer sig på denna fråga, men vanligt är att ordinarie lärare har ett långtgående 
ansvar för att anpassa elevers undervisning. Internationell forskning ger flera exempel på 
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ordinarie lärare som arbetar med stödjande insatser och anpassning av undervisning (Lin, 
Schwartz, & Hatano 2005; Parsons & Vaughn, 2013; Kurth & Keegan, 2014). Utöver detta 
jobbar även motsvarigheter till speciallärare och specialpedagoger med denna typ av arbete 
(Kurth & Keegan, 2014). Mellan yrkesgrupper går ibland synen isär angående vems ansvar 
utveckling och tillämpning av stödinsatser är. Ordinarie lärare anser att det är speciallärares 
ansvar och vice versa (Kurth, Gross, Lovinger & Catalano, 2012; Sandström, Lindqvist & 
Klang, 2017). 
 
Internationell forskning om anpassningars effektivitet 
 
I nuläget är forskningsbilden över hur goda anpassningar bör se ut och hur effektiva 
anpassningar är inte helt klarlagd. Till att börja med är det viktigt att uppmärksamma effekten 
av inkludering, vilket är en förutsättning för den typen av icke-riktade stödinsatser som ska 
studeras. Forskning har visat att det under vissa omständigheter finns fog för att välja 
inkluderande praktiker för elever i behov. Ruijs och Peetsma (2009) betonar i sin 
forskningssammanställning att inkluderande praktiker överlag i de undersökta studierna visar 
positiva resultat för elever med s.k. milda till måttliga behov. För elever med mer grava 
funktionsnedsättningar har inkludering även visat positiva egenskaper om än inte i alla ämnen 
och sammanhang (Dessemontet & Morin, 2012).  
 
Som kontrast till detta beskriver Göransson och Nilholm (2014b) att forskningsfältet om 
inkludering fortfarande har stora framsteg att göra. Av de studier Göransson och Nilholm 
(2014b) granskade i sin forskningsöversikt rapporterade de flesta inte effekter på inlärning, 
eller kunde inte visa på betydande framsteg för elever i inkluderande miljöer. En handfull 
studier i urvalet kunde påvisa positiva effekter, men författarna konstaterar att forskning om 
inkludering fortfarande har lång väg att gå.  
 
För anpassningar av undervisningens innehåll har positiva effekter uppmärksammats på 
elevers klassrumsbeteende (Lee, Wehmeyer, Soukup, & Palmer, 2010). Något som Kurth och 
Keegan (2014) dock betonar är att det fortfarande finns relativt få beskrivningar av hur goda 
anpassningar ser ut. Betydelse av anpassningar i pedagogiskt förhållningssätt har 
uppmärksammats i John Hatties forskningssammanställning Visible Learning (2008). Hattie 
(2008) noterar om lyckad implementering av förändringar att det som kännetecknar deras 
effektivitet har att göra med lärarens planering, medvetenhet om mål och vad som krävs för 
att lyckas samt en vilja att söka feedback från andra på den egna undervisningen. Detta kan 
återkopplas till den metakognitiva förmåga som nämndes tidigare. Givet dessa kvalitéer kan 
implementering av metoder som exempelvis feedback, kamratfeedback och problembaserat 
lärande ge resultat (Hattie, 2008). 
 
Internationell forskning om anpassningar och olika yrkesroller 
 
Kvalitén på det stöd som genomförs av olika yrkeskategorier och lärartyper kan skilja sig. 
Kurth och Keegan (2014) visade i sin studie av amerikanska lärare att det hade betydelse var 
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en lärare bodde, hur länge läraren hade arbetat samt vilken yrkeskategori läraren tillhörde för 
kvalitén på de anpassningar som genomfördes.  
 
Unga lärare, särskilt i landsbygden uppvisade i Kurth och Keegans (2014) studie 
anpassningar av lägre kvalitet än erfarna lärare, särskilt i urbana miljöer. Sedan belyste de 
även att lärare vars roll liknar de svenska speciallärarna eller specialpedagogerna generellt 
sett producerade mer högkvalitativa anpassningar och tenderade att spendera mer tid på att 
utveckla dem än ordinarie lärare. Erfarna lärare och speciallärare tillämpade oftare så kallade 
instructional adaptations vilka syftade till att öka tillgänglighet och deltagande hos elever 
(Kurth & Keegan, 2014). Det är något som sedan även illustreras i Parsons och Vaughns 
(2013) studie där de anpassningar som studerades genomfördes för att eleverna skulle kunna 
förstå och tillägna sig undervisning enklare. Yngre lärare tenderade oftare att använda 
alternative adaptations som påtagligt förändrade innehåll och mål för undervisningen, det vill 
säga de elever som var i behov av stöd gjorde andra saker än övriga elever (Kurth & Keegan, 
2014).  
 
Forskning om vem som blir föremål för anpassningar 
 
Slutligen en kort kommentar om vad forskningen säger om vem som får ta del av 
anpassningar. Anpassningar genomförs oftare för elever som bedöms ha stora behov än för 
elever mer med lindriga behov (Dymond & Russell, 2004; Keegan, 2013; Kurth & Keegan, 
2014).  När en elev blir föremål för insatser varierar och i en amerikansk kontext noterades 
att grundskolans motsvarighet anpassade mer än gymnasiets motsvarighet (Kurth, Gross, 
Lovinger & Catalano, 2012).  
 
Samundervisning 
 
Samundervisningen är ett koncept där lärarresurser omfördelas och placerar två pedagoger i 
en och samma undervisningsgrupp. Samundervisning kan förstås som ett sätt att öka 
möjligheten för lärare att arbeta stödjande i grupper med stora elevbehov utan att behöva 
använda exkluderande praktiker.  
 
Sundqvist och Lönnqvist (2016) har gjort en forskningsöversikt där de sökt sammanställa 
effekterna av samundervisning med lärare och specialstöd. Resultaten visar att det finns 
tecken på att samundervisning kan ge positiva effekter på bl.a. elevers inlärning och 
beteendemässiga utveckling. Till detta hör dock att det av många lärare beskrivs som väldigt 
tidskrävande vad gäller planeringstid samt svårigheter att hitta tid för att gemensamt diskutera 
lektioner. Sundqvist och Lönnqvist (2016) lyfter därför skolledningens ansvar i att skapa 
förutsättningar för fungerande samundervisning. Intressant är även att det vid 
samundervisning med ordinarie lärare och speciallärare ofta leder till att elever i behov 
spenderar mindre tid med ordinarie lärare än tidigare då det får sitt stöd av speciallärare. 
Frågan om inkludering kvarstår alltså till viss del (Sundqvist & Lönnqvist, 2016). 
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Lärmiljö 
 
Lärmiljö är ett av de teman Skolverket nämner i sina allmänna råd som viktig att påverka 
innan riktade insatser (Skolverket, 2014a). Forskning har visat att lärmiljön är viktig för 
elevers arbete i skolan och kan om medvetet designad fungera stödjande. Var elever befinner 
sig och hur denna plats är organiserad och ser ut har betydelse för vad som sker i 
klassrummet (Roskos & Neuman, 2011).  
 
Detta gäller särskilt för elever med funktionsnedsättningar där ogenomtänkt eller icke-
lämplig lärmiljö kan orsaka ångest och skapa icke-fungerande situationer för eleverna 
(McAllister & Maguire, 2012). För elever inom autismspektrum kan det handla om att 
minska ljud- och ljusintryck till en rimlig nivå för att undvika överbelastning av deras sinnen. 
För elever med nedsatt hörsel kan det handla om att organisera så det är lätt att se och höra 
läraren (DfEE, 2009). En medvetet skapad lärmiljö har haft i åtanke hur elever rör sig i en 
yta, tillgänglighet och tillgång till studiematerial, flexibla arrangemang av arbetsytor och hur 
klassrummet, läraren och eleverna interagerar i den visuella och ljudmässiga miljön (DfEE, 
2009; Roskos & Neuman, 2011). Dessa insatser behöver inte vara specifikt riktade mot en 
elev utan kan fungera som ett allmänt förhållningssätt i design av lärmiljö. 
 
Svensk forskning om extra anpassningar, särskilt stöd och inkluderande undervisning 
 
Det har varit svårt att hitta svensk forskning som berör studiens specifika område. Svenska 
forskare har forskat om exempelvis inkludering, men tämligen lite om icke-riktade 
stödinsatser i sig. Inom en svensk kontext är detta delvis för att forskningsfältet om 
stödverksamhet i dess nuvarande utformning i viss mån fortfarande är ett nytt område. Den 
nya läroplanen har funnits några år, men som nämndes i bakgrunden var det senast 2014 som 
extra anpassningar lanserades som begrepp och även preciserades genom Skolverkets 
allmänna råd (Skolverket, 2014a). Det innebär att arbetet med stöd i svenska grund- och 
gymnasieskolor rimligtvis fortfarande implementerar arbetsformerna och förhandlar om 
begreppens betydelse och vems ansvar de ligger på.  
 
Sandström, Lindqvist och Klang (2017) har genomfört en studie av pedagogers syn på 
genomförande och ansvar kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. I Sandström, 
Lindqvist och Klangs (2017) studie framträder två olika typer av lärare. Det finns en grupp 
som kännetecknas av att arbetssätt kring stöd inte är förgivettagna och diskuteras 
återkommande kollegialt. För dem står alltid elevernas behov i centrum. Sedan finns en grupp 
där arbetet kännetecknas av ett byråkratiskt “som det alltid har varit”. Den första gruppens 
lärare kännetecknas av att gemensamt äga elevers svårigheter i skolan och det som händer 
deras klassrum är öppet för granskning och utveckling. I den byråkratiska gruppen finns 
lärare som skjuter ansvar för svårigheter i undervisning till andra och där klassrummet är 
slutet för granskning (Sandström, Lindqvist & Klang, 2017). 
 
Sandström, Lindkvist och Klang (2017) menar vidare att det finns ett tal i skolor om så 
kallade superlärare som kan genomföra effektivt stöd utifrån elevbehov, men att det enligt 
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många yrkesverksamma inte är applicerbart på hela yrkeskåren. Med andra ord, trots att 
elevstöd är något alla lärare ska arbeta med finns det ett tal om att alla lärare inte kan 
genomföra stöd för alla elever (Skolverket, 2016b; Sandström, Lindqvist & Klang, 2017). 
 
Elaine Kotte (2017) har i sin avhandling studerat svenska lärares uppfattningar om arbetet 
med inkluderande undervisning; det vill säga undervisning som syftar till att inkludera alla 
elever i undervisningen oavsett behov. Utifrån enkäter och en fallstudie riktad till pedagoger 
som deltar i ett utvecklingsprojekt om inkludering har intressanta resultat för denna studie 
uppmärksammats (Kotte, 2017).  
 
Kotte (2017) lyfter i sin studie att majoriteten lärare i grundskolan anser att inkluderande 
undervisning är viktigt. Samtidigt upplever många lärare att det är svårt att genomföra. Denna 
upplevelse är grundad i flera olika orsaker. Det finns dels en upplevelse av att sakna den 
specialpedagogiska kompetensen som behövs för att möta alla elevers behov. Vidare 
upplever många att tidsbrist är ett hinder i implementeringen av inkluderande praktiker. 
Bland annat genom att brist på tid negativt påverkar möjligheten till att utveckla 
lektionsplaneringar samt till att träffa kollegor för samtal om exempelvis genomförda 
lektioner. Inte heller alla ämnen upplevs lika enkla att implementera inkluderande praktiker i. 
De teoretiska ämnena, förutom moderna språk, anses svårare att inkludera i jämfört med de 
praktiskt estetiska (Kotte, 2017). 
 
Med utgångspunkt i lärarnas syn på inkluderande undervisning för Kotte (2017) fram 
förutsättningar som bör bevakas för lyckad inkluderande undervisning. Majoriteten lärare i 
studien anser att kollegial feedback utvecklar och främjar inkluderande undervisning och 
utvärdering av denna. Kotte (2017) förordar därför utveckling av skolors strukturer för 
kollegial samverkan samt samarbete med specialpedagoger. Vidare, med tanke på lärares 
upplevelser av bristande kunskaper, förs utveckling av den specialpedagogiska kompetensen 
fram som en viktig utvecklingspunkt (Kotte, 2017). 
 
Sammanfattning av forskning 
 
Sammanfattningsvis kan om stödinsatser sägas att forskningsområdet är brett och ofta 
svåröverskådligt. Skolors och lärares olika förutsättningar på grund av styrdokument, kultur 
och arbetsförhållanden gör att jämförelser blir svåra i kombination med att vi använder 
begrepp och termer specifika för våra respektive land. När anpassningar har lyfts i detta 
avsnitt har syftet varit att visa hur de benämns, hur de kan se ut och användas, men forskning 
om icke-riktade insatser såsom denna studie undersöker har varit sparsamt beskrivna och 
studerade. 
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Teoretiska utgångspunkter  
Det här avsnittet redogör för studiens teoretiska utgångspunkter. Lärares yrkesutövande, 
däribland stödarbete, påverkas av en rad olika faktorer och förutsättningar. Det är så att säga 
en komplicerad praktik där lärares handlingar inte rimligtvis bör förstås utanför det 
institutionella sammanhang som skolan är. För att förstå lärares arbete med stöd behövs 
därför ett teoretiskt perspektiv som kan hantera faktumet att lärare inte är isolerade aktörer 
utan är en del av ett komplext nätverk där handlingar sker som en effekt av läraren, eleven, 
och det organisatoriska ramverket. Studien utgår därför från ett systemteoretiskt perspektiv i 
kombination med ett ramfaktorteoretiskt perspektiv. Dessa två perspektiv kommer att 
bearbetas i detta avsnitt för att sedan användas i analysavsnittet som tolkningsredskap. 

Systemteori 
Det systemteoretiska perspektivet används inom flera olika discipliner som exempelvis 
psykologi och sociologi men kan även appliceras på utbildningsorganisationer (Öquist, 
2003). Styrkan i det systemteoretiska perspektivet är att det uppmärksammar helhetens 
betydelse för skeenden. Denna förståelse för helheten och hur den påverkar mindre 
beståndsdelar i en organisation som skolan förklaras utifrån ett antal av perspektivets 
principer.  
 
Systemteori och hierarkier 
 
Det systemteoretiska perspektivet för fram organisationer som hierarkiska system med olika 
nivåer (Ahrenfelt, 2001; Öquist, 2003; Banathy, 2004). Med skolan som exempel finns 
eleven längst ner i systemet med läraren ovanför och över den rektor, styrdokument, lagar 
och till slut lagstiftare. Aktörerna, det vill säga personerna, i systemet påverkar genom de 
handlingar de genomför och de värderingar de innehar och förmedlar. I figur 2 följer en 
överblick över olika hierarkiska nivåer i skolan och förhållandet mellan dessa: 
 

 
 
Figur 2. Systemteoretisk tolkning av skolans hierarki. 
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Det är också viktigt att uppmärksamma sammanhangets betydelse. Alla organisationer är del 
av en större helhet inom vilken de interagerar med varandra och med helheten. Detta 
omgivande sammanhang kallar Ahrenfelt (2001) för kontext. Kontexten är alla de omgivande 
idéer, händelser och materiella förutsättningar som påverkar. Exempel som påverkar skolan 
är attityder om IKT i skolan, EU-beslut om inkludering, styrdokument om extra anpassningar 
och teknologisk utveckling.  
 
Systemteori och påverkan 
 
En viktig aspekt i det systemteoretiska tänkandet är att förändringar, så kallad feedback, som 
sker uppe i ett system kommer att påverka nedåt i systemet. Till detta hör också att komplexa 
organisationer kännetecknas av dynamik. Vad detta innebär är att alla beståndsdelar i en 
organisation, från elev till lärare, lärare till rektor, organisation med omvärld, interagerar med 
och påverkar varandra (Ahrenfelt, 2001). Följaktligen bör inte påverkan inom ett 
systemteoretiskt perspektiv ses som en linjärt nedåtstigande process inom ett system; 
organisationer är snarare att se som nätverk där påverkan sker interaktivt genom de olika 
nivåerna.  
 
En aspekt av detta är att aktörers handlingsutrymme inom system påverkas av inte bara det 
som finns ovanför i systemet, utan även av de som finns runt en och den omgivande 
organisationen (Öquist, 2003; Banathy, 2004). En lärare på en skola skulle i det 
systemteoretiska perspektivet därför ses som en aktör i samspel med andra. Den påverkas av 
andra, samtidigt som den påverkar andra. Detta innebär att en lärares handlingsutrymme vad 
gäller inkluderande arbete skulle kunna begränsas av ett arbetslag där ett tryck finns jobba 
utifrån ett kompensatoriskt perspektiv. 
 
Systemteori och definitioner 
 
En sista för skolan viktig utgångspunkt inom det systemteoretiska tankesättet är att vi som 
människor har svårt att hålla isär definition och problem när vi söker beskriva våra 
upplevelser av exempelvis skolsvårigheter. Öquist (2003) beskriver det som följande; Vi 
tänker oss gärna skolsvårigheter likt den medicinskt diagnostiska kulturen där tillstånd 
existerar oavsett om vi observerar dem eller inte. För exempelvis inflammerade bihålor 
kommer tillståndet existera före, under och efter att en doktor träffat en patient för att föreslå 
behandling.  
 
Inom sociala verksamheter, som skolan, uppstår vissa problem med språklig utgångspunkt. 
Öquist (2003) menar att när en lärare uppmärksammar vad ett problem är har de från den 
punkten ramat in och definierat inte bara problemet utan även lösningen. Från att exempelvis 
etiketten dyslexi läggs på en elev kommer lärare att behandla eleven utifrån att den är 
dyslektisk. Detta kommer att få som följd att eleven får diverse stöd som bedöms vara 
relevant för dyslektiker vilket för eleven kommer att innebära att den uppmärksammas på att 
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den är en elev i behov av läshjälp. Detta kommer i sin tur att förändra hur eleven förhåller sig 
själv till sig själv, läsning och stöd.  
 
Inom det systemteoretiska perspektivet kommer alltså en förståelse av att vissa typer av 
svårigheter har en situationsbundenhet som innebär att vi genom interventioner förändrar 
karaktären på det vi söker påverka. Med detta sagt menar inte Öquist (2003) att lärare bör 
undvika att ge läshjälp till elever utan han poängterar istället att lärare och verksamma inom 
sociala sammanhang bör vara medvetna om att hur de betraktar problem får konsekvenser för 
deras beskaffenhet. Han tillägger att “vad vi tar in och utelämnar, vad vi betonar och lägger 
mindre vikt vid, är faktorer, som utgör en del av problemet och därmed också en del av 
lösningen.” (Öquist, 2003 s.58). Med andra ord behöver lärare och verksamma inom skolan 
vara väl medvetna om att hur vi talar och tänker om problem påverkar hur vi bör förhålla oss 
till dem. 

Ramfaktorteori och kontextuella möjligheter 
För att komplettera bilden om lärares arbete inom deras institutionella miljö används även ett 
ramfaktorteoretiskt perspektiv för att ytterligare belysa deras sammanhangsbundna 
handlingsutrymme. Det ramfaktorteoretiska tänkandet har sitt ursprung i Urban Dahllöfs text 
Skoldifferentiering och undervisningsförlopp (1967) där han utvecklade de tankegångar som 
skulle komma att kallas ramfaktorteori (Dahllöf, 1999). Det grundläggande koncept han förde 
fram betonade hur politiska och administrativa beslut påverkade de processer och de resultat 
som möjliggjordes i skolan (Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). I den 
mycket renodlade miljö Dahllöf genomförde sin studie kunde han på ett tydligt sätt granska 
hur ramfaktorer såsom läroplaner, elevgrupp och tid till arbete påverkade klassrummets 
förutsättningar (Dahllöf, 1999; Gustafsson, 1999). Perspektivet för fram en modell för att 
förstå det som är möjligt och icke-möjligt som ser ut som följande: 
 

 
Figur 3. Modell för ramfaktorteori (Lindblad, Linde & Naeslund, 1999, figur 1, s.98) 
 
En väsentlig aspekt av det ramteoretiska tänkandet är att ramen eller ramarna som studeras 
inte är orsaken till resultatet som de producerar, utan de är den kontext inom vilket ett resultat 
är eller inte är möjligt. Vad som följer av detta är således att om ett visst resultat ska vara 
möjligt så måste ramarna formas så att den process som leder till detta resultat även blir 
möjligt (Lundgren, 1999).  Ska en viss process kunna ske behöver det alltså finnas ramar som 
gör denna process möjlig att genomföra. 
 
Också centralt är att det ramfaktorteoretiska perspektivet inte förutsäger vad som skall hända 
om vissa ramar implementeras, utan det är ett verktyg för att förstå ett nuläge eller en dåtid 
(Gustafsson, 1999; Lindblad, Linde & Naeslund, 1999). Gustafsson (1999) uttrycker dock att 

   Process Ram Resultat 
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det med perspektivet som utgångspunkt rimligtvis kan förutspås vilka processer som inte kan 
genomföras givet kunskap om ramverk i en situation.  
 
Ramfaktorteori och dess tillämpning idag 
 
Gustafsson (1999) var noga med att betona att den miljö som Urban Dahllöf undersökte inte 
gick att jämföra med den komplexa miljö som kännetecknade 1990-talets skola. När ansatsen 
till teorin utvecklades var skolans verksamhet tydligare styrd och reglerad än den var på 
1990-talet och fortsätter att vara (Gustafsson, 1999). Teorin fungerade väl i den miljö som 
studerades vid den tidpunkten, men är svårare att tillämpa idag. Denna studie utgår därför 
från den utbyggnad som skett i tänkandet om ramfaktorers inverkan på undervisning sedan 
Dahllöf myntade begreppet.  
 
En komponent som tillförs i förståelsen om ramfaktorer är därför begreppen yttre och inre 
ramar. Yttre ramar betecknas som de ramar som nämnts tidigare, såsom de faktiska 
läroplanerna och tillgång till tid. Inre ramar är i sin tur de ramar som förhandlas fram mellan 
aktörer i en kontext (Lindblad & Sahlström, 1999). Lindblad och Sahlström (1999) menar att 
hur lärare väljer att konstruera sin förståelse av ramfaktorer även påverkar deras handlingar. 
Detta skulle kunna ta sig uttryck i att en lärare upplever sig ha väldigt lite tid att disponera 
och således väljer att inte lägga arbete på att omarbeta sin pedagogik eller införa ett nytt 
läromedel. En kollega till denna lärare skulle i sin tur, trots samma disponibla tid, kunna 
uppleva sig ha tillräckligt med tid för utvecklingsarbete och därför implementera 
förändringar. 

Metod 
I detta avsnitt presenteras genomförandet av studiens empiriinsamling, hur empirin 
bearbetades och analyserades, studiens forskningsetiska ramverk samt ett redogörande för 
studiens tillförlitlighet.  

Semistrukturerade intervjuer 
Den här studien behandlar professionella yrkesutövare och deras syn på stödarbete. Som det 
redogjordes för i bakgrunden är skolan en verksamhet präglad av ibland motsägelsefulla 
budskap och inslag av ideologi. Det innebär att en yrkesutövare inom denna institution måste 
navigera och förhålla sig till ideologiska begrepp som inkludering, till styrdokument, men 
också kollegor, chefer och elever.  
 
Därav anledningen till att denna studie utgår från semistrukturerade intervjuer som verktyg 
för insamling av empiri. Den semistrukturerade forskningsintervjun tillåter ett mått av 
flexibilitet och möjlighet att komma åt hur en intervjuperson tolkar och förstår olika samband 
(Bryman, 2011). Den sätter intervjupersonen i centrum och låter dennes tankevärld stå i 
fokus. Detta är för denna studie intressant av flera anledningar. Hur en lärare förstår och 
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tolkar begrepp som inkludering, extra anpassningar och särskilt stöd kommer att påverka hur 
denna bedriver stödverksamhet. Det kan exempelvis tänkas vara så att en lärare som svarar på 
en enkät ser sitt gruppinriktade stöd som en extra anpassning och därför i enkäten svarar att 
denna endast tillhandahåller extra anpassningar och särskilt stöd. Vidare kan det vara så att 
det i arbetslaget finns tryck att jobba på ett visst sätt vilket påverkar lärarens sätt att arbeta. 
Den semistrukturerade intervjuns möjlighet att följa upp och ställa frågor under processen 
lämpar sig väl för att fånga upp och uppmärksamma det komplicerade ramverk som omger 
lärares handlingar.  

Urvalsförfarande och informanter 
Studien har utgått ifrån ett målinriktat urval till insamlingen av data (Bryman, 2011).  
Genomförandet skedde i en medelstor kommun i Sverige. Syftet var att undersöka 
högstadielärares syn på icke-riktat stöd och av denna anledning skickades ett missivbrev med 
information om studien och förfrågan om deltagande till högstadierektorer inom kommunen. 
I missivbrevet efterfrågades deltagande till intervjuer av lärare som undervisar i klass 7–9, 
med särskilt intresse för lärare i kärnämnena. Av de 18 tillfrågade skolorna i området svarade 
fyra stycken. Tre av skolorna vidarebefordrade missivbrevet till lärare på sina enheter och en 
tackade nej till deltagandet med hänvisning till lärarnas arbetsbörda och stort tryck att delta i 
enkät- och intervjustudier. Genom detta initiala utskick upprättades kontakt med tre lärare, 
från två av de svarande skolorna.  
 
I en av intervjuerna som genomfördes i samband med det första utskicket var läraren 
tämligen ny på skolan och hade därför inte kunskap om planering och utvärdering kopplat till 
en insats som genomfördes. Av denna anledning upprättades kontakt, utifrån tips av den 
intervjuade läraren, med en specialpedagog och en speciallärare på skolan. 
 
En andra våg utskick skedde en vecka efter den första. I detta utskick var missivbrevet istället 
skickat direkt till lärare där e-postadress fanns tillgänglig på skolornas hemsida. Lärare som 
kontaktades tillhörde skolor vars rektorer inte hade svarat på det första missivbrevet. I detta 
utskick svarade att antal lärare att de inte hade möjlighet med hänvisning till tidsbrist, men 
kontakt upprättades med två respondenter som blev del av intervjuunderlaget. 
 
Med utgångspunkt i svårigheter att få tag på respondenter till studien upprättades efter den 
andra vågens utskick kontakt med lärare som rapportförfattaren tidigare mött i professionella 
sammanhang. Urvalet var fortsättningsvis målinriktat då de respondenter som kontaktades 
passade in på studiens syfte (Bryman, 2011).  Tre lärare från samma skola tackade ja till att 
delta i studien och intervjuer genomfördes med dem. Särskild hänsyn togs till dessa 
intervjusituationer med anledning av den tidigare bekantskapen för att säkerställa så neutrala 
intervjusituationer som möjligt. Vad som skiljde dessa intervjusituationer åt redovisas under 
rubriken genomförande.  
 
Fyra skolor och tio intervjupersoner tackade ja till att delta i studien. På nästa sida följer en 
sammanställning och en kort presentation av de pedagoger som intervjuats samt de skolor där 
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intervjuerna genomfördes. För att värna lärarnas anonymitet har deras arbetslivserfarenhet 
inte redovisats. (Se Tabell 1) 
 
Tabell 1. Översikt av urval skolor och respondenter  
 

Respondent Skolor / Skolform Ämnen / Undervisning 

Annika Gnejsskolan, F–9-skola Sv/Eng 

Mikaela Gnejsskolan, F–9-skola Ma 

Kajsa (telefonintervju) Gnejsskolan, F–9-skola Spec-ped 

Astrid (telefonintervju) Gnejsskolan. F–9-skola Spec-lär 

Jens Atlasskolan, 6–9-skola SO 

Siv Parkskolan. F–9-skola Sv/Eng 

Kim (*tidigare bekant) Hedforsskolan, F–9 + Gy SO [Hög+Gy] 

Love (*tidigare bekant) Hedforsskolan, F–9 + Gy Ma/Te/Ke [Hög] 

Alex (*tidigare bekant) Hedforsskolan, F–9 + Gy Eng/Sv [Hög+Gy] 

Sven Nordskolan, F–9-skola Eng/Idrott 

 
En strävan fanns att ha ett så representativt urval lärare som möjligt. En avgränsning gjordes 
dock till att de lärare som deltog skulle ha lärarexamen och undervisa i klassrum i minst ett 
av sina ämnen. De lärare som deltog i studien undervisar i följande ämnen: matematik, NO, 
svenska, engelska, idrott och SO.  

Genomförande av intervjuerna 
Genomförandet av intervjuerna påbörjades under höstterminen 2017. Efter att kontakt 
upprättats med potentiella respondenter bokades tid och plats för intervjuer. Ett missivbrev 
(bilaga 1) skickades med information om etiska förfaranden och tidsåtgång. Riktlinjen var att 
genomföra intervjuerna på en för respondenterna bekväm plats, vilket i samtliga fall var på 
deras respektive skolor. Inför intervjuerna ombads respondenterna boka ett rum där 
intervjuerna kunde genomföras så ostört från ljud som möjligt. Intervjuerna genomfördes 
därför i tillgängliga grupprum och tomma klassrum på skolorna. 
 
Intervjuerna följde en på förhand skriven intervjuguide (bilaga 2). De påbörjades med en kort 
briefing; Etiska förfaranden upprepades, inspelning påbörjades, intervjuns struktur 
bearbetades och en kort stund för frågor från respondenten fanns. Inspelning skedde under 
intervjuerna digitalt med hjälp av en mobiltelefon. Efter denna inledande del påbörjades 
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intervjuerna utifrån intervjuguidens struktur. Grundprincipen var att avhandla intervjuguiden, 
men i och med den semi-strukturerade formen användes utöver detta bl.a. uppföljningsfrågor 
och tolkande frågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hänvisning till studiens syfte användes 
ibland frågor som ej fanns skrivna i intervjuguiden. De tolkande frågorna i sin tur bedömdes 
vara särskilt viktiga att använda i och med att de gav en möjlighet till respondentvalidering. I 
vissa fall utelämnades frågor om de bedömdes ha bearbetats i ett tidigare svar. 
 
Respondentvalidering skedde i huvudsak genom det medvetna användandet av tolkande 
frågor, upprepningar och sammanfattningar. I slutet av intervjun ställdes en fråga om 
huruvida det var okej att kontakta respondenterna för att förtydliga något som eventuellt i 
slutändan blivit otydligt i intervjuerna. Ett val som togs i planeringen av återkopplingen till 
respondenterna var att inte be dem validera resultat- eller analysdel av rapporten. En 
anledning till detta var att det empiriska underlaget sammanställdes i rapporten på ett sådant 
sätt att de inte skulle se enbart sina egna svar, utan tematiska sammanfattningar. Vidare kan 
det överlag vara svårt att validera analyser i och med att de riktar sig mot forskning. 
Respondenterna skulle därför ha olika förmåga att validera resultat i och med eventuella 
skillnader i teoretiska kunskaper (Bryman, 2011). 
 
Kopplat till respondentvalidering genomfördes, som nämndes i urvalsavsnittet, två 
telefonintervjuer för att samla in kompletterande information om hur en åtgärd planerades 
och utvärderades i och med att respondenten ej deltagit i denna process. Inför 
telefonintervjuerna beslutades att inga transkriberingar skulle ske med anledning av 
teknikbegränsningar och att intervjuerna skulle vara tämligen korta på 15 minuter. Samtalet 
inleddes med genomgång av de etiska principerna för att sedan ställa frågor ur intervjuguiden 
som berörde planering och utvärdering. Det respondenterna sade antecknades för hand direkt 
under intervjuns gång. Direkt efter avslutad intervju sammanställdes anteckningarna till en 
sammanhängande text där de intervjuade tillfrågades om de hade möjlighet att kommentera 
ifall informationen tolkats rätt. Denna text skickades sedan till respondenterna för att bekräfta 
att de hade tolkats för respondentvalidering. 
 
Hänsyn till forskareffekt uppvisades i intervjuerna genom ett medvetet undvikande av 
ledande frågor och medvetet användande av kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 2014). Även 
ett medvetet förhållningssätt till relationen mellan intervjuare och respondent beaktades under 
intervjusituation för att undvika att påverka vilka svar respondenten gavs. Seidman (2013) 
varnar för att dela med sig för mycket personlig information under intervjuerna. En vanlig 
mänsklig instinkt är att försöka skapa ett vänskapligt band mellan respondenten och forskaren 
som möjligt, men risken som Seidman (2013) varnar för är att genom att t.ex. dela med sig av 
egna erfarenheter i för stor utsträckning riskerar leda respondentens svar i en viss riktning. 
Denna risk uppstår även då det kan verka som att respondenten inte vet vad den ska säga eller 
försöker minnas. Istället för att då ge svarsalternativ för snabbt, eller exemplifiera med egna 
erfarenheter, användes längre pauser av tystnad för att ge respondenterna rum för att 
reflektera (Seidman, 2013; Kvale & Brinkmann, 2014).  
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Också relevant till frågor om forskareffekt är tankar om maktassymetri. För ordinarie 
intervjusituationer gäller att det är en som har den vetenskapliga kunskapen och som leder 
samtalet och en som svarar. Det sammanhang som intervjun genomförs i blir därför inte helt 
jämlik vilket kan påverka de svar som ges (Kvale & Brinkmann, 2014). I genomförandet har 
denna relation hafts i åtanke i ett par led. Intervjuerna genomfördes på respondenternas valda 
plats där de rimligtvis känner sig som mest bekväma. Inga intervjuer genomfördes utanför de 
valda platserna vilket om så var fallet kunnat öka känslan av obalans mellan parterna. Alla 
respondenter var utbildade lärare, det vill säga både intervjuare och respondent hade samma 
kvalifikationer. Viss skillnad i utbildning fanns dock i och med intervjuarens nästan avslutade 
specialpedagogutbildning. Utöver detta så har enligt Kvale och Brinkmanns (2014) 
rekommendation medvetenhet om situationens och relationens påverkan beaktats i 
genomförandet så att inga medvetna former av maktutövande använts i intervjusituationen.  
 
Intervjuerna genomfördes på förhand överenskommen plats och tid. Av samtliga intervjuer 
var en av dem något kortare med hänsyn till lärarens schema. Denna intervju tog 50 minuter 
medan de resterande var närmare 60 minuter. Det bör noteras att i den kortare intervjun 
prioriterades de första två teman och frågor om ramfaktorer på grund av tidsbegränsningen. 
Övriga intervjuer genomfördes utan att anmärkningsvärda störmoment eller liknande 
inträffade. 
 
De intervjuer som genomfördes med de respondenter som sedan tidigare var bekanta med 
rapportförfattaren följde en lite annan form än de övriga. Seidman (2013) kommenterar att 
när intervjuer genomförs med människor som det finns en tidigare bekantskap med kan 
intervjusituationen påverkas. Något som Seidman (2013) betonar är att det i och med 
bekantskapen finns antaganden om att intervjuare och intervjupersoner har gemensam 
kunskap om det som bearbetas. Det vill säga att viss information kanske utelämnas för att det 
är förgivettaget att båda vet om det. För att bemöta denna problematik strukturerades dessa 
intervjuer om något för att i början av intervjun ägna tid till att diskutera vilka förväntningar 
som rådde mellan respondent och intervjuare. Det betonades att respondenten skulle vara så 
detaljerad som möjligt och att följdfrågor på så kallade självklara saker skulle kunna 
förekomma. En medveten strävan fanns även att använda intervjuguiden på ett mindre fritt 
sätt. Exempelvis utelämnades inga frågor på grund av att något hade bedömts bearbetats 
innan som kunde ske i tidigare intervjuer.  
 
Tre av intervjuerna bearbetade inte hela frågebatteriet. Detta gäller respondenterna Annika, 
Kim och Sven. För Annika gällde det teman gruppinsatser och lärmiljö. Orsaken var som 
tidigare nämnt att hennes intervju var något kortare p.g.a. hennes arbetsschema. Intervjun 
med Kim behandlade inte temat lärmiljö i och med att Kim hade mycket att säga om 
anpassningar av pedagogik och resursfördelning. Slutligen behandlade Svens intervju endast 
anpassningar av pedagogik och ramfaktorer. Betydande även där var att Sven hade mycket att 
säga om pedagogiska anpassningar. Målet generellt i intervjuerna var att låta det 
respondenterna ville prata om leda samtalet. 
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Bearbetning och analys av data 
Arbetet med att bearbeta det empiriska materialet har följt samma process för samtliga 
intervjuer med undantag för telefonintervjuerna. Intervjuinspelningarna transkriberades i nära 
anslutning till genomförandet för att de skulle vara så färska i minnet som möjligt. 
Transkriberingarna var ordagranna med markeringar för exempelvis pauser och skratt. Ingen 
strävan fanns att dokumentera respondenternas mimik; endast deras tal stod i centrum. 
 
Transkriberingarna tolkades och tematiserades sedan utifrån Seidmans (2013) process för 
bearbetning av transkriberingar. Det första steget var att förutsättningslöst läsa texterna och 
markera allt som bedömdes vara av intresse utifrån syfte. Sedan lästes transkriberingarna 
ytterligare en gång med ännu en omgång av markering. Efteråt lästes den markerade texten 
en gång. Slutligen påbörjades en process där den markerade texten lästes och tematiserades 
utifrån för studiens syfte relevanta begrepp. Slutprodukten av denna process redovisas i 
resultatdelen utifrån givna temakategorier och för att underlätta läsning utifrån studiens 
frågeställningar.  
 
Analys av det empiriska materialet har skett genom teoretisk tolkning (Kvale och Brinkmann, 
2014). Detta innebär att för flera av frågeställningarna läggs tonvikt i analysen på att förstå 
intervjusvaren utifrån det teoretiska ramverk som studien utgår ifrån. Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att en risk med att applicera teoretisk tolkning i analys av data är att analysen 
blir ensidig och ser endast vad det teoretiska perspektivet riktar in sig på. Hänsyn tas till detta 
i studien genom att även jämföra resultatet med tidigare forskning.  

Forskningsetiska principer 
Det här arbetet använder semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod, och med 
detta kommer etiska överväganden som måste bearbetas. Innan intervjuer förbereddes och 
genomfördes bearbetades Vetenskapsrådets etiska principer. Studien utgår från God 
forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) och Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Studien har lagt särskild tonvikt på 
informationskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav och konfidentialitetskravet. 
 
Informations- och samtyckeskrav har säkerställts i två steg. Innan intervjuer genomfördes 
skrevs ett missivbrev (bilaga 1) som skickades till tilltänkta respondenter som informerade 
om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas närsomhelst. I brevet 
informerades även om nyttjande- och konfidentialitetskrav. Innehållet i brevet bearbetades 
ytterligare en gång muntligt i en så kallad briefing innan intervjusituationen för att säkerställa 
att respondenterna förstått det etiska ramverket kring arbetet (Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
I informationen om nyttjandekrav så informerades respondenterna om att samtalen skulle 
transkriberas och lagras på dator och att deras transkriberingar inte skulle kunna bli 
tillgängliga för obehöriga personer. Respondenterna informerades även om att det empiriska 
underlaget skulle vara del av rapportens analysunderlag och kunde därför komma att 
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omformuleras och sammanfattas i resultatdelen för att göra rapporten mer överskådlig, samt 
att underlaget även ibland kunde komma att citeras. Slutligen informerades respondenterna 
om att studien kunde komma att publiceras på Umeå universitets databas och att färdig 
rapport skulle skickas till dem om så önskades. 
 
I informationen om konfidentialitetskrav informerades respondenterna om att alla deltagande 
skulle avidentifieras så att de i rapporten förekom under fingerade namn för att ingen 
utomstående skulle ha möjlighet att knyta intervjuperson till riktig identitet. Detsamma gällde 
för respondenternas skolenheter som även fick fingerade namn. Det påpekades i briefingen 
att transkriberingar kunde begäras ut av examinator för att säkerställa studiens tillförlitlighet, 
men att ingen vidare spridning skulle ske.  

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Användningen av begreppen reliabilitet och validitet har inom kvalitativ forskning varit 
omstridda (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). Likväl används dessa begrepp i denna 
rapport för att beskriva studiens tillförlitlighet. Utgångspunkten i rapporten är Kvale och 
Brinkmanns (2014) omtolkade begrepp för tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer. Under denna 
rubrik kommer studiens trovärdighet att behandlas och sättas i sitt sammanhang dels för att 
redogöra dess vetenskapliga grund, men även för att kunna bidra till framtida replikation. 
Vissa metodställningstaganden har redogjorts för under rubriken genomförande. 
 
Reliabilitet handlar ofta i forskningssammanhang om huruvida en studie kan reproduceras 
och generera samma resultat (Kvale & Brinkmann, 2014). Det sammanhang som råder under 
en intervjusituation är svår att återskapa vilket innebär särskilda svårigheter vad gäller just 
replikerbarhet (Bryman, 2011). Detta ställer krav på en studies utformning i avseende att öka 
dess reliabilitet. Ett exempel på problematik som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter är att 
det finns risk för att respondenter svarar olika på intervjufrågor beroende på hur de ställs. En 
intervjuguide skrevs innan genomförandet av datainsamlingen och denna användes för att 
skapa så reliabla intervjusituationer som möjligt. Dels fungerar intervjuguiden strukturerande 
så att samma frågor ställs i intervjuerna på samma sätt. Vidare bearbetades och granskades 
intervjuguiden så att frågor ställdes på det avsedda sättet för att undvika situationer där 
respondenter ger svar som kan ändras på p.g.a. att de missförstått en otydligt ställd fråga. 
Intervjuguiden bidrog också till ett medvetet undvikande av ledande frågor vilka riskerar att 
producera svar som respondenten vanligtvis inte gett om ett visst tema.  
 
Validitet brukar sägas handla om huruvida en studie undersöker det den säger sig undersöka 
(Bryman, 2011). Den här studien utgår ifrån Kvale och Brinkmanns (2014) 
validitetsperspektiv där ett forskningsarbetes validitet ses som en följd av intervjuarens 
hantverk. Det vill säga validiteten kommer av att forskaren under hela processen aktivt 
arbetar för att säkerställa ett så högt mått validitet som möjligt. Det kan sägas att studien haft 
tre separata stadier av validitetsarbete: ett förberedande, ett genomförande och ett 
bearbetande. I förberedelserna har validitet hafts i beaktande i formuleringen av syfte och 
frågeställningar, val av teori och val av metod. Studien handlar om lärares syn på det 
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stödarbete de bedriver och frågeställningar har skapats med utgångspunkt i att svara mot detta 
givna syfte. Sedan har teori valts som kan förklara kunskapsobjektet i dess kontext och en 
metod valdes som kan samla empiri som svarar mot syfte och frågeställningar och som sedan 
kan bearbetas med teorin som analysredskap. Slutligen har bearbetning och analys av 
empiriskt material varit förankrat i studiens syfte och frågeställningar.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) betonar vidare att en viktig aspekt av validering är att forskaren 
granskar sin process. Utgångspunkten har således under genomförandet varit ett kritiskt 
förhållningssätt till allt “kunskapande”, med andra ord all insamling av empiri, och en 
transparent process. Målet har varit att synliggöra bakomliggande bedömningar kring beslut 
som fattats i relation till utformning av intervjusituation, genomförande av intervjuer och 
genomförande av analys. Syftet med att dessa ska framträda tydligt i texten är så att de kan 
utsättas för kritisk granskning och att studiens premisser därmed kan opponeras på.  
 
Grundantagandet utifrån denna studies utformning och konstruktion är att de resultat som 
produceras når en tillräckligt hög nivå av reliabilitet och validitet. Då kommer slutligen 
frågan om studiens resultat kan kan sägas gälla för skolor andra än de undersökta. Vad gäller 
studiens generaliserbarhet bör studien beaktas utifrån det Kvale och Brinkmann (2014) kallar 
för analytisk generaliserbarhet.  Kvalitativa intervjustudier är problematiska när det kommer 
till generaliserbarhet då de oftare bygger på färre urval respondenter än kvantitativa studier 
och det är då svårare att förutspå överförbarheten av resultaten på den övriga populationen. 
Till detta bör man inte heller glömma att överförbarheten på skolforskning överlag kantas 
med problem. Hattie (2008) noterar i sin inledning till boken: Visible learning att 
skolforskning ofta producerar resultat om vilka metoder som fungerar, men att trots uppsjöar 
av goda exempel att ta ifrån har effekten av skolforskning hittills inte lett till 
anmärkningsvärda resultathöjningar. En aspekt av detta som Hattie (2008) lyfter är att ofta 
när forskning läses med syfte att implementera nya metoder implementeras metoden från en 
studie, men kontexten runt och läraren själv förändras inte.  
 
Med detta i åtanke beskrivs urvalsprocesser så att det går att dra slutsatser om studiens 
generaliserbarhet i vissa sammanhang. Tolkningen av studiens resultat kan inte överföras på 
samtliga av Sveriges lärares syn på icke-riktat stöd, men kan däremot spegla många lärare 
och skolors syn på stödverksamhet där de har liknande förutsättningar som de intervjuade 
respondenterna. 

Resultat 
Det här kapitlet inleds med en översikt över vilka typer av insatser respondenterna anger att 
de genomfört. Efteråt redovisas respondenternas utsagor utifrån studiens frågeställningar. 
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Icke-riktat stöd i skolan 
Under den här rubriken redovisas de icke-riktade stödinsatser studiens respondenter ser sig 
genomföra. Svaren delas upp i pedagogiska insatser, resursfördelning och slutligen insatser i 
grupp och lärmiljön. Denna indelning görs med hänvisning till de tematiska utgångspunkter 
som lyfts i bakgrundsdelen. I tabell 2 följer en sammanställning över vilka kategorier insatser 
de intervjuade lärarna anser sig ha genomfört. Kryss markerar i tabellen att läraren genomfört 
en insats av den kategorin. Tom ruta markerar att de inte genomfört någon sådan insats, och 
streck markerar att frågor om den kategorin inte hann behandlas i intervjun. 
 
Tabell 2. Översikt över genomförda insatser 
 

Respondent Pedagogiska Resurs Grupp Lärmiljö 

Annika x x – – 

Mikaela x x x  

Jens x  x x 

Siv x x   

Kim x x  – 

Love x x  x 

Alex x  x x 

Sven x – – – 

 
En sak är viktig att uppmärksamma inledningsvis. Insatserna som följer redovisas isolerade 
från den kontext som föranledde dem. Det är därför viktigt att ha i åtanke att vissa av 
insatserna var del av förändringar som berörde mer än den beskrivna situationen. Exempelvis 
anpassade läraren Love en klass examinationer som en del av en övergripande förändring i 
förhållningssätt till klassen som även innebar förändringar i klassens undervisning, 
organisation och lärmiljö. De bakomliggande bedömningarna som leder till att insatserna ges 
redovisas under rubriken utgångspunkter till icke-riktat stöd. 

Pedagogiska anpassningar 
På grund av mängden pedagogiska insatser de intervjuade lärarna berättat om är det inte 
möjligt att i denna rapport redovisa och beskriva samtliga. Av denna anledning redovisas de 
pedagogiska insatserna först i tabell 3. Efter tabellen redovisas ett urval insatser som 
genomförts med tillhörande beskrivningar. 
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Tabell 3. Översikt över genomförda pedagogiska insatser 
 

Anpassningar av examinationer  Anpassningar i undervisning 

● Muntliga examinationer istället för 
skriftliga 

● Examinationer med tydligare struktur 
och krav 

● Mindre inslag av fritt skrivande i 
skriftliga uppgifter 

● Förkortade examinationer som syftar 
endast till E nivå 

● Nivåuppdelade förhör 
 

● Användande av instruktionsvideos 
som komplement till undervisning 

● Bildstöd i undervisningen 
● Bildstöd och begreppslistor till 

studiematerial 
● Flera muntliga upprepningar av 

instruktioner 
● Intresseväckande strategier i 

lektionsinledning 
● Lektionsstruktur på tavlan 
● Lågaffektivt bemötande 
● Nivåuppdelade övningsuppgifter 
● Sammanfattade och förkortade texter 

i egenproducerade läromedel 
● Ökad lärarledd undervisning med 

fokus på struktur och tydlighet 

 
Inledningsvis redogörs för de anpassningar av examinationsuppgifter de intervjuade lärarna 
berättat om. När det gäller anpassningar av examinationsuppgifter har dessa har skett i två 
former. Den ena är att anpassa hur elever redovisar sina kunskaper, och den andra berör 
anpassningen av instruktioner eller innehåll för att göra dem mer genomförbara. Av de 
intervjuade lärarna har merparten gjort anpassningar i innehåll och ett färre antal har anpassat 
redovisningsform.  
 
Anpassning av redovisning 
 
Exempel på hur examinationsuppgifters redovisningsform anpassas finns i Kim och Alex 
förändringar kring examinationsuppgifter. Båda lärare har genomfört en förändring i 
förhållningssätt till skriftliga prov eller inlämningsuppgifter. Förändringen består i att minska 
andelen skriftliga examinationsformer och öka andelen muntliga. Genomförandet har skett 
tämligen liknande, där båda lärarna valt att istället för exempelvis skriftliga prov genomföra 
examinationerna i seminarieform.  
 
Anpassning av innehåll 
 
Flera lärare berättar om hur de har anpassat innehåll i examinationsuppgifter eller förhör. Till 
examinationsuppgifter hör exempelvis prov, förhör eller inlämningsuppgifter. I lärarnas 
utsagor om anpassningarna handlar det om två sorters förändringar. Återkommande talas det 
om anpassningar av instruktioner med syfte att tydliggöra. Det kan beröra att strukturera om, 
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bryta ner omfattande frågor i kortare, eller ge kompletterande information som skall 
tillgängliggöra examinationen och göra den mer genomförbar. Den andra typen vilken är 
mindre vanlig i lärarnas intervjuer är förändringar i krav eller vad eleverna förväntas göra i 
examinationerna. Det kan handla om att ge i uppgift till eleverna att skriva en annan texttyp 
än tidigare eller förändra kravnivån eleverna förväntas uppnå. 
 
Siv och Kim kommer nedan att exemplifiera ovan former av anpassningar. I Kims fall berör 
det en anpassning av instruktioner och i Sivs fall en kombination av båda sätt. De 
exemplifierar även vanliga förhållningssätt till utlämnandet av instruktioner eller övningar. 
Det gäller dels tillfällen där en anpassad instruktion lämnas ut till hela elevgruppen och där 
alla elever genomför samma uppgift. Sedan en form där elevgruppen ges möjlighet att välja 
mellan alternativ och en av dessa är anpassad efter något behov.  
 
Två exempel på anpassning av examinationsinnehåll 
 
Siv utformar när hon ska förbereda examinationer två uppgifter som klassen får välja mellan. 
Den uppgiften som inte är anpassad utifrån något behov är ofta mer öppet formulerad och kan 
innehålla inslag av fritt skrivande och användande av fantasi. Exempelvis genom att be 
eleverna skriva en novell. Den anpassade examinationen i sin tur exemplifierar hur lärare 
arbetar för att anpassa innehåll i examinationer utifrån behov. Det handlar för lärarna om att 
utveckla examinationer som inte på samma sätt betonar förmågor vissa elevgrupper har 
svårigheter med, i det här fallet användande av fantasi.  
 
När Siv ger klassen i uppgift att skriva noveller har hon som alternativ att be eleverna skriva 
faktatexter eller beskrivande texter. Hon uppger att dessa anpassade uppgifter “följer fler 
mallar och ramar för dom som tycker det är svårt att producera text”. Det kan här dels handla 
om att läraren bidrar med modelltexter för att stödja eleverna i sitt skrivande. Vidare ställer 
läraren andra innehållsmässiga krav på det arbete eleverna producerar. I Sivs fall är båda 
hennes examinationsalternativ skriftliga men är olika texttyper. Siv berättar vidare att när hon 
ska lämna ut sina examinationer får eleverna välja, men att hon försöker styra vissa elever till 
att välja den mer strukturerade varianten.  
 
Kims anpassning har inneburit förändringar i hur han skriver examinationsuppgifter till vissa 
grupper. Från att ha haft uppgifter (eller instuderingsfrågor) med öppna, mer heltäckande 
frågor, har han gått till att använda det han kallar för “underkategorifrågor”. Dessa är i 
praktiken de tidigare öppna frågorna som brutits ner i ett antal mindre omfattande frågor om 
samma område. Han har även i sina examinationer inkluderat vilka centrala begrepp från 
ämnet som bör användas i texter som eleverna producerar. När han i dagsläget utvecklar 
uppgifter i denna form lämnar han ut samma instruktioner till hela klassen. 
 
Siv, Kim och flera andra lärare har alltså förändrat innehåll i sina examinationer för att 
tillgängliggöra dem för elever i behov. Genomgående är att de förändringar som beskrivs är 
med hänvisning till ord som “tydlighet” och “struktur”.  
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I bådas intervjuer beskriver de en balansgång som måste finnas i att ge eleverna den struktur 
och de förutsättningar de behöver för att lyckas utan att ge dem de rätta svaren. Ingen av de 
två lärarna bedömer att deras anpassningar gör examinationerna lättare rent nivåmässigt, utan 
det handlar om vägledning genom tydlighet kring krav och genomförande. Ingen av 
anpassningarna innebär därför att eleverna endast kan uppfylla ämnets E-nivå, utan för båda 
så kan goda resultat uppvisas inom ramen för examinationsuppgifterna. Siv illustrerar 
balansgången mellan behov, utmaning och krav i följande citat:  
 

Jag tycker att det alltid handlar om att försöka hitta det här spannet så att man 
inte tappar dom som behöver stödet men så att man inte begränsar dom som 
kan nå jättelångt i ens ämne heller så att dom tappar suget. 

 
Vad Siv ger uttryck för är att vid konstruktion av dessa uppgifter finns en förhandling på flera 
nivåer. Både Kim och Siv uttrycker att det dels handlar om att eleverna genom anpassningen 
ska kunna redovisa godkända resultat inom ramen för ämnet, men även som Siv ger uttryck 
för i sitt citat att uppgifterna konstruerats med elevernas behov och motivation i åtanke. 
  
Anpassning av undervisning 
 
Icke-riktade stödinsatser i undervisningen uppges oftast beröra formen och innehållet i 
elevers lektionsarbete eller lärarens förhållningssätt gentemot eleverna. Alla lärare förutom 
en berättar att de på något sätt anpassat det arbete som genomförs under lektionstid, antingen 
kopplat till vad eleverna gör eller vad läraren gör. Här inleds med övergripande 
sammanfattningar av anpassningar av studiematerial och lärares förhållningssätt. Sedan 
exemplifieras genom att redogöra för tre lärares arbete med att öka lärarstyrning och 
tydlighet.  
 
Studiematerial 
 
Flera lärare berättar om hur de anpassat studiematerial för elevgrupper. Studiematerial kan 
här handla om texter eleverna skall läsa eller övningsuppgifter som genomförs under 
lektionstid. Anpassningarna skiljer sig i utformning men gemensamt är att förändringarna på 
något sätt berör tillgänglighet eller tydlighet. Det finns alltså i anpassningarna en tanke om att 
vissa elever genom förändringen har ökad möjlighet att tillägna sig eller genomföra 
studiematerialet.  
 
Exempel på detta finns exempelvis i anpassningar Mikaela gjort när hon till sitt 
studiematerial i matematik inkluderar bildstöd och begreppslistor. Bildstödet fungerar som 
stödjande visuella hjälpmedel till matematikproblem, medan begreppslistorna innebär att 
förklaringar till matematiska begrepp alltid finns tillgängliga i en elevfolder. Jens har på ett 
liknande sätt bifogat förkortade texter och sammanfattningar till alla hans egenproducerade 
läromedel i SO-ämnet. Slutligen får Love exemplifiera genom att hon till sin 
matematikundervisning ber eleverna kolla på Youtubevideos inför, eller i samband med 
genomgångar. De videos eleverna ser berör samma område som hennes genomgångar. 
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Lärares förhållningssätt 
 
När det gäller förändringar i vad läraren gör är i regel “tydlighet” och “struktur” ord som 
används av respondenterna för att beskriva anpassningarna. Det handlar om insatser med 
utgångspunkt i någon form av identifierat behov som förändrar hur läraren interagerar med 
elever. Antingen genom att förändra hur läraren bemöter eleverna, eller genom hur den väljer 
att genomföra lektionspass. Majoriteten respondenter uppger att de genomför anpassningar 
som faller inom denna kategori. 
 
Exempel på förändringar inom ramen för detta är Siv som i en klass använde lågaffektivt 
bemötande. Detta var alltså en förändring i hur läraren interagerade med elevgruppen. Ett 
sista exempel som varit mycket framträdande i intervjuerna är att skriva lektionsstruktur på 
tavlan. Alla förutom två av lärarna berättar att de som insats redogör för lektionens struktur 
på tavlan. Vad som skrivs på tavlan varierar, men vanligt är att det inkluderar när lektionen 
startar, slutar och vilka delmoment som ska genomföras under passet.  
 
Tre exempel - Lärares arbete med tydlighet  
 
Här redovisas en kategori anpassningar i större detalj. Love, Sven och Jens har arbetat med 
att förändra sitt pedagogiska förhållningssätt till specifika grupper elever. Arbetet har 
involverat olika komponenter, men gemensamt är att det har handlat om tydlighet och 
struktur. Dessa är även förändringar som har varit av mer ihållande karaktär än enskilda 
övningsmoment.  
 
De tre lärarna beskriver samtliga att de genomförde omfattande förändringar i hur de 
strukturerade lektioner för att bemöta stödbehov i elevgrupper. De betonar i intervjuerna att 
de minskat mängden för eleverna valbara aktiviteter och ökat mängden lärarledd 
undervisning genom exempelvis fler föreläsningar. I den mån eleverna arbetade självständigt 
var det med anvisade uppgifter som läraren bestämt. För exempelvis Love innebar detta 
minskad mängd eget skrivande för eleverna och att hon oftare demonstrerade kemiska 
effekter. Till dessa anpassningar hör också att lärarna förtydligat vilka förväntningar som 
skulle råda under lektionspassen. Sven exempelvis betonar att han tydligt informerade 
eleverna om vilka uppgifter som skulle vara klara innan lektionsslut och vad som gällde ifall 
de inte blev klara. 
 
Som del av förändringarna anpassades även lektionsmaterial och examinationer. 
Love berättar att hon från att ha haft större heltäckande prov i slutet på moment, förändrat till 
att ha veckovisa mindre prov som endast syftade till ämnets E-nivå. En av Jens förändringar 
av förhållningssätt innebar att han anpassade elevernas studiematerial. Han beskriver sin 
förändring i följande citat:  
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[...] jag fick skriva fler texter som jag fick ge ut till eleverna. Arbetsmaterial 
helt enkelt och tillhörande frågor. När dom fick ett material framför sig; att 
gör det här: ett, två, tre, punkt, punkt, punkt. Tydligt uppstrukturerat. Då 
funkade det bättre. 

 
Jens förändring involverade, likt citatet illustrerar, att elevernas arbete på lektionstid skulle 
kännetecknas av mycket tydliga förväntningar. Det skulle inte råda någon tvekan om vad som 
skulle genomföras under lektion, utan de skulle följa den mall arbetsmaterialet föreskrev till 
punkt och pricka. 
 
De tre lärarnas tal om förändringar kan vid första anblick tolkas betona borttagandet av 
valmöjligheter eller frihet från eleverna under deras lektionspass. I respondenternas 
beskrivningar är dock ord som “trygghet”, “struktur” och “tydlighet” vanligt förekommande 
och det gemensamma draget är insatser som fokuserar på att utifrån elevgruppers behov 
skapa förutsättningar att klara av att genomföra lektionspass. 

Resursfördelning 
Flera av respondenterna berättade att de tagit del av någon omfördelning av arbetsplatsens 
resurser. I flera fall talades det om att en resursperson, speciallärare eller extra lärare fanns 
med på vissa lektioner. I vissa fall var dock implementeringen knuten till enskilda elever i 
och med åtgärdsprogram och särskilt stöd; dessa insatser redovisas inte här. I detta avsnitt 
redogörs endast för de omfördelningar av resurser som kan ses som icke-riktade i sin 
implementering. 
 
Samundervisning 
 
Annika, Mikaela och Siv berättar att deras undervisning omfattas av icke-riktade insatser där 
lärarresurser omfördelats. På Gnejsskolan där Annika och Mikaela jobbar är det vanligt att 
lektioner genomförs med flera pedagoger i klassrummet och ibland med specialpedagog och 
speciallärare. Annika berättar att i hennes fall börjar hon med att föreläsa och den 
dubblerande läraren lyssnar. Sedan när det är dags för övningsmoment delar de upp sig i 
klassen och kan mer effektivt hjälpa elever i klassen.  
 
Annika betonar att det ger henne möjlighet att direkt gå och hjälpa de elever som har störst 
stödbehov utan att andra behöver vänta. Mikaela har på ett liknande sätt huvudansvar för 
planering och föreläsande i sitt ämne men har i samtliga av sina undervisningsgrupper lärare 
som är med och stödjer elevernas arbete och ibland speciallärare. Dock när speciallärare är 
inne i Mikaelas klasser är det av individinriktad karaktär i form av extra anpassningar eller 
särskilt stöd, något som specialläraren Astrid som arbetar tillsammans Mikaela är noga med 
att påpeka.  
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Aven Siv har dubblering i en av sina undervisningsgrupper där arbetet sker på ett liknande 
sätt. I hennes klass finns en lärare med resurstid i sin tjänst och sedan en speciallärare. 
Specialresursen används dock lite annorlunda i Sivs klass än i Mikaelas. I Sivs fall tar 
specialläraren ibland ut små grupper elever för att arbeta fokuserat med dem. Siv påpekar att 
detta inte berör elever med åtgärdsprogram utan lyfter att det kan handla om elever som 
kommit efter i arbetet eller behöver hjälp inför en inlämningsuppgift. 
 
Förändring i schema 
 
Av de intervjuade lärarna berättade endast Love och Kim om att en schemaförändring hade 
genomförts för att bemöta ett behov i en klass. Denna insats kan även ses som en insats kring 
gruppers organisation.  
 
Förändringen bestod i att flytta en schemaposition för en av Kims religionskunskapspass. 
Schemapositionen var från början sent på en måndag. Elevgruppen upplevdes på den sena 
lektionen ha svårigheter med att lyssna på föreläsningar, genomföra lektionsarbete och 
genomföra examinationer. Det förekom även sociala konflikter vilka ledde till 
incidentrapporter. Både Kim och Love beskriver situationen som ohållbar.  
 
I olika arbetslagsmöten och klasskonferenser diskuterades gruppen och Kim försökte 
övertyga skolans ledning om att en förändring behövdes. Slutligen fattades beslut att flytta 
lektionspasset till en tidigare position. Kim upplevde efteråt att situationen förbättrades. Han 
noterar att svårigheter kvarstod i klassen efter förändringen, men att de var mer hanterbara. 

Förändringar kring gruppers organisation och lärmiljö 
De två sista av skolverkets teman för icke-riktat stöd sammanfogas till ett avsnitt. I vissa fall 
går organisation av grupp och lärmiljö in i varandra. Som exempelvis när det gäller att ändra 
elevgruppers sittplatser för att minska sociala konflikter. Överlag pratar ett fåtal av lärarna 
om arbete som faller under dessa kategorier och heller inte lika utförligt som om de tidigare 
teman.  
 
Mikaela och Jens berättar båda om hur de organiserar sittplatser och matchar elever med 
varandra för att skapa arbetsro i klassen. Jens berättar till exempel om att det funnits klasser 
med sociala konflikter där de fått organisera om klassens sittplatser från en hästskoform till 
rader för att elever inte hela tiden ska kunna se varandra. Denna lösning har Jens upplevt att 
minskar mängden sociala konflikter.  
 
Mikaela berättar att när hon ska dela in elever i par ofta tänker på att de ska ha ett 
meningsfullt pedagogiskt utbyte med varandra, men också att de som ska sitta tillsammans 
fungerar bra socialt och inte blir för högljudda. Hon ger i sin intervju uttryck för att det finns 
en förhandling mellan att det ska finnas en fungerande arbetsro samtidigt som det sker ett 
kunskapsmässigt utbyte mellan elever.  
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För både Jens och Mikaela är organisation av sittplatser något som i vissa klasser måste 
genomföras strategiskt för att värna om studieklimat. I Mikaelas tal om sittplatser är det 
vidare en pedagogisk fråga där matchning av par upplevs påverka elevers 
kunskapsutveckling. 
 
Love är den enda läraren som har erfarenhet av att ändra den fysiska lärmiljön på ett sätt som 
inte enbart involverar var elever ska sitta eller vem de ska arbeta med. Love berättar att i den 
klass hon anpassat pedagogik i prövade skolan i en period att ha avskärmning som insats i 
klassen. Bakgrunden var att klassen upplevts som stökig och turbulent och det förekom 
sociala konflikter som resulterade i incidentrapporter. Elever i klassen kunde exempelvis 
provoceras av blickar från varandra och interaktionen var i allmänhet icke-fungerande.  
 
I arbetslagsmöten uppmärksammades situationen som ett problem och utifrån ett 
ledningsbeslut togs en psykolog in för att hjälpa planera en insats. Den planerade insatsen var 
dels att klassen skulle delas in i basgrupper som skulle genomföra allt skolarbete tillsammans. 
Vidare togs skärmar in i klassen för att under övningar och klassrumsarbete blockera sikt 
mellan de olika grupperna med förhoppningen att blockerad sikt skulle minska mängden 
konflikter. Målet beskrivs av Love som väldigt fokuserat på arbetsro då det var något som 
saknats tidigare. Under genomförandet upplevde Love svårigheter illustrerat nedan:  
 

Vi hade mycket diskussioner tillsammans under den perioden. Det var väl så 
att skärmarna drogs längre och längre bak för vi märkte att de gjorde det till 
viss del bättre men försvårade för vissa elever.  

 
Love utvecklar att flera elever i klassen kände sig instängda av skärmarna och upplevde det 
som jobbigt och stressande. Till slut, på grund av omständigheter inte relaterade till insatsen 
lugnade situationen ner sig i klassen och skärmarna togs bort. Love reflekterar att skärmarna 
nog ändå hade tagits bort då de inte upplevdes hjälpa situationen. 

Utgångspunkter till icke-riktat stöd 
Det här avsnittet inleds med korta sammanfattningar av de kategorier utgångspunkter som 
föranleder icke-riktat stöd som identifierats i intervjuer. Efter genomgången av kategorierna 
redovisas två exempel.  

Olika utgångspunkter till icke-riktat stöd 
Det icke-riktade stöd som respondenter berättat om iscensätts inte av slump. Det finns för alla 
en utgångspunkt grundad i någon form av bedömning. Bedömningarna faller i studien in i tre 
kategorier: individer som utgångspunkt, elevgrupper utgångspunkt och utgångspunkter 
oberoende av elevgrupper.  
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Individer som utgångspunkt 
 
Denna form av icke-riktat stöd utvecklas med utgångspunkt i en individ och dess behov. Det 
vill säga en lärare bedömer att en elev behöver stöd i någon form och utvecklar icke-riktat 
stöd för hela klassen. Detta kan innebära att hela klassen tar del av samma insats, eller att 
insatsen på något sätt är valbar för samtliga. Flera respondenter berättar om stödinsatser med 
denna utgångspunkt. 
 
Elevgrupper som utgångspunkt 
 
Den andra kategorins icke-riktade stöd grundar sig i att två eller flera elever i en grupp 
bedöms ha ett stödbehov. Det vill säga, grunden till stödet är på gruppnivå, men inte 
nödvändigtvis hela elevgruppen. Majoriteten insatser som beskrivs i intervjuerna faller in i 
denna kategori.  
 
Bedömningarna som görs på gruppnivå grundar sig vidare på två typer av resonemang. Det 
berör dels insatser som ges för att det finns någon form av behov. Detta behov kan vara 
grundat i elevers funktionsnedsättningar, svårigheter eller kunskapsutveckling. Exempelvis 
Kim och Alex berättar om införandet av fler muntliga examinationer att elever i de berörda 
grupperna på grund av sina förutsättningar hade svårt att prestera bra på skriftliga uppgifter, 
men presterade bättre på muntliga. Därav implementering av det icke-riktade stödet. 
 
Den andra typen av resonemang är mer fokuserad på en grupp elevers handlande under 
lektionstid. I de beskrivningar lärare ger kan det handla om att en insats implementeras för att 
lektionsarbetet inte kan genomföras eller att elevernas sociala interaktion på något sätt ses 
som negativ. Exempel är Kims schemaändring som grundade sig i en kombination av båda 
dessa aspekter där schematiden för hans religionskunskapspass ansågs innebära att eleverna 
inte genomförde sina övningsuppgifter och även interagerade på ett sätt som ledde till 
incidentrapporter. 
 
Utgångspunkter oberoende av elevgrupper 
 
Den sista kategorin som leder till icke-riktat stöd är bedömningar där utgångspunkten till 
insats finns utanför elevgruppen. Ett fåtal respondenter rapporterar denna utgångspunkt. Det 
innebär att en förändring eller insats genomförs, men det är inte något eller någon in gruppen 
i sig som genererar förändringen. Det kan här handla om att en lärare genom fortbildning 
eller eget intresse läst till sig en strategi som de helt enkelt implementerar för att pröva, eller 
insatser som bestäms av ledningen och implementeras på organisationsnivå. Ett exempel är 
Sivs skola där organisationen har ett skolkoncept för vad en lektion ska innehålla. Av den 
anledningen jobbar Siv och alla andra lärare på skolan med lektionsstruktur på tavlan 
eftersom att det är ett organisationskrav. 
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Bedömningars interaktion med styrdokument  
 
Gemensamt för merparten av lärares reflektioner om vad som föranleder en insats är att det 
finns en förhandling mellan elevers behov eller handlingar och kravet på godkända betyg. 
Med andra ord, lärare ger uttryck för att icke-riktat stöd för att eleverna inte ska bli 
underkända. Antingen på grund av att de utifrån sina förutsättningar inte kan tillägna sig 
kunskaper eller redovisa kunskaper. I ett par fall, exempelvis Svens arbete med tydlighet, 
fanns uttalade delmål utöver godkända betyg. För Sven handlade det om att skapa ett 
tillåtande klassrumsklimat.  
 
Exempel på utgångspunkter till icke-riktat stöd 
 
Sivs anpassning av examinationsuppgifter är intressant att lyfta eftersom att den visar att 
utgångspunkter som ligger till grund för icke-riktat stöd kan finnas i flera kategorier. När Siv 
först utvecklade den examinationsanpassning som beskrevs tidigare utgick den specifikt ur en 
erfarenhet av en elev med autismspektrumtillstånd som skulle genomföra en av hennes äldre 
mer fria skrivuppgifter. Siv berättar att eleven som hon uttrycker det “låste sig” och hade 
mycket svårt att få något skrivet, det vill säga eleven kunde inte slutföra examinationen.   
 
Efter samtal med eleven utvecklade Siv till klassen en alternativ skriftlig uppgift som gav 
tydligare förhållningsramar. Denna erfarenhet fick Siv att reflektera över krav och 
förutsättningar för elever med NPF-tillstånd men även för elever som generellt har svårt att 
producera text. Denna lärdom har inneburit att Siv anpassat sitt sätt att planera examinationer 
i och med hennes insikt i hur elevers förutsättningar interagerar med hennes uppgifter.  
 
Det intressanta med Sivs icke-riktade stöd vad gäller examinationsuppgifter är att 
anpassningen på ett väldigt tydligt sätt utgick ifrån en individuell elevs behov, men har sedan 
utvecklats och expanderats till att bli en allmän stödinsats hon ger för att bemöta en viss 
kategori elevers svårigheter i samtliga undervisningsgrupper. 
 
Sivs anpassning visar även hur lärare blir tvungna att förhålla sig till styrdokument. Siv 
kommenterar: “I svenska är det svårare att anpassa i novellskrivandet men man kan ju hjälpa 
till med val av ämne.“ Sivs upplevelse är att svenskämnet i vissa moment ställer krav på 
elevers förmågor som är svåra att anpassa till. I det här fallet novellskrivandet som Siv 
upplever betona fritt skrivande utifrån fantasi vilket hon tycker är svårare att anpassa utifrån 
exempelvis NPF-tillstånd. Detta jämför hon med engelskämnet där samma krav inte finns och 
därför inte samma anpassningssvårigheter. 
 
Exempel på utgångspunkt oberoende elevgruppen  
 
Gnejsskolans arbete med omfördelning av resurser har en utgångspunkt som till viss del 
ligger utanför de elevgrupper som påverkas av samundervisning. Startskottet till förändringen 
var elevhälsoteamets läsning av Hattie (2008) och det uppmärksammade Nossebroprojektet 
där en skola förändrat sitt stödarbete till att vara så inkluderande som möjligt. 
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Elevhälsoteamet blev inspirerade av läsningen och diskuterade under en period hur ett mer 
inkluderande stödarbete kunde se ut. 
 
Specialpedagogen Kajsa berättar att rektor, utan klartecken från elevhälsoteamet, bestämde 
att två parallellklasser skulle slås ihop till en stor där två lärare alltid fanns i klassrummet. 
Detta upplevdes vara problematiskt av elevhälsoteamet eftersom de inte hann förbereda 
skolans lärare på arbetsformer lämpade för ett tvålärarsystem, som exempelvis samplanering. 
I genomförandet fördelades arbetet jämnt mellan lärare när elever skulle arbeta med 
övningsuppgifter, men det var enligt Kajsa vanligt att en lärare var aktiv under föreläsningar 
medan en var passiv. Detta var inte elevhälsoteamets intention, men skolan har sedan 
förändringen haft positiv resultatutveckling och tvålärarsystemet har blivit tillämpat på hela 
högstadiet. I Gnejsskolans fall är förändringen på organisationsnivå och omfördelningen av 
resurser implementeras i elevgrupper oavsett identifierade behov.  

Utvärdering 
Lärares tal om utvärdering av icke-riktat stöd uppvisar en stark trend mot informella former. 
När det gäller pedagogiska insatser, eller insatser som inte kräver att skolans organisation 
påverkas av en insats, följer i stort sett alla lärare samma process för att utvärdera 
stödinsatserna. De reflekterar individuellt, i många fall diskuterar de kollegialt, i vissa fall 
utvärderar de med eleverna och slutligen utvärderas i ett fåtal fall med ledningen. Avsnittet 
inleds med övergripande genomgångar av kategorierna för att sedan redovisa ett exempel. 
 
Individuell utvärdering 
 
Få lärare beskriver sin utvärderingsprocess som något som dokumenteras eller blir föremål 
för statistik. Majoriteten när de reflekterar över hur det icke-riktade stödet utvärderas betonar 
en individuell, informell reflexiv process. Denna process är erfarenhetsbetonad och utgår 
ifrån hur implementeringen av en insats faller ut i klassrummet. Exempel på de upplevelser 
som ingår i denna utvärderingsprocess är erfarenheter av hur arbetsron påverkas av insatsen, 
om eleverna effektivare tar sig an övningsuppgifter, reflektioner om betygsutfall efter ett 
genomfört arbetsområde, upplevelser av om eleverna ställer sig positiva eller negativa till 
insatsen. För många handlar det om en rent kognitiv process vars resultat de menar att de bär 
med sig i framtiden. Eftersom att formella strukturerade former för att dokumentera eller 
rapportera resultatet av dessa reflektioner saknas i de allra flesta fall sker återkoppling till 
andra spontant, om alls, i de mötesforum lärarna deltar i. 
 
Denna erfarenhetsutvärdering är ibland iterativ där en insats prövas, bedöms behöva 
revideras, och sedan förändras. Exempelvis Siv ger uttryck för att ha reviderat en genomförd 
stödinsats. När hon reflekterade över sitt arbete med lektionsstruktur på tavlan för två klasser, 
uppmärksammade hon att den i den ena klassen inte var verksam på det önskade sättet och 
ändrade den för att bemöta elevernas behov. I detta fall handlade det om att den ena klassen 
behövde mer tydligt framskrivna instruktioner på tavlan än den andra. Detta var en 
konsekvens av hennes individuella, informella utvärderingsarbete.  
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Kollegial utvärdering 
 
Den utvärdering som sker kollegialt är också övervägande informell utan strukturerade 
former. När lärare berättar om utvärdering på kollegial nivå betonar flera att en insats kan 
komma upp till diskussion i ett arbetslagsmöte eller annan gemensam mötesplats, men i de 
allra flesta fallen så finns inga strukturer som leder till att insatser återkommande diskuteras. 
Det finns heller ingen färdig mall för hur denna diskussion ska se ut. Utvärderingen på denna 
nivå kännetecknas alltså av spontanitet i genomförande och form.  
 
Endast Sven ger uttryck för att hans arbetsplats kollegialt på ett kontinuerligt sätt utifrån en 
given modell utvärderar lärares pedagogiska arbete, och därmed också deras icke-riktade 
stöd. På hans skola finns en form av pedagogiskt forum som arbetslag deltar i där lärare 
bidrar med diskussionsunderlag från sin undervisning. Sven uttrycker att han där har 
diskuterat sitt arbete med tydlighet som stödinsats med sitt arbetslag. Han förklarar i följande: 
“Vi kan ta upp ett problem och så finns det en modell som man jobbar med. Alla säger vad 
man vill prata om och så får vi rösta och så kommer det fram.” 
 
Sven uttrycker även att det på hans skola är vanligt att lärare auskulterar varandras lektioner 
och att han där kan få feedback på sitt arbete. Han upplever också att han vid frågor och 
funderingar om sitt icke-riktade stöd kan få hjälp att utvärdera av skolans specialpedagog. De 
allra flesta lärare upplever också detta, men för nästan alla är detta handledningsstöd något 
som de aktivt måste söka.  
 
Utvärdering tillsammans med elever 
 
Ett par av lärarna berättar i intervjuerna att de utvärderar icke-riktat stöd tillsammans med 
elever. Hedforsskolans lärare Kim och Alex berättar att de efter genomförda förändringar 
utöver sina individuella reflektioner utvärderar tillsammans med eleverna i form av 
individuella samtal. Detta sker utan enkäter eller liknande som arkiveras.  Anledningen de ger 
till att använda denna muntliga form är att de har små undervisningsgrupper och därför har 
tid att ägna tid till att fråga dem hur arbetet fungerat.  
 
Jens berättar att eftersom att det är vanligt i hans skola att arbeta i projektform finns ett 
skolbeslut som säger att lärare ska utvärdera efter varje avslutat projekt. Jens medger att han 
på grund av pappaledighet inte riktigt kommit in i detta arbete, men att det i dessa skriftliga 
utvärderingar åtminstone delvis finns möjlighet att tillsammans med eleverna utvärdera 
förändringars implementering. Dessa utvärderingar är dock fokuserade på projektets helhet, 
inte det icke-riktade stödet i sig.  
 
Utvärdering på organisationsnivå och ledningsnivå 
 
Utvärdering som involverar skolors ledning eller organisation sker för de allra flesta icke-
riktade stödinsatser inte. I de fall ledning är involverade i utvärdering av stödinsatser har de 
på något sätt varit involverade i utvecklandet eller diskussionerna inför insatsen. Exempelvis 
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utvärderas Gnejsskolans tvålärarsystem löpande i och med att det är en skolövergripande 
insats: då i det systematiska kvalitetsarbetet.  
 
Love berättar att Hedforsskolans ledning varit med och utvärderat avskärmningsinsatsen som 
genomfördes. I detta fall handlar det om en klass som hade mycket uppmärksamhet från 
ledningshåll överlag i och med de svårigheter som upplevdes kring den. I en av grupperna 
Jens implementerat icke-riktat stöd i var det på ett liknande sätt mycket arbete kring en 
specifik klass vilket innebar ett mer skolövergripande förhållningssätt i hanteringen. I 
majoriteten av Jens insatser involveras inte rektor i det utvärderande arbetet, men han betonar 
i sin intervju den ovanliga situationen kring den här klassen genom att påpeka att ledning och 
huvudman kopplades in på grund av stora brister i godkända resultat under en period.  
 
Exempel på utvärdering  
 
Här lyfts ett exempel på ett utvärderingsarbete som kombinerar olika kategorier 
utvärderingsformer. Svens utvärderande arbete utmärker sig i studien i en av hans 
idrottsgrupper i att det är en formaliserad form som involverar individuell utvärdering, 
elevutvärdering och kollegial utvärdering.  
 
Den icke-riktade stödinsatsen består av att Sven i början på en grupps idrottslektioner går 
igenom lektionens innehåll och sedan upprepar denna muntligt minst en gång. Denna insats 
utvärderas genom att eleverna av Sven får en siffra på förmågorna lyssnande och 
genomförande. Dessa siffror tar eleverna med sig till sin klasslärare. Klassläraren 
dokumenterar sedan och för utifrån elevernas siffror statistik på hur stödinsatsen fungerar 
över tid. Dessa siffror används av Sven, klassläraren och även en specialpedagog för att 
utvärdera arbetet och se en trend i elevernas utveckling. Sven berättar att han dels med 
eleverna pratar om hur han upplever att de utvecklas utifrån insatsen, men även att 
specialpedagogen pratat med honom om elevers resultat och att de utifrån detta kunnat 
diskutera hur arbetet ska se ut i framtiden. Få lärare ger uttryck av att ha en iterativ process 
kopplade till sina insatser som involverar kollegiala samtal på detta strukturerade sätt. 

Utvärderingskriterier 
Vad som ingår i de olika former av utvärderingar respondenterna berättar om skiljer sig 
beroende på vilken form av insats det handlar om. De olika insatserna har olika 
utgångspunkter och därför också olika kriterier som bearbetas vid uppföljning och 
utvärdering. Kriterierna tenderar dock att falla in i ett tre olika kategorier. Intervjusvaren 
betonar sociala kriterier, arbetsprocesskriterier, och mål och resultat. Utvärderingarna 
involverar i flera fall olika kriterier samtidigt. 
 
Sociala kriterier 
 
I ett antal insatser har sociala kriterier varit del av utvärderingsarbetet. För de lärare som 
betonar dessa kriterier i sina utvärderingar har insatsen på något sätt handlat om att skapa ett 
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fungerande klassrumsklimat. Återkommande ord som används av flera är “trygghet” och 
“arbetsro”.  
 
Huruvida en insats fungerat enligt dessa kriterier kan betona som Sven uttrycker det “[...] 
ljudnivån och avsaknaden av verbala kränkningar.” efter genomförd insats. Alltså att 
ljudnivån efter insats blivit lägre och att negativ social interaktion upphört. Annorlunda 
uttryckt kan sägas att dessa kriterier bedömer om insatsen förändrat elevers interaktion i 
klassrummet så att denna blivit mer positiv för arbetsmiljön. 
 
Arbetsprocesser 
 
Många av lärarna betonar fungerande arbetsprocesser som kriterier i sina utvärderingar. Det 
kan för dem handla om att reflektera om examinationer blivit mer genomförbara för eleverna, 
om eleverna spenderar mer effektiv tid på övningsuppgifter, eller om de förstår innehållet 
bättre.  
 
Flera lärare exempelvis Love och Annika ger som viktigt kriterium att elever ska ha klarat av 
något under ett lektionspass. Det vill säga att de har genomfört och avslutat övningar eller 
examinationer på åtminstone en godkänd nivå. Siv beskriver vidare att i hennes utvärderingar 
av examinationsuppgifter är det av betydelse att examinationsuppgifterna går att genomföra, 
och om det uppstår svårigheter, att reflektera över vad i en uppgift som orsakar svårigheter 
för att sedan rätta till det. 
 
Mål- och resultatkriterier 
 
För en majoritet av lärarna är kunskapsmål eller betygsresultat kriterier som används för att 
utvärdera huruvida en insats varit fungerande. Detta innebär alltså att en icke-riktad 
stödinsats framgång bedöms utifrån huruvida den ökat mängden godkända betyg eller 
förbättrat elevgruppens måluppfyllnad. I flera fall kombineras dessa kriterier med andra 
såsom sociala.  
 
Exempelvis specialpedagogen Kajsa lyfter angående Gnejsskolans utvärdering av 
tvålärarsystemet i det systematiska kvalitetsarbetet att niornas meritvärde är en viktig 
utgångspunkt. Skolan har på senare år lyckats vända en trend från sämre meritvärdesresultat 
till goda resultat; förändringen i resultatprofil anses visa att tvålärarsystemet är en fungerande 
insats. Även Jens ger uttryck för att resultat är ett viktigt kriterium för utvärdering. Han 
betonar i sin intervju att ”fler godkända betyg” är ett mått på huruvida en genomförd insats 
varit lyckad eller inte. 

Förutsättningar för icke-riktat stöd 
Här följer en genomgång av de faktorer lärare upplever påverkar deras förutsättningar att 
arbeta med icke-riktat stöd. De är tid, kunskap, kollegialt stöd och skolledningens arbete. 
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Tid som förutsättning  
När det gäller förutsättningar för att arbeta med icke-riktat stöd ser en majoritet av lärarna att 
tillgång till tid är den mest betydande ramfaktorn. I intervjuerna ger respondenterna uttryck 
för att tid påverkar på flera olika sätt. Tid upplevs påverka huvudsakligen i planerings- och 
utvärderingsstadiet av icke-riktat stöd  
 
Alla förutom en respondent upplever sig i någon mån begränsade av tid, men de ger olika 
exempel på hur tid påverkar. Det finns en tidsaspekt som är individuell. Detta berör den 
disponibla tid lärare har att själva planera, genomföra och utvärdera icke-riktat stöd. Siv 
exemplifierar i sin intervju att ens möjlighet att arbeta med icke-riktat stöd är “[...] avhängig 
vilken tjänst man har det året, hur den ser ut.” Hon uttrycker att beroende på vad som läggs in 
i hennes tjänst ett visst år är det olika belastande. Vissa år om tjänsten inte är lika tungt 
belastad upplever att hon har större möjlighet att planera, utveckla och reflektera över sitt 
stödarbete. Denna synpunkt är vanlig bland respondenterna och de flesta ger uttryck för att 
mer disponibel tid innebär högre kvalitet på stödarbetet.  
 
En sista tidsaspekt är den gemensamma tiden. Denna tid disponerar lärare inte över själva på 
samma sätt men ses likväl som viktig i arbetet med icke-riktat stöd. Flera lärare ger under 
intervjuerna uttryck för att avsaknaden av gemensam mötestid på olika sätt påverkar deras 
arbete. Det handlar dels om planerandet av icke-riktat stöd där arbetslagsmöten för vissa har 
varit viktiga forum för att få idéer till utformning av icke-riktat stöd, men också för 
utvärderingen av arbetet. Exempelvis Siv har i sitt dubbleringsarbete ingen tid gemensam 
med de två pedagoger som är i hennes klassrum vilket hon anser har lett till att arbetet inte 
utvärderats. Sven däremot har ett schemalagt återkommande pedagogiskt forum där han ges 
möjlighet att utvärdera sitt arbete med icke-riktat stöd tillsammans med kollegor. 

Kunskap som förutsättning 
När lärarna tillfrågas om de upplever att de har tillräckligt med kunskaper att arbeta med 
icke-riktat stöd uttrycker de flesta både ja och nej. Den läraren med minst erfarenhet inom 
yrket, Alex, uttrycker att han inte har tillräckligt med kunskaper och ser för sig själv ett 
kompetensutvecklingsbehov för att utveckla ett bättre arbete med icke-riktat stöd.  
 
Majoriteten av övriga lärare däremot ser utvecklingsbehovet som sammanhangsberoende. 
Flera pratar om att de med vissa former av icke-riktat stöd känner sig hemma i arbetet och 
klarar av det, medan de samtidigt känner ett utvecklingsbehov i andra områden. Love 
exemplifierar detta förhållningssätt i svar på frågan om hon ser sig själv ha tillräckligt med 
kunskap för arbetet: 
 

Både ja och nej. På ett sätt så kan jag ju planera det. Men man … det är ju 
alltid att man känner sig lite otillräcklig med NPF elever som jag känner mig 
jätteofta otillräcklig, att jag inte vet vad jag ska göra. 
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Ett par andra lärare ger på liknande sätt uttryck detta kontextuella utvecklingsbehov. 
Tendensen är att utvecklingsbehovet berör specifika funktionsnedsättningar exempelvis 
språkstörning eller autismspektrumtillstånd. 

Kollegialt stöd som förutsättning 
I frågor om hur andra personer möjliggör eller påverkar arbetet med icke-riktat stöd pratar 
majoriteten av lärarna om kollegiet som en positiv påverkan. Även tillgången till 
specialpedagoger eller speciallärare lyfts som positiv i form av att de erbjuder 
handledningsstöd vid behov. Lärarna lyfter i regel arbetslag eller enskilda kollegors roll i att 
stödja i form av att de möjliggör diskussion om insatser, och därmed bidrar de också till 
utvecklandet av stödinsatser.  
 
De flesta respondenter ger uttryck för att det i arbetslagen eller i kollegiet finns en form av 
kollegial kunskapsbank som kan tillfrågas vid behov. Ifall, exempelvis, en lärare upplever sig 
osäker på hur en stödinsats kan se ut för elever med språkstörning rådfrågas antingen denna 
kollegiala kunskapsbank eller skolans elevhälsoteam. Dessa forum leder till diskussioner som 
sedan mynnar ut i råd och tips på stödutformning eller stöd i utvärdering. I stort sett alla 
tillfrågade upplever i nuläget sina sitt kollegiala arbetsklimat som öppet och stödjande.  
 
Kring denna faktors påverkan skiljer sig Jens svar mest från övriga. Han uttrycker att det har 
varit “upp och ner” om han upplevt att han haft kollegialt stöd i arbetet med icke-riktade 
insatser. I hans svar återkopplar han till tidsproblematiken. Han upplever att det på hans skola 
inte finns former eller möjlighet till att träffas för att diskutera eller samplanera vilket 
påverkar det kollegiala stödets omfattning.  

Skolledningens arbete som förutsättning 
Slutligen lyfts ledningens arbete som en ramfaktor för lärarnas stödjande arbete. I 
intervjusvaren pratar flera om hur rektors och även schemaläggarens beslut påverkar. I vissa 
fall lyfts deras påverkan som positiv, och i andra fall upplevs den som negativ. Betydande i 
de svar som ges är att lärare upplever att rektorer är en viktig del i skapandet av lärares 
förutsättningar framför allt eftersom att de upplevs styra deras tillgång till tid.  
 
Denna styrkraft knyts av ett par lärare till resursfördelning där det i grund och botten handlar 
om att prioritera vad skolan ska spendera pengar på. De specifika saker som ledningen 
upplevs styra över som lärarna lägger betydelse vid är mängden planeringstid, 
samplaneringstid, mötestid och mötesformer.  

Analys 
Det här avsnittet inleds med tolkning av de genomförda insatserna utifrån tidigare forskning. 
Sedan bearbetas utgångspunkter till och utvärdering av icke-riktat stöd med huvudsaklig 
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utgångspunkt i det systemteoretiska perspektivet. Det ramfaktorteoretiska perspektivet 
används sedan för att tolka stödarbetets förutsättningar.  

Icke-riktat stöd i skolan  
Intervjuerna har visat att lärare i skolan ser sig genomföra flera olika former av icke-riktat 
stöd. Dessa kategoriseras utifrån Skolverkets allmänna råd till att behandla pedagogiska 
insatser, omfördelning av resurser, och insatser i grupp och lärmiljö och bearbetas nedan 
(Skolverket, 2014a). 

Pedagogiska insatser 
Alla lärare berättade att de genomfört någon form av pedagogisk insats. Flera lärare berättade 
om anpassningar av examinationer och alla respondenter redovisade åtminstone någon form 
av förändring i deras undervisning. 
 
Insatserna kan sägas falla in under två former av anpassningar: instructional adaptations och 
curricular adaptations. Instructional adaptations berör anpassningar av hur stoff lärs ut av 
lärare, det studiematerial som ges eller hur kunskaper redovisas av elever. Curricular 
adaptations berör anpassningar i mål eller innehåll i undervisning utifrån behov (Kurth & 
Keegan, 2014). Förenklat uttryckt kan det sägas att instructional adaptations berör hur något 
lärs ut eller redovisas och curricular adaptations berör vad som lärs ut. 
 
Instructional adaptations 
 
Majoriteten redovisade anpassningar faller in under kategorin instructional adaptations. Till 
att börja med är merparten av de anpassningar lärare berättar om någon form av anpassning i 
hur elever undervisas. Att exempelvis använda bildstöd i föreläsningar eller studiematerial 
förändrar inte väsentligt det stoff som lärs ut. Inte heller Jens anpassningar i att skriva 
sammanfattningar och förenklade texter till sina egenproducerade läromedel förändrar vad 
som lärs ut. Det är snarare anpassningar som syftar till att tillgängliggöra innehåll genom att 
förändra hur det förmedlas till eleven och syftar till ökat deltagande. Ord som återkommande 
användes för att förklara insatserna var tydlighet och struktur. Samtliga lärare använde med 
hänvisning till dessa kärnord insatsen lektionsstruktur på tavlan vilket också är att se som en 
instructional adaptation. De rapporterade anpassningarna bär därför likheter till de som 
studerades av Parsons och Vaughn (2013) samt Kurth och Keegan (2014) i och med att de 
syftade till ökad tillgänglighet och deltagande. 
 
Kims och Alex anpassningar till muntliga examinationer är vidare exempel på instructional 
adaptations men i formen av att de förändrar hur eleverna redovisar sina kunskaper. Kraven 
är i deras fall desamma som om eleverna hade skrivit texter. Det vill säga, samma kunskaper 
och innehåll krävs för att nå vissa betyg, men de använder en annan förmåga, muntlig istället 
för skriftlig, för att redovisa dem. Utgångspunkten var att examinationerna då blir 
genomförbara. 
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Curricular adaptations 
 
I mindre utsträckning redovisade lärare insatser som faller under termen curricular 
adaptations. Läraren Siv ger ett exempel som faller in under denna kategori där hon som 
anpassning förberedde alternativa examinationsuppgifter i sina ämnen. Dessa anpassningar 
förändrade inte i större utsträckning hur kunskaper skulle redovisas, däremot ställdes 
annorlunda krav på innehåll och form i elevernas slutprodukter. Syftet med anpassningarna 
var likt Kims och Alex instructional adaptations att uppgifterna genom anpassningen skulle 
bli mer genomförbara.  
 
Det är viktigt att uppmärksamma att exempelvis även Kim anpassade instruktioner till 
examinationsuppgifter. Dessa behandlade dock förtydligande av instruktionerna i sig genom 
att bryta ner frågor och ge kompletterande information. Sivs anpassningar gjorde också detta 
genom att bidra med tydliggjorda ramar, men förändrade även själva innehållet i vad eleverna 
skulle genomföra. Sivs anpassade examinationer fungerar därför som både instructional och 
curricular samtidigt genom att de dels anpassade hur instruktionerna förmedlades men även 
vad eleverna skulle genomföra. 
 
Alternative adaptations? 
 
Den tredje kategorin anpassningar redovisades inte i någon av lärarnas utsagor: det vill säga 
alternative adaptations, sådana som radikalt förändrar vad, hur och var stöd ges (Kurth & 
Keegan, 2014). Kurth och Keegan (2014) kunde i sin forskning visa att yngre lärare oftare 
genomförde denna form av anpassningar, men ingen lärare berättade om anpassningar som 
kunde sägas falla in under denna ram. 
 
En möjlig tolkning av resultaten är att eftersom det icke-riktade stödet ges på gruppnivå är 
denna form av mer genomgående förändring svår att genomföra. För enskilda elever eller ett 
fåtal elever med åtgärdsprogram kan det vara motiverat att ha särskild grupp med egna mål, 
men det är troligtvis svårt att motivera som insats för en större grupp.  

Omfördelning av resurser 
Ett mindre antal respondenter redovisade icke-riktat stöd där skolans resurser hade 
omfördelats. Huvudsakligen berättade lärare om att det förekom samundervisning. Fler lärare 
än de som redovisades i resultatdelen uppgav att de tog del av omfördelning av resurser, men 
i dessa genomfördes inte samundervisning på ett sätt som kan ses som icke-riktat. 
 
I linje med tidigare forskning av Sundqvist och Lönnqvist (2016) redovisade lärare 
svårigheter med att hitta tid och forum till planering och utvärdering av 
samundervisningspass. Vidare är det intressant att notera att den samundervisning som 
informanterna i denna studie berättade om egentligen i huvudsak förändrade övningsmoment 
under lektioner. Ingen lärare uppgav att de hade gemensamma föreläsningar eller liknande, 
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utan samundervisningen utnyttjades i huvudsak för att kunna tillämpa stöd och hjälp 
effektivare när eleverna arbetade själva.   

Insatser i grupp och lärmiljö 
De redovisade insatser som berörde förändringar i gruppers organisation tenderade att hänga 
ihop med förändringar i lärmiljö. Ett par lärare berättade att de ändrat sittplatser och grupp- 
och parkonstellationer. En lärare berättade om att ha prövat att ta in skärmar i klassrummet 
för att blockera sikt. 
 
Forskning visar att en medvetet designad lärmiljö kan minska känslor av ångest och ge elever 
bättre förutsättningar för att ta till sig undervisning (McAllister & Maguire, 2012). Ingen av 
de anpassningar i lärmiljö och grupp som lärare berättar om har syftat till detta specifikt. 
Indirekt kan anpassningarna sägas syfta till det, men fokus har snarare än tillgänglig rumslig 
design varit lärmiljö och social interaktion. Fokus har alltså varit att minska den sociala 
interaktionens negativa påverkan på undervisningssituationer. Anpassningarna har med andra 
ord inte specifikt haft funktionshinder i åtanke när de designats, däremot har planeringen haft 
medvetna pedagogiska mål. 

Tolkningar ur ett systemteoretiskt perspektiv 
I det systemteoretiska tänkandet är aktörer inom organisationer påverkade av det som finns 
både ovan och under dem i den organisatoriska hierarkin. Dessa aktörer påverkar i sin tur 
även det som finns runt om dem (Öquist, 2003; Banathy, 2004). Ur det systemteoretiska 
perspektivet finns därför en möjlig tolkning till de insatser de intervjuade lärarna iscensätter.  

Elever den huvudsakliga utgångspunkten för stöd 
Generellt sett är inte de intervjuade lärarnas utvecklande av icke-riktat stöd en i hierarkin 
linjärt nedåtstigande process. Insatserna i sig kan sägas påverka nedåt i organisationen, men 
de tenderar att utvecklas utifrån flera nivåer i en organisation. Ett undantag är exempelvis 
fallet på Gnejsskolan där ett policybeslut fattats om ett tvålärarsystem. Där kan man tala om 
en insats där förändringen delvis initieras ovanför lärarna i organisationen. 
 
Något som är genomgående i respondenternas svar är att en utgångspunkt till deras insatser 
finns på elevnivån längst ner i hierarkin, med andra ord i elevgruppen. Det blir i 
respondenternas svar tydligt att den förändring eller insats som ges har sin utgångspunkt i det 
dynamiska förhållandet mellan lärare och elevgrupp.  
 
I vissa fall är det i lärarnas beskrivningar en individ i denna grupp som blir utgångspunkten 
till en insats. Till exempel Siv som utvecklar ett förhållningssätt till struktur på 
examinationsuppgifter utifrån en elevs feedback, att inte klara av att genomföra en uppgift, 
till henne. I andra fall är det flera elever eller talet om en grupps svårigheter, som i 
exempelvis Kims och Loves beskrivning av klassen vars lektionspass behövde flyttas. I dessa 
fall är det genom elevers handlingar, eller tal om någon aspekt i undervisningssituationen 
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som uppmärksammar lärare om ett utvecklingsbehov vilket sedan förhandlas till en konkret 
insats. Det är alltså påverkan upp i systemet som leder till en process som sedan innebär 
feedback nedåt i systemet. 

Icke-riktat stöd i förhandling med en institutionell kontext 
Upplevda behov hos eleverna är i regel styrande för om en insats sätts in. Dock bör dessa 
behov förstås ur ett institutionellt sammanhang. Det är inte de isolerade behoven i sig som 
genererar lärares insatser, utan det är dessa behov i interaktion med organisatoriska ramar. 
Siv talar exempelvis inte om elevers problem med att skriva fritt som ett isolerat problem 
vilket hon anpassar för, utan det är ett problem inom organisationens kontext. Anpassningen 
syftar i Sivs fall mot ett mål som har utgångspunkt i organisationens system. Detta stämmer 
för majoriteten av lärares rapporterade insatser.  
 
I skolans övre hierarki finns styrdokument som ger ramar för strävansmål och krav. Bland 
dessa krav finns kravet på att elever ska nå godkända betyg, krav på vilka texttyper som skall 
skrivas inom svenskämnet och så vidare. I Sivs tal om att anpassa uppgifter reflekterar hon 
över svårigheter att anpassa uppgifter i olika ämnen. Det vill säga hennes anpassningar utgår 
inte enbart från elevens behov; de utgår ifrån elevens behov i interaktion med ramar givna av 
styrdokument. 
 
Sivs insatser är beroende av både elevnivån och styrdokumentsnivån i sin utformning. Eleven 
Siv beskrev har svårt med fritt skrivande utifrån fantasin. Genom styrdokumenten får Sivs 
anpassning olika ramar att förhålla sig till; svenskan har novellskrivande som krav, medan 
engelskan inte har det. Detta innebär att när Siv och andra lärare utvecklar anpassningar för 
elevers behov blir feedbacken nedåt annorlunda beroende på mötet mellan elevbehoven och 
styrdokumentens olika krav. Denna syn på att olika ämnen innebär olika svårigheter för 
anpassning av undervisning har även lyfts av Kotte (2017). 

Kravet på godkänt viktigt 
Det institutionella kravet på godkänt är en av de mer framträdande utgångspunkterna i lärares 
bedömningar inför icke-riktat stöd. Exempelvis Alex muntliga examinationer handlar om att 
skapa en examinationsform där de inte längre misslyckas med att nå kunskapsmålen. För 
honom handlar anpassningen om en förhandling mellan en svårighet eleverna har och ett 
kunskapskrav de måste uppnå på något sätt. Kunskapskravet från ovan i hierarkin kan inte 
förhandlas bort, men hur eleverna redovisar kunskaper kan göras på annat sätt vilket är en 
anledning till varför förändringen sker där.  
 
För flera lärare är godkända betygsresultat det kriterium de använder för att utvärdera 
huruvida en insats varit fungerande eller inte. Det är så att säga inte elevens behov att få en 
anpassning som står i centrum, utan det är att anpassa för elevens behov så att den kunnat nå 
det organisatoriska kravet på ett godkänt betyg (SFS 2010:800; Skolverket 2017a). 
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Utvärderingsform 
De flesta lärare berättar att deras utvärdering av icke-riktat stöd är informell, oftast i form av 
individuella reflektioner. Nivån och omfattningen dokumentation varierar, men tenderar att 
inte genomföras. Kollegial utvärdering eller uppföljning av insatser är i de flesta fall spontana 
i de forum där lärare interagerar med varandra.  
 
För extra anpassningar och särskilt stöd finns en arbetsgång lärare ska följa (Skolverket, 
2014a). Ur ett systemteoretiskt perspektiv kan det sägas att det från ovan i den 
organisatoriska hierarkin finns feedback som påverkar lärare att arbeta på ett visst sätt med 
dessa former av stöd. Detta gäller inte på samma sätt för icke-riktat stöd.  
 
Det finns inga dokument som exakt beskriver hur och när icke-riktat stöd skall utvärderas. 
Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar och särskilt stöd påpekar att det är viktigt att 
se över t.ex. vilka pedagogiska metoder som används eftersom att förändringar i 
organisationen runt om eleven kan vara tillräckliga för att ge elever det stöd de behöver 
(Skolverket, 2014a). Beskrivningarna stannar dock där. De beskrivningar som finns i de 
allmänna råden av utvärderande arbete blir att handla om det som explicit beskrivs i 
lagstiftning, d.v.s. extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014a).  
 
På huvudmanna- och ledningsnivå finns i Skolverkets allmänna råd om systematiskt 
kvalitetsarbete rekommendationer om att ledningen skall uppmärksamma 
utvecklingsområden och skapa rutiner och former för utvärdering (Skolverket, 2015). Men 
som nämndes i bakgrunden är innehållet i detta arbete en prioriteringsfråga på skolor. 
 
Respondenternas intervjuer ger exempel på hur skolors utvärdering av icke-riktat stöd 
utformas utifrån dessa premisser. Nordskolan har ett återkommande formellt forum för 
kollegial utvärdering av pedagogik där icke-riktat stöd kan granskas utifrån en given form. På 
andra skolor kännetecknas utvärderingarna av individualitet och spontanitet vad gäller 
kollegial utvärdering. Dessa skillnader kan förstås utifrån det handlingsutrymme som finns 
inom systemet. 

Utvärderingsprocessen och reflexiv metakognitiv förmåga 
Utvärdering av icke-riktat stöd var i studien till stor del erfarenhetsbetonad. Fokus låg på att 
reflektera över hur lärares feedback nedåt, det vill säga deras genomförande av insats, 
påverkade elevgrupper.  
 
Ett par lärare gav uttryck för att arbetet med icke-riktat stöd var iterativt. Med andra ord 
genomfördes stödinsatser som efter utvärderingar anpassades utifrån eleverna om de inte 
uppfattades leda till önskat resultat och genomfördes sedan i ny version. Dessa lärare 
utvärderade det icke-riktade stödet med flera hierarkiska nivåer i åtanke. De, exempelvis 
Kim, utvärderade insatserna med fokus på dels deras feedback ner till eleverna och sedan 
elevernas respons upp till läraren. I utvärderingarna gav de uttryck för att inte lägga 
problemet hos eleven, utan kunde se att det fanns problem i den feedback de gav nedåt och 
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reviderade sina insatser utifrån utvärderingen. Det finns alltså i de berörda lärarnas intervjuer 
tecken på användandet av den reflexiva metakognitiva förmåga som Lin, Schwartz och 
Hatano (2005) beskrev eftersom att utvärderingarna utgår ifrån elevers behov i interaktion 
med de förändringar lärarna genomför och miljön runtom.  

Tolkningar ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv 
Ur ett ramfaktorteoretiskt perspektiv är en process eller handling beroende av det upplevda 
ramverk den omges av (Dahllöf, 1999; Lindblad & Sahlström, 1999). De ramfaktorer 
respondenterna i huvudsak pratar om är tid och kunskaper. En majoritet lärare anger tid som 
en begränsande faktor, och ett antal lärare pratar om kunskaper som i vissa fall begränsande.  

Tid som förutsättning 
Nästan alla lärare anger i sitt tal om icke-riktat stöd att deras arbete påverkas negativt av att 
ha för lite disponibel tid. Detta upplever de innebära att kvalitén på planering, genomförande 
och utvärdering av stödarbete blir sämre. Med andra ord upplevs den tidsram som omger 
arbetet med icke-riktat stöd inte tillåta en process till vad lärarna upplever som ett godtagbart 
resultat. En tolkning av lärarnas uppfattning blir en närmast kausal koppling mellan ökad tid 
och förbättrat stödarbete. Tidigare forskning av Kotte (2017) har visat en liknande syn på att 
lärare upplever att tidsbrist påverkar arbetet med inkluderande undervisning negativt: likt 
denna studie både i relation till tid för individuellt arbete och även för samverkan med 
kollegor. 

Kunskap som förutsättning 
Ett antal lärare för även fram kunskap som begränsande i vissa situationer. Flera lärare anger 
att de har de kunskaper eller erfarenheter som behövs för att planera och utveckla icke-riktat 
stödarbete, men medger samtidigt i relation till exempelvis vissa funktionshinder att en 
begränsande faktor är okunskap om tillståndens behov. De kunskaper som anses saknas är 
inte de så kallade traditionella förmågorna som Parsons och Vaughn (2013) förde fram som 
viktiga i arbetet med stödinsatser. Det är istället kunskap om specifika tillstånd där lärarna 
bedömer att de inte har den kompetens som behövs för att genomföra arbetet. Detta är i linje 
med Kottes (2017) studie där många pedagoger ansåg sig sakna den specialpedagogiska 
kompetensen som behövdes för att planera inkluderande lektioner. Lärarna kan i detta tal 
sägas ge uttryck för det Florian (2008) noterade om skiljelinjen mellan pedagogik och 
specialpedagogik. Det vill säga, elevers behov blir specialpedagogiska när lärarna inte har 
den kunskap som behövs för att hantera behoven.  

Kollegor som förutsättning  
Det finns en ramfaktorteoretisk koppling som kan göras mellan kunskap som förutsättning 
och kollegors påverkan på arbetet med icke-riktat stöd. Inom ett systemteoretiskt perspektiv 
påverkar aktörer varandra (Öquist, 2003). Därför är det förståeligt att flera respondenter anger 
att deras kollegor, både andra lärare och speciallärare eller specialpedagoger, är viktiga i 
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arbetet med icke-riktat stöd. Kollegor kan i studien sägas agera som en form av 
kunskapsreserv i fall där lärare saknar kunskap om exempelvis en funktionsnedsättning.  
 
I den ordinarie arbetsprocessen hade en kunskapslucka troligtvis inneburit att arbetet med att 
utveckla icke-riktat stöd inte hade initierats och ett resultat inte blivit möjligt. Kollegorna 
fungerar här som en slags stand-in för kunskap som ger riktning i stödarbetets utformning och 
därav möjliggör att processer startar. Med andra ord kan stöd från kollegor ses som en form 
av ram vilken möjliggör processer. Detta innebär att skolor med utvecklade system för 
kollegial handledning, handledning av specialpedagoger, auskultering, etc. kan ses ha bättre 
förutsättningar för goda resultat i utvecklandet av icke-riktat stöd än de som saknar former för 
detta. Synen på kollegor som positiv resurs i utvecklingen och främjandet av inkluderande 
praktiker är något som även Kotte (2017) uppmärksammat i sin studie. 

Diskussion 
Denna studie handlar om lärares erfarenheter av och syn på icke-riktat stöd. Fokus har varit 
lärares utsagor om de icke-riktade insatser som genomförs, vilka utgångspunkter insatserna 
haft, hur de utvärderat arbetet och slutligen vilka förutsättningar de anser påverka arbetet med 
insatserna. I detta avsnitt kommer slutsatser kopplade till dessa punkter att sammanfattas och 
diskuteras. Avsnittet avslutas med diskussion om icke-riktat stöd generellt och sedan om vad 
som kan behöva utvecklas för att stödja arbete med icke-riktat stöd. 

Icke-riktat stöd i studien 
Studien har visat att lärare i skolan ger icke-riktat stöd framför allt i form av instructional 
adaptations (Kurth och Keegan, 2014). Med andra ord lägger lärarna i studien fokus på att 
anpassa hur de undervisar elever och hur elever redovisar sina kunskaper utifrån 
uppmärksammade behov. Dessa anpassningar genomförs för elevgruppen som helhet, men 
ibland kan eleverna välja mellan flera olika alternativ där ett är anpassat.  
 
I Skolverkets allmänna råd för arbete med stöd i skolan rekommenderas att skolor utöver 
pedagogiska förändringar ska se över resursfördelning, elevgruppers organisation och 
lärmiljö innan individinriktade åtgärder genomförs (Skolverket, 2014a). I studien har lärare 
rapporterat att insatser inom ramen för dessa teman genomförs men i mindre utsträckning än 
de pedagogiska förändringarna.  
 
Den svenska skolan präglas av tanken om inkludering och ska ge stöd till de som behöver det 
(SFS 2010:800; SOU 2017:35). Specialpedagogikens roll inom denna kontext är att ge elever 
de förutsättningar de behöver för att kunna lyckas utifrån sina behov (Skolverket 2016c). 
Sandström, Lindqvist och Klang (2017) visade i sin studie att det råder viss osäkerhet bland 
lärare om vem som ska ge extra anpassningar eller särskilt stöd. Den här studien visar att trots 
eventuell osäkerhet kring stöd, ser sig ändå samtliga intervjuade lärare ge någon form av 
icke-riktade stödinsatser med specialpedagogisk karaktär.  



53 
 

 
De insatser lärarna ser sig genomföra sker på gruppnivå. Det finns en risk för att det praktiska 
genomförandet av dessa bär oväntade exkluderande inslag likt den samundervisning 
Sundqvist och Lönnqvist (2016) studerade, men utformningen av arbetet visar tecken på ett 
inkluderande arbetssätt. Om utgångspunkten för inkludering är ”att det inte är eleven som ska 
anpassa sig efter skolan, utan skolan till eleven” finns i det icke-riktade stödet intressanta 
möjligheter (Ineland, Molin & Sauer, 2013 s.96). De insatser lärarna i studien berättar om 
förändrar den egna undervisningen, det material eleverna tar del av och i viss utsträckning 
den lärmiljö som omger eleverna. Med andra ord syftar de till att tillgängliggöra och förändra 
den ordinarie undervisningen och inte eleven. 
 
I linje med Hornbys (2015) inkluderande specialpedagogik finns i detta arbete en möjlighet 
för svenska lärare att utveckla och stödja elever i behov enligt de intentioner som beskrivs i 
Skolverkets allmänna råd om stödinsatser (Skolverket, 2014a). Det vill säga att innan 
individinriktade insatser sätts in finns möjlighet att ge inkluderande stöd. De icke-riktade 
stödinsatser som studiens respondenter gett uttryck för är en viktig del av skolors 
inkluderande arbete som behöver belysas i högre grad än tidigare.  

Utgångspunkter till grund för icke-riktat stöd 
De utgångspunkter lärare har för sitt icke-riktade stödarbete visar på den komplexa miljö de 
arbetar i. Framträdande är att de studerade lärarnas stödarbete kännetecknas av att ha elevers 
behov i fokus. När lärare ger icke-riktat stöd, särskilt pedagogiska insatser, är det med 
utgångspunkt i att göra någon aspekt av deras undervisning mer tillgänglig för en elevgrupp 
utifrån ett behov som bedöms finnas. Att låta elevers behov styra stödarbetet är enligt 
forskning en viktig utgångspunkt för lämpligt stöd (Parsons & Vaughn, 2013).  
 
Det är dock inte bara elevers behov som styr arbetet med att utveckla stödinsatser. Lärare 
navigerar fler överväganden som styr hur deras icke-riktade stöd ser ut. I utvecklandet av stöd 
förhåller de sig även till institutionella ramverk. Styrdokument som skolämnens 
kunskapskrav och skollagens krav på godkända betyg är viktiga i lärares tal om icke-riktat 
stöd och alla lärare förhåller sig på något sätt till dem. Icke-riktat stöd handlar så att säga inte 
enbart om att tillgängliggöra undervisningen för att bemöta elevers stödbehov, utan är en 
förhandling mellan de elevbehov som föreligger och skolans institutionella ramverk. 
 
Detta innebär att lärare måste förhålla sig till komplicerade överväganden där enkla svar inte 
finns. I vissa situationer kan det exempelvis vara rimligt att anpassa bort en viss texttyp för 
att tillgängliggöra en examination i en elevgrupp. Vad som följer är dock att det troligtvis 
finns en grupp elever med förutsättningar att klara av texttypen som inte får öva på dess 
skrivande. Huruvida detta är motiverat med tanke på principiella åtaganden om inkludering 
måste navigeras av varje enskild lärare och skola. 
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Utvärdering av icke-riktat stöd 
I Skolverkets allmänna råd om stödinsatser och systematiskt kvalitetsarbete finns 
beskrivningar på hur den formella stödverksamheten ska utformas och utvärderas 
(Skolverket, 2014a; Skolverket, 2014b). Dessa stöddokument bidrar dock med få 
beskrivningar av hur arbetet med icke-riktat stöd skall utformas och utvärderas.  
 
I denna kontext bedriver respondenterna icke-riktat stöd och utvärderar det utifrån olika 
former men med en stark trend mot informella, individuella och erfarenhetsbetonade 
utvärderingar. Kollegial uppföljning förekommer men tenderar att vara spontan och följer 
sällan en given mall. I ett fåtal fall redovisas utvärderingar som är formella, följer en given 
struktur och dokumenteras. 
 
Flera kriterier används för att utvärdera det icke-riktade stödet. Lärare bedömer hur den 
sociala interaktionen påverkas, hur förändringarna gör övningar eller examinationer mer 
genomförbara, men framför allt används kunskapsmål och betygsresultat som 
utvärderingskriterium.  
 
Även i de fall där betyg inte används för att utvärdera, finns ur ett systemteoretiskt perspektiv 
en institutionell logik som leder utvärderingarna i samma riktning. Kravet på godkända betyg 
och att elever ska klara skolans mål genomsyrar de utvärderingar som görs. Att utvärdera 
utifrån sociala kriterier, att det ska råda arbetsro på lektionen, eller att elever kan genomföra 
övningsuppgifter har endast betydelse inom det institutionella ramverk som omger skolan. I 
grund och botten syftar dessa också i slutändan mot att eleverna ska nå godkända resultat.  

Förutsättningar för icke-riktat stöd och ledningens arbete 
De intervjuade lärarnas tal om vilka förutsättningar som påverkar utformning och utvärdering 
av icke-riktat stöd lägger betydelse vid tid. Det gäller dels lärares individuella disponibla tid, 
men också den tid de har gemensamt med andra. Brist på tid påverkar enligt lärarnas utsagor 
arbetet negativt. Kollegors påverkan däremot upplevs påverka arbetet positivt. Kollegor i 
detta fall berör andra lärare, specialpedagoger och speciallärare. 
 
Få lärare problematiserar i sina intervjusvar deras syn på tidens vikt. Det finns fog för att vara 
kritisk, eller åtminstone försiktig i slutsatser kopplad till huruvida ökad tid innebär 
förbättrade stödinsatser. Arbetet med icke-riktat stöd är beroende av flera faktorer, 
exempelvis reflexiv metakognitiv förmåga, och det är inte säkert att enbart ökad mängd tid 
till planering och utvärdering innebär en process som producerar bättre resultat.  
 
Majoriteten lärare uttrycker att rektor har en viktig roll i skapandet av förutsättningar. Rektor 
upplevs styra över exempelvis lärares disponibla tid och former för samverkan. I den 
systemteoretiska tolkningen av feedback inom skolsystemet visades att det saknas 
beskrivningar av hur arbetet med icke-riktat stöd ska se ut; därmed saknas också feedback 
nedåt i systemet som formar arbetet.  
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Rektors roll blir därför viktig om skolor ska arbeta med icke-riktat stöd. Dels kan rektorer 
genom sitt handlande skapa feedback som leder till att arbetet påbörjas. Rektorer har också en 
stor roll i skapandet av ramar som möjliggör stödarbete. Sundqvist och Lundqvist (2016) 
påpekar exempelvis ledningens roll i skapandet av förutsättningar för genomförandet av 
samundervisning. Det finns troligtvis ramar som begränsar rektorers handlingsutrymme vad 
gäller exempelvis att öka lärares disponibla tid. Likväl är det viktigt att belysa rektors roll i 
arbetet med inkluderande stöd. 

Icke-riktat stöd och dess roll i svensk skola 
Våren 2016 saknade 17% av svenska grundskoleelever grundläggande behörighet att söka in 
på gymnasiet (Skolverket, 2017b). Ungefär samma mängd elever hade innan detta 
åtgärdsprogram och individinriktat stöd (Skolverket, 2017b). Inom ramen för det svenska 
skolsystemet är det individinriktade och eventuellt exkluderande stödet en formell realitet 
som inte kan förhandlas bort (SFS 2010:800). Att tillsätta särskilt stöd är 
myndighetsutövande med tydliga formkrav. Det individinriktade stödet kan inte tas bort, och 
bör inte tas bort, så vilken roll bör då det icke-riktade stödet ha?  
  
Skolverket rekommenderar att lärare innan extra anpassningar och särskilt stöd skall pröva så 
kallat icke-riktat stöd (Skolverket, 2014a). Förhoppningen är att med icke-riktat stöd behöver 
färre elever individinriktat stöd och åtgärdsprogram. Hornby (2015) förespråkar en 
inkluderande specialpedagogik med en balans exkluderande och exkluderande praktiker 
utifrån elevers behov. Ett skolsystem som använder icke-riktat stöd och i de fall det behövs 
individinriktat stöd kan falla inom ramen för Hornbys (2015) pedagogiska vision. Detta 
bygger dock på lärares medvetenhet om och vilja att använda icke-riktat stöd. 
 
I denna studie framträder kopplat till ovan svårigheter som bör navigeras. Det saknas former 
och strukturer för hur arbetet med icke-riktat arbete bör se ut. Vidare saknas en vokabulär för 
arbetet. Alla lärare är inte riktigt bekväma i att genomföra extra anpassningar och särskilt 
stöd än (Sandström & Klang, 2017). Däremot finns en vokabulär för dessa företeelser som 
lärare kan tala om och förstå. Den typ av arbete som går in under det icke-riktade stödet 
saknar denna typ av välkända begrepp, och blir därför svårare att prata om och undersöka.  
 
En respondent i studien använde begreppet generella anpassningar likt Janney och Snells 
(2006) användning av general adaptations. Kanske är ett begrepp i stil med detta något som 
behöver föras in i de svenska lärarnas professionella vokabulär. För hur utvärderar och 
utvecklar vi ett arbete som vi har svårt att definiera? 

Utveckling av strukturer för icke-riktat stöd  
Det stöd som ges i svenska skolor måste vara ändamålsenligt och fungerande. Med 
utgångspunkt i det lärare berättat om deras icke-riktade stöd finns områden där ett 
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utvecklingsarbete behöver bevakas av skolor: huvudsakligen utvärdering, 
kompetensutveckling och samverkan kring utveckling av stödinsatser. 
 
De intervjuade lärarnas tal om utvärderingar betonar en individuell och informell process. 
Detta innebär stort fokus vid individuella lärares förmågor och förutsättningar och därmed 
vissa risker. För det första saknas, jämfört med det särskilda stödet, en formell process för 
utvärderingarna vilket innebär att huruvida utvärderingsarbetet genomförs rimligtvis påverkas 
till stor del av lärarnas arbetsförhållanden (Skolverket, 2014a). Utan formella organisatoriska 
krav kan det antas att utvärdering av denna form av insatser inte har samma tyngd i 
genomförandet som exempelvis utvärdering av särskilt stöd.  
 
Vidare finns risk att utvärderingarna i och med sin prägel i individuella, informella former 
blir kortsiktiga och begränsade. Att exempelvis utvärdera hur ett tvålärarsystem fungerar och 
bör se ut kan inte genomföras i en enda klass under en kort period, utan behöver utvärderas i 
ett långsiktigt perspektiv med flera lärares arbete som utgångspunkt. Arbetet behöver 
systematiskt dokumenteras så att det kan följas upp över tid. Detta gäller även för övriga 
icke-riktade insatser lärare genomför. 
 
Ytterligare kräver utvärderingar som har i åtanke hur det icke-riktade stödet påverkar den 
komplexa miljö som klassrummet är en utvecklad analysförmåga. Att utvärdera en insats som 
genomförs för en elev, i en avgränsad miljö kräver ett medvetet och professionellt 
förhållningssätt. Att utvärdera hur en insats som genomförs på gruppnivå, i en föränderlig 
miljö är mer komplext. En viktig kompetens, inte bara för utvärderingen av icke-riktat stöd 
utan även för utvecklingen av den är därför den reflexiva metakognitiva kompetensen.   
 
Tidigare forskning har visat att lärare med utvecklad reflexiv metakognitiv förmåga bättre 
kan förstå inte bara elevernas utan även den egna och miljöns roll i hur utfallet för 
stödinsatser blir. De har därför bättre förutsättningar att göra korrekta bedömningar av hur det 
icke riktade stödet bör tillämpas och utvecklas (Lin, Schwartz, & Hatano 2005; Parsons & 
Vaughn, 2013; Kurth & Keegan, 2014). Skolväsendet kan inte bara anta att denna kompetens 
ska finnas hos lärare. För att icke-riktat stöd ska kunna genomföras på ett önskvärt sätt 
behövs fokus riktas på utveckling av lärares kompetenser däribland träning av den reflexiva 
metakognitiva förmågan.  
 
Utifrån lärarnas utsagor framträder också ett behov av fortsatt fortbildning om 
funktionsnedsättningar. Flera lärare ansåg att svårigheter förelåg i arbetet med att utveckla 
icke-riktade stödinsatser i och med att de saknade kunskaper som behövdes om vissa 
funktionsnedsättningar. Florian (2008) menade att pedagogiska problem blir 
specialpedagogiska när kunskap saknas för att hantera dem, och detta är även tydligt i 
relation till icke-riktat stöd. För att kunna bemöta behoven behöver kunskap utvecklas hos 
lärarna så att de känner sig redo att skapa förutsättningar för eleverna på ett inkluderande sätt. 
 
Med hänvisning till tidigare diskussion om ledningens roll i arbetet med icke-riktat stöd 
upprepas slutligen rektors vikt i skapandet av förutsättningar. Utvecklingen av och 
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utvärderingen av det icke-riktade stödet behöver bli mer systematiskt än vad det är i de 
studerade lärarnas tal. Huruvida en lärare utvärderar sitt icke-riktade stöd kan inte vara en 
fråga om individuella preferenser eller arbetsförhållanden. Inte heller huruvida den 
återkopplar och diskuterar insatserna kollegialt. Särskilt eftersom att forskning visat att 
kollegial återkoppling på den egna undervisningen är en framgångsfaktor för utvecklandet av 
goda resultat (Hattie, 2008). Lärarna anger i studien att den kollegiala samverkan med lärare 
och specialpedagoger har betydelse för arbetet med icke-riktat stöd, något som även Kotte 
(2017) uppmärksammat om inkluderande undervisning, och att inte använda dessa resurser 
innebär generell kompetensförlust i verksamheten. Skolor behöver således utveckla dels 
formella former för att utvärdera och dokumentera arbetet med icke-riktat stöd. Skolor 
behöver också utveckla former för kollegial samverkan kring detsamma samt öka tillgången 
till samarbete med specialpedagoger.  

Vidare forskning 
Den här studien har fokuserat på lärares tal om icke-riktat stöd. Med studiens resultat som 
utgångspunkt framträder ett antal potentiella forskningsområden. Ett intressant första område 
att undersöka kan vara av kvantitativ karaktär. Denna studie är begränsad i antal respondenter 
och gör inga anspråk på att beskriva hur lärare arbetar i allmänhet med icke-riktat stöd. Att 
med hjälp av exempelvis enkäter skapa en uppfattning om hur vanligt förekommande arbetet 
är med de fyra studerade teman icke-riktade stödinsatser kunde därför vara av intresse. Det 
hade även varit intressant att studera icke-riktade stödinsatsers effektivitet med utgångspunkt 
i exempelvis elevgruppers måluppfyllnad. 
 
Vidare kan studier med kvalitativ utgångspunkt ge ytterligare fördjupade kunskaper i arbetet 
med icke-riktat stöd. Att genom observationsstudier studera arbetsprocessen med exempelvis 
instructional adaptations hade gett kompletterande kunskap till den bild lärarnas tal ger. Det 
kan även vara intressant att i större detalj studera lärares iterativa arbetsprocess i 
utvärderingen av icke-riktat stöd eller de bedömningar som leder till att lärare väljer icke-
riktat stöd istället för individinriktat stöd.  

Metoddiskussion 
Om denna studie genomfördes igen skulle tid ägnas åt att korta ner intervjuerna genom fokus 
på färre teman om det icke-riktade stödet. Dels hade detta förhoppningsvis inneburit att lärare 
känner sig mer benägna att delta i studien. Kontakt med sedan tidigare bekanta lärare 
upprättades med hänsyn till svårigheter att hitta deltagare till studien. Kanske hade detta 
kunnat undvikas om intervjuerna inte tagit i anspråk lika mycket av lärares redan  
begränsade tid. 
 
Efter genomförande av intervjuerna kunde det noteras att utsagor kopplade till de sista 
temana tenderade att vara mer kortfattade jämfört med exempelvis de om pedagogiska 
anpassningarna. I vissa fall avhandlades de sista temana inte alls. En anledning till detta kan 
vara att det fanns mycket att säga om pedagogiska anpassningar, men resultaten kan också ha 
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påverkats av att respondenterna mot slutet av intervjuerna börjat känna sig trötta och mindre 
alerta. Med kortare mer fokuserade intervjuer hade dessa brister möjligtvis kunnat åtgärdas 
eller åtminstone uteslutas. 
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Bilaga 1: Missivbrev 
 
Ämne: Förfrågan om deltagande i studie, Umeå Universitet 
 
Hej, 
 
Jag heter Erik Müller-Sandvik och studerar på Specialpedagogprogrammet vid Umeå 
Universitet. Jag skriver för närvarande mitt examensarbete och kontaktar därför dig. Jag 
genomför en studie om lärares syn på och erfarenheter av stödinsatser i skolan. Det jag valt 
att fokusera på är det stöd lärare genomför innan extra anpassningar och särskilt stöd, d.v.s. 
stödinsatser som inte är individinriktade. Anledningen till detta är att det för närvarande inte 
finns mycket forskning på det arbete som genomförs innan de riktade insatserna. 
Förhoppningen med studien är att kunna belysa det arbete lärare redan gör, undersöka 
utvecklingsmöjligheter och kunna sprida goda exempel som deltagande informanter så klart 
får ta del av efter färdigskriven rapport. 
 
Jag är intresserad av att intervjua lärare som arbetar med klassrumsundervisning på 
högstadiet. Jag hoppas därför att du kan tänka dig att ställa upp på en intervju. Jag är 
flexibel till ditt behov vad gäller tid och plats och kan anpassa mig till förslag du har. 
Intervjuerna väntas ta ca. 45-60 minuter. Rapporten har sin utgångspunkt i 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och viktigt att veta inför intervjuerna är därför: 
 

● Deltagande är frivilligt och kan avbrytas när som helst. 
● Intervjuerna kommer att spelas in och sedan överföras till skrift. Efter godkänd 

rapport kommer inspelningar och transkriberingar att makuleras. 
● Alla informanter är konfidentiella. Skola och intervjupersoner kommer att 

avidentifieras i samband med deltagande och ha fingerade namn i rapporten. 
● De intervjusvar som ges kommer att bearbetas och redovisas i studiens resultatdel. 
● Efter genomförd intervju kommer informanter att få möjlighet att läsa rapporten. 

 
Jag hoppas verkligen att du kan ställa upp på att intervjuas! Ifall du har frågor är du 
välkommen att kontakta mig på: 
 
epost: erma0049@student.umu.se , erik.mullersandvik@gmail.com 
telefon: 070 2777 138 
 
Med vänliga hälsningar,  
Erik Müller-Sandvik 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide 
 
Briefing: 

● Samtycke 
● Inspelning 
● Konfidentialitet 
● Användning 

 
Kunskapsområdet: 

● Intervjun handlar om icke-riktat stöd. 
● Icke-riktat stöd definieras som stödinsatser som syftar till att stödja elevers 

måluppfyllnad, sociala utveckling eller förbättra den pedagogiska miljön, men 
inte faller inom ramen för extra anpassningar eller särskilt stöd. 

● Det handlar alltså om stödinsatser med utgångspunkt i en eller flera elevers 
stödbehov, som görs för en hel grupp. 
○ Exempel:  

■ Anpassad uppgift ges till en eller två elever i behov. (Extra 
anpassning) 

■ Anpassad uppgift ges till hela klassen. (Icke-riktat stöd) 
 
Informantens kontext 

● Berätta kort om dig själv: 
○ Utbildning 
○ Erfarenhet 

● Berätta om din nuvarande undervisningssituation: 
○ Klasstorlek 
○ Upplevelse av stödbehov. 

 
Stöd på din skola 

● Berätta om arbetsgången för stödverksamhet på din skola. 
● Har stödteamet någonsin bett dig pröva något icke-riktat istället för extra 

anpassningar eller särskilt stöd? 
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Centrala teman 

 
 
“Innan stödinsatser riktade mot individen sätts in är det viktigt att skolan har sett över 
hur organisationen omkring eleven ser ut. Det kan bland annat ske genom att se 
över hur resurser fördelas, vilka pedagogiska metoder som används, hur den 
aktuella elevgruppen fungerar och hur elevens lärmiljöer är organiserade.” 
 
 
● Frågorna delas in i fyra teman: 

○ resursfördelning 
○ pedagogiska metoder 
○ insatser riktade mot elevgruppens organisation 
○ lärmiljöer 

 

 

 

 

Pedagogik 

Lärmiljö Elevgrupp 

Resursfördelning 

Exempel 
Användning av AKK, 
tydliggörande pedagogik, 
mer inslag av konstnärligt 
arbete, ökad variation av 
metoder, lektionsstruktur, 
utepedagogik, etc.  

Exempel 
Ändrat schema genom 
tidigare- / senareläggning 
av lektioner, ändrat 
gruppsammansättningar, 
ändrat något kring 
gruppens rastsituation, 
flyttat om sittplatser, etc.  

Exempel 
Dubblering av lärare eller 
annan personresurs, 
förlängd eller förkortad 
lektionstid, införande eller 
förändr av läromedel, etc.  

Exempel 
Använt rumsavdelare, 
möblerat om, dekorerat 
väggarna annorlunda, 
skalat av lärmiljön från 
intryck, etc.  
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Temafrågor  

Innan riktade insatser, har du / ni: 
● förändrat din pedagogik för att bemöta stödbehov i någon 

elevgrupp? 
● omfördelat resurser på skolan för att bemöta stödbehov i 

en av dina elevgrupper? 
● gjort insatser kring en elevgrupps organisation för att 

bemöta ett stödbehov i klassen? 
● förändrat en elevgrupps lärmiljö för att bemöta stödbehov? 

 
Frågor till varje tema (*Följdfrågor) 

Kan du ge exempel på förändringar som genomfördes. 
Berätta om förändringarna. 
Berätta om hur stödbehovet uppmärksammades. 
Vilka behov skulle förändringarna tillmötesgå? 
Hur planerades förändringarna? 
Vilka bedömningar var betydande för valet av 
förändring/insats? 
Vilka mål ställdes upp för förändringarna? 
(Berätta om hur förändringarna genomfördes.) 
Uppstod svårigheter i genomförandet? Berätta om dessa. 
Hur utvärderades förändringarna? 
● under och efter genomförande. 
● individuellt 
● i arbetslag 
● av ledning 

Utifrån vilka kriterier utvärderades förändringarna? 
 



68 
 

Ramfaktorer och möjligheter (*Följdfrågor) 

Hur upplever du dina förutsättningar att arbeta med icke-riktat 
stöd på din skola? 
Hur upplever du att tid som resurs påverkar din möjlighet att 
arbeta med icke-riktat stöd? 
Upplever du att du har tillräckligt med kunskaper för att planera, 
utveckla och utvärdera icke-riktat stöd? 
Upplever du att du har tillräckligt kollegialt stöd från skolan för 
att planera, utveckla och utvärdera icke-riktat stöd? 
 Stöd från ledning. 
 Stöd från arbetslag. 
 Stöd från specialpedagog / speciallärare. 
Hur upplever du din skolas möjligheter att omfördela resurser 
vid behov i arbetet med icke-riktat stöd? 
Vilka hinder upplever du på din skola i arbetet med icke-riktat 
stöd? 
Vilka styrkor eller möjligheter upplever du på din skola i arbetet 
med icke-riktat stöd? 
 
● Debriefing 
● Kan jag återkomma ifall jag har några frågor? 

○ Sker via mail, i så fall. 


