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Abstract 

 
This study aims to examine how teachers in elementary school reason about and effectively implements 

special needs education. A qualitative study was made by interviewing four elementary teachers about 

their own role in dealing with pupils in difficulty. The material was then analyzed using content analysis. 

The result section is presented by the study's issue and then been analyzed against the background 

research. In the analysis it follows that the teachers believe among other things that there is too little time 

and resources to meet pupils in difficulty, the time and resources in schools is essential when it comes to 

meet students' needs. A large part of the difficulties of implementing such work is in the school's 

structural terms. 

 

Nyckelord: elevers svårigheter i skolan, relationellt och kategoriskt perspektiv. 
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1 Inledning 

Som lärare kommer man oundvikligen stöta på elever vars behov inte går att tillmötesgå 

med hjälp av den traditionella undervisningen. När lärandet inte når ut till alla elever 

krävs det en omstrukturering och omplanering av undervisningen vilket i sin tur skapar 

mer arbete för läraren. För att undvika denna arbetsbelastning tillskrivs ofta eleven som 

bärare av problematiken, problemet ses som någonting medfött eller på annat sätt 

bundet till individen. I och med detta bildas en ansvarsförskjutning där lärarens 

undervisning och andra sociala aspekter förbises. I egenskap som lärare gör man det lätt 

för sig när problemet läggs på eleven och istället för att granska sig själv och sin egen 

undervisning söks svaren hos eleven. För att undvika detta synsätt som länge präglats 

inom skolan ersattes år 2000 Skollagens formulering ”elever med behov av särskilt 

stöd” till ”elever i behov av särskilt stöd”. I lagändringens förberedande arbete framgår 

det att syftet med denna omformulering var att flytta fokus från eleven, svårigheter som 

uppstår för en elev ska inte ses som individbundna utan istället bör hänsyn tas till den 

miljön i vilken undervisningen bedrivs samt betänkande kring hur denna kan förändras 

(Skolinspektionen, 2011:8). I ett sådant paradigmskifte måste verksamheten anpassas 

utefter elevens förutsättningar och fokus ska ligga på elevens möjlighet till utveckling. I 

och med hur dagens skola ser ut är det svårt för lärare att förstå och arbeta med elevers 

svårigheter och därmed anpassa undervisningen. Samtidigt är det någonting som 

förväntas av lärare, att de enskilda behoven som finns i en klass ska tillgodoses 

(Skolverket, 2011) Ljungblad (2003) anser dock att detta  krav är svårt för lärare att leva 

upp till, en lärare kan inte tillgodose alla elevers behov i en klass.  

 

Detta har fått mig att fundera kring min egen roll i klassrummet, vilket synsätt anammar 

jag och mina framtida kollegor? Att formuleringen ändrats betyder det att synsättet 

också ändrats, eller hur ser det ut i dagens skola? Hur pratar lärare om elever? Frågan 

som kvarstår är huruvida denna nya formulering är möjlig att implementera i dagens 

skola och om så är fallet, till vilket pris? Vad krävs det egentligen av en lärare i mötet 

med elever i svårigheter idag? 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur ett antal lärare resonerar kring och i praktiken 

verkställer specialpedagogiska åtgärder. 

 

De frågeställningar som ämnas besvaras i min studie är:  

 Hur ser läraren på sin egen roll/uppgift i arbetet med elever i svårigheter? 

o Vilken syn på undervisning och lärande uttrycks?  

o Vem/Vilka har, enligt informanterna, ansvar för upprättandet och 

genomförandet av handlingsplaner? 

 Vilka konsekvenser får lärarens förhållningssätt för eleverna?  
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2 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt beskrivs tidigare forskning och teorier som angränsar till studien.  

Innehållet är tänkt att skapa en grundläggande förståelse till olika sätt att se på 

svårigheter och skapande av problem samt hur dessa kan påverka eleven.  

2.1 Barn i svårigheter: 

Barn i svårigheter är ett diffust begrepp, det finns väldigt många olika svårigheter. De 

svårigheter som ligger i fokus i denna studie är beteende -och inlärningssvårigheter hos 

elever.  

2.1.1 Beteendesvårigheter 

Beteendesvårigheter kan yttra sig på en mängd olika sätt. Inom skolans väggar möts 

lärare av ett stort antal olika elever, högljudda elever som får uppmärksamhet genom att 

skrika och störa övriga individer, elever som uppvisar koncentrationssvårigheter samt 

utåtagerande elever (Nordahl m.fl, 2007). De elever som inte gör något väsen av sig 

hamnar ofta i skymundan av de elever som tar mer plats i klassrummet fast att de båda 

eleverna kan befinna sig i samma svåra situation (Johannesen, 1997).  

 

Ogden (2003) delar, i likhet med Johannesen (1997) och Nordahl m.fl. (2007), upp 

beteendesvårigheter i två kategorier. I den ena kategorin går det att finna elever som 

undviker social kontakt och i den andra kategorin hittar vi de elever som har svårigheter 

när det kommer till anpassning och kontaktskapande. På senare tid har skolans ansvar 

ökats gällande hantering av de problem som uppkommer med dessa elever. I och med 

detta har ett större ansvar även getts till lärare. Det är upp till lärarna att hitta fungerande 

strategier för att elever som uppvisar svårigheter ska kunna vara kvar i sin 

klassrumsmiljö (Ogden, 2003).  

 

Att möta elever som uppvisar beteendesvårigheter tillskillnad från att möta elever med 

inlärningssvårigheter är någonting vuxna kan se som ansträngande. Denna ansträngdhet 

kan leda till att lärare inte visar dessa ”störande” elever någon sympati eller medkänsla 

utan istället uppkommer känslor av irritation (Ogden, 1991). Liljegren (2000) påtalar 

vikten av att kunna se bortom en elevs beteende för att hitta den egentliga upplevelsen 

och därmed orsaken till problematiken. 

”Young people with learning difficulties get help with their difficulties; those with emotional and 

behavioral difficulties get punished for theirs” (Miller & Blyth 1996, s.161) 

Anpassningssvårigheter, beteendestörningar och psykosociala problem är några av de 

olika termer som tidigare använts för att beskriva beteendesvårigheter. Dessa begrepp 

har syftat på olika beteenden som en elev kan uppvisa, exempelvis disciplinproblem och 

psykogena inlärningssvårigheter, medan andra begrepp visar på sociala och 

känslomässiga problem och svårigheter som elever kan uppvisa. Utöver dessa syften 

finns det en del diagnostiserade begrepp som på olika sätt beskriver problem relaterade 



8 

till individers utveckling och sätt att fungera, exempelvis hyperaktivitetsstörning, 

antisocialt beteende, trotssyndrom samt depressiv beteendestörning (Ogden, 2003). 

 

"Beteendesvårigheter i skolan är elevbeteende som bryter mot skolans regler, normer och 

förväntningar. Beteendet hindrar undervisnings- och lärandeaktiviteter och därmed också 

elevernas lärande och utveckling. Det försvårar dessutom positiv interaktion med andra" (Ogden, 

2003, s.14) 

 

Ogden (1991) menar att när det uppstår ett problem med en elev är det vanligt att detta 

problem läggs hos eleven, vad som dock är viktigt att komma ihåg är att läraren, 

undervisningen och skolmiljön med stor sannolikhet kan vara orsaken till att 

beteendesvårigheter uppstår. Att bemöta och arbeta med elever som uppvisar 

beteendesvårigheter är det beteende många lärare anser som svårast i mötet med elever 

(Ogden, 2003).  

2.2 Inlärningssvårigheter 

Asmervik m.fl. (2001) beskriver inlärningssvårigheter som psykologiska eller 

neurologiska störningar och hinder i individens språkliga, perceptuella, motoriska och 

kognitiva funktioner. I och med dessa hinder tillägnar sig inte individen de kunskaper 

och färdigheter som förväntas kunna i olika åldrar. 

 

Nyman (2011) visar på två olika sätt att se på inlärningssvårigheter; generella eller 

specifika inlärningssvårigheter. Generella inlärningssvårigheter innebär att personen 

ifråga jämfört med genomsnittet fungerar på en lägre nivå. Det leder till att dessa 

personer har svårare att ta till sig ny information för att sedan använda den på ett 

konstruktivt sätt. Denna form av inlärningssvårighet är relativt vanlig men inte alltid 

uppenbar. Det är inte ovanligt att dessa barn hamnar efter i skolan då inlärningen av nya 

områden är mer tidskrävande. I och med detta kan det ställa till det i skolans värd och 

således påverka skolan och kamratskap negativt.  Specifika svårigheter handlar om 

tydliga svårigheter en person uppvisar inom ett särskilt område, det kan vara svårigheter 

med att skriva, läsa eller motoriska svårigheter. 
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2.3 Ett paradigmskifte 

Emanuelsson (2001) beskriver två olika perspektiv att använda sig av när det kommer 

till elever som påvisar någon form av svårighet, det kategoriska perspektivet eller det 

relationella perspektivet, elever med eller i svårigheter.  

2.3.1 Det kategoriska perspektivet 

Det kategoriska perspektivet (medicinskt - psykologiskt perspektiv) beskrivs som ett 

individinriktat perspektiv där en elevens svårigheter är individbundna, det vill säga att 

svårigheterna antingen är medfödda eller på annat sätt bundna till individen. Det 

kategoriska perspektivet kan också ses som ett bristperspektiv, de svårigheter en elev 

uppvisar är en direkt följd av de brister som eleven har. Enkelt uttryckt så talar det 

kategoriska perspektivet för att det är eleven ifråga som är bärare av problematiken 

(Persson, 2001; Atterström & Persson, 2000).  

 

De svårigheter elever uppvisar har traditionellt sett bestämts och benämnts med hjälp av 

diagnoser (Emanuelsson, 2001).  Haug (1998) menar att det är lättare att se en individs 

problem som ett biologiskt framför ett sociologiskt då det underlättar identifieringen av 

problemet såväl som hanterandet av den. När samhället använder sig av det kategoriska 

perspektivet framför det relationella döljs samhällets brister, att samhället inte är 

anpassat utefter den enskilda individen. Det kategoriska perspektivet medför på så vis 

en ansvarsbefrielse för föräldrar, politiker och skola ifråga om upplevda skuldkänslor av 

att ha bidragit till dessa svårigheter. Det bör emellertid uppmärksammas att en sådan 

ansvarsförskjutning, där de sociala aspekterna av problemet förbises, sker på bekostnad 

av individen (Haug, 1998).  

2.3.2 Det relationella perspektivet 

Inom det relationella perspektivet (sociologiskt perspektiv) ligger fokus på att se det 

som sker i samspelet mellan olika aktörer. Istället för att se eleven som problembärare 

ses orsakerna till en elevs svårigheter som pedagogiska eller organisatoriska brister 

(Ljusberg, 2009). Emanuelsson (2001) menar att det inte är den enskilde individens 

uppträdande eller beteende som ska stå i fokus utan att svårigheterna som uppvisas ska 

betraktas utifrån ett miljö- och socialrelaterat perspektiv. Det går inte att hitta orsaken 

till en elevs handlande i individens uppträdande utan fokus bör ligga på det som sker i 

mötet med omgivningen, det är där elevens svårigheter uppstår. Förändringar i elevens 

miljö kan påverka elevens förutsättningar att klara av skolan vilket betyder att 

undervisningen och dess innehåll måste anpassas utefter individen (Persson, 2001; 

Atterström & Persson, 2000). 

 

Vid det relationella perspektivet handlar det om lösningar som kräver att den 

undervisningsmiljö eleven befinner sig i behöver studeras och struktureras om, 

någonting som kommer kräva mycket tid innan resultat märks och således inte löser 

några akuta problem. Genom ett relationellt synsätt kan det samhälle vi befinner oss i 
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ses som en miljö där hinder och därmed handikapp skapas genom brister i bemötande 

och resurser. Då dagens samhällssystem inte är anpassat efter den enskilda elevens 

behov skapas ett handikapp. Detta handikapp är ett tecken på systemets brister, inte 

elevens (Emanuelsson 2001; Helldin, 1997; Tideman, 2000; Ljusberg, 2009).  

 

Det kategoriska och det relationella perspektivet ger två olika glasögon att använda när 

vi möter elever som uppvisar någon form av problem. Vilka glasögon vi väljer att se 

med kan ge konsekvenser för eleven (Persson, 2001).  

2.4 Elever som problembärare  

Forskning visar att när ett problem uppstår så är det vanligt att detta tillskrivs eleven, 

det blir en individualisering av problemet som i sin tur tillskriver eleven rollen som 

”problembärare” (Nilholm, 2011). Elever som stämplas som "problemelever" av lärare 

kan förklaras av elevernas oförmåga eller ovilja att kunna anpassa sig till den ”dolda 

läroplanen”, en läroplan där eleverna i en process socialiseras in i skolans värld för att 

passa in i skolans system och således bli en "idealelev". Denna dolda läroplan syns 

tydligast när det kommer till elever som inte når upp till normen och istället införlivas 

bilden av "en som inte passar in i skolans värld", en avvikare, hos de övriga eleverna. 

Att vara en avvikare beskrivs vanligtvis inom den sociologiska teorin som en process 

där individer bryter sociala normer och beteenden som finns inom en viss miljö. Inom 

skolans väggar innebär ofta en stämpling, det sätts en etikett på eleven, där hen beskrivs 

som exempelvis svagpresterande eller utåtagerande. I samma stund som en individ 

stämplas skapar omgivningen outtalade förväntningar på hen, förväntningar som 

individen tenderar att leva upp till (Lundgren, 2006).  

 

Känslan av att känna sig stämplad och stigmatiserad kan påverka elevens självkänsla 

och självuppfattning, när en elev blir stämplad ges eleven inte bara en etikett utan också 

ett manus, ett förbestämt sätt att agera (Imsen, 2000). Jönsson (1999) lyfter en studie där 

det framgår att elever som tidigare stämplats som problemelever tenderade att leva upp 

till omgivningens förväntningar vilket eleverna upplevde som tyngande samtidigt som 

detta gav dem ett sätt att bli synliga hos de övriga klasskamraterna, hellre negativ 

bekräftelse än ingen alls.  

 

När en elev uppvisar svårigheter i undervisningen är tanken att skolans arbetssätt ska 

omprövas, detta arbetssätt fungerar inte i dagens samhälle utan istället sker en ännu 

starkare individualisering av svårigheter då fler och fler barn och ungdomar blir 

diagnosticerade, de blir ”problembärare” (Nilholm, 2011). Denna diagnosticering 

behöver inte vara av en negativ karaktär men om fokus hamnar på individens 

funktionssätt utan att miljön tas i beaktande kan den leda till en negativ upplevelse. Att 

sätta elevens funktionssätt i fokus kan leda till att hen blir betraktad som onormal för 

omgivningen. Att inte ta miljön i beaktande vid utredning av elever som uppvisar någon 
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form av svårighet gör att viktiga faktorer glöms bort, det är miljön som eleven befinner 

sig i, sättet läraren undervisar och organiserar grupper som skolan kan påverka och 

hjälpa (ibid). Nilholm (2011) beskriver detta som en paradox där skolans ledare inte 

upplever sig ha någon påverkan och att de tror att elevens svårigheter beror på individen 

själv, inte lärmiljön.  

2.4.1 Diagnosticering 

När en diagnosticering genomförs ses det avvikande beteende som någonting som finns 

hos barnet, det är någonting biologiskt (Haug, 1998). Med utgångspunkt i det biologiska 

planeras och genomförs undervisningen utifrån denna synvinkel vilket i praktiken 

innebär att orsakerna inte ses som socialt konstruerade vilket kan förhindra en 

förändring och förbättring av skolan (Ahlberg, 1999). Om fokus förflyttas från det 

biologiska till elevens miljö krävs ett långsiktigt arbete med pedagogiska åtgärder. Detta 

arbete uppfattas ofta som mer krävande och diffusa då det är många parter i skolans 

verksamhet som blandas in (ibid). 

 

Nilholm (2011b) visar på en ökning av diagnosticering hos barn. Denna ökning beror 

förmodligen på betydelsen av en diagnos för att stöd och hjälp ska finnas tillgängligt 

(ibid). Att diagnostisera individer är enligt Nilsson (1995) ett sätt människor skapat för 

att kunna sätta in avvikande människor i fack. När en elev uppvisar problem eller 

beteendesvårigheter underlättar det för samhället att kategorisera dessa, tillskriva eleven 

en diagnos, istället för att ta reda på vad som kan vara orsaken till elevens svårigheter 

eller beteende. Att sopa problemen under mattan kan leda till att eleven blir stjälpt 

istället för hjälpt. Denna diagnosticering används som en ursäkt inom skolvärden för att 

eleven och hens beteende ska accepteras och tolereras inom skolan (ibid).  

2.5 Miljön som problem 

Då miljön eleven befinner sig i kan vara det som påverkar och hjälper elever i 

svårigheter så bör lärarens undervisningssätt, gruppernas organisation samt skolans 

utformning tas i beaktande när en elevs svårigheter ska utredas (Nilholm, 2011). I och 

med att miljön ses som ett problem flyttas fokus från individen, denna fokusförflyttning 

kräver en omstrukturering av omgivningen för att en förändring ska ske, någonting som 

är krävande och kan ta väldigt lång tid (Emanuelsson 2001; Helldin, 1997; Tideman, 

2000; Ljusberg, 2009.). 
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2.6 En skola för alla 

Begreppen ”en skola för alla”, integrering och inkludering är någonting som debatteras 

mycket. Haug (2003) förklarar begreppet "en skola för alla" som en inkluderande skola 

där alla elever ska vara delaktiga i skolans miljöer, oavsett svårighet eller ej. Nilholm 

(2006) skiljer på begreppen inkludering och integrering och menar att en inkludering 

innebär att en helhet ska anpassas till delarnas egenskaper, medan integrering syftar till 

att delarna ska passa in i en helhet som inte är formade efter delarnas egenskaper. 

Begreppet integrering syftar i praktiken till att se eleven som en naturlig del i en större 

gemenskap. Genom detta synsätt minskas avståndet mellan människor och grupper och 

en större gemenskap kan uppnås (Haug, 1998 & Tideman, 1998). För att en 

inkluderande skola ska kunna skapas krävs det en förändring av skolans struktur, detta 

står i kontrast mot den integrerande skolan där begreppet integrering istället pekar på att 

de avvikande eleverna ska anpassas till skolans aktuella och oförändrade system 

(Nilholm, 2006). När integrationsbegreppet används så syftar det till att det finns en 

idealelev, en elev som passar in i skolans aktuella system och därmed klarar av att nå 

upp till de mål och krav som finns. I och med denna idealelev skapas det avvikande 

elever och barnens rätt att vara olika försvinner (Nilholm, 2006). 

 

Peder Haug (2003) ställer frågan om drömmen om en skola för alla är realistisk att 

genomföra med tanke på hur dagens skola ser ut, när en elev inte uppnår skolans mål 

ligger felet hos eleven inte i skolans utformning. Istället för användandet av en idealelev 

borde idealet vara en skola som är anpassad utefter barnet och att skolan därför bör 

utformas så att den passar de enskilda individernas behov. 
 

Idén om en skola för alla ifrågasätts ofta med motiveringen att vissa kategorier av elever 

behöver särbehandlas för att uppnå målen. Detta motstånd manifesterar sig sedan i form 

av särlösningar där skolan genom speciella organisatoriska arrangemang delar in 

eleverna i vissa kategorier. Ett exempel på en sådan särlösning är särskilda 

undervisningsgrupper (Nilholm, 2011b). 

Specialpedagogik 

Specialpedagogiken uppstod när den vanliga skolan inte passade alla elever som 

befanns sig i den. Den specialpedagogiska synen har gått från att specialundervisningen 

ägde rum i mindre grupper utanför klassrummet till dagens inkluderande synsätt där 

tanken är att undervisningsmiljön ska anpassas utefter eleverna. I och med denna 

anpassning ska eleverna i största möjliga mån få undervisning tillsammans med övriga 

elever i klassrummet (Nilholm, 2003). Det inkluderande synsättet är dock en vision som 

i dagens skola inte går att uppnå. För att den övriga undervisningen ska fungera måste 

de problem en elev uppvisar ”rättas till” för att hen sedan sak kunna återgå till den 

ordinarie undervisningen. Ofta sker denna ”tillrättning” i enskilda undervisningsgrupper 

(Fitch, 2003). 
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Detta är ingenting nytt utan specialundervisningen har genom tiderna betraktats som ett 

sätt att kunna kompensera för de elever som uppvisar någon form av svårighet i skolan. 

För att eleven ska klara av målen och därmed sina svårigheter behövs denna 

specialundervisning och därför kan eleven komma att tillägna delar av undervisningen 

utanför klassrummet, enskilt eller i mindre gruppkonstellationer. I och med att eleven 

plockas ut ur klassrummet ses eleven som bärande av problemet, detta synsätt går att 

koppla till det kategoriska perspektivet som ofta uppkommer inom den 

specialpedagogiska forskningen (Haug 1998;Persson 2001;Tideman 1998;Nilholm 

2006).  

 

Att bli placerad i en särskild undervisningsgrupp kan ses som någonting positivt då 

eleverna får den hjälp de behöver men upplevelsen hos dessa elever skiljer sig åt och är 

inte alltid någonting positivt (Ljusberg, 2009;Emanuelsson, 1997). Ett flertal forskare 

anser att det inte finns någonting som tyder på att undervisning i särskilda 

undervisningsgrupper ska ge eleverna fördelar, de menar att upplevelsen istället blir en 

känsla av misslyckande (Ljusberg, 2009:Fitch 2003). Att skilja elever från den ordinarie 

undervisningen är någonting som kritiseras då elever ofta upplever en avsaknad av 

delaktighet. Skolans undervisning ska bygga på att elevernas olikheter ses som en 

tillgång och att pedagogerna har ett gemensamt ansvar för eleverna, lärare kan inte 

organisera bort vissa elever för att de anses vara ”svårare” att hantera (Haug, 1998). 

 

Forskare menar att detta undervisningssätt är det som vanligen används i den svenska 

skolan när det handlar om arbetet med elever som uppvisar svårigheter. Paradoxalt med 

detta är diskussionen om "en skola för alla", någonting som alla skolor ska sträva efter 

att vara (Brodin & Lindstrand 2010). I styrdokumenten går det att läsa att skolan ska 

motarbeta skapandet av olikheter bland eleverna och istället se olikheterna i en klass 

som tillgångar (Skolverket, 2011). Men för att i dagens skola kunna hantera dessa 

olikheter används istället det kategoriska perspektivet där elever diagnosticeras och 

kategoriseras för att dessa elevers behov ska kunna mötas (Tideman, 2000). 

 

Nilholm (2003) använder sig av tre perspektiv när det kommer till specialpedagogik; det 

kompensatoriska perspektivet, det kritiska perspektivet samt dilemma perspektivet. 

 

Det kompensatoriska perspektivet är det perspektiv som är mest dominerande inom 

specialpedagogiken. I det kompensatoriska perspektivet inringas individens 

problematiska egenskaper eller förmågor och försöker därefter reda ut vad som behöver 

kompenseras. Det kritiska perspektivet ifrågasätter det kompensatoriska då det menar 

att de problem som uppstår inom skolans miljö ska söka svar utanför eleven, som lärare 

kan man inte söka efter problem hos enbart en individ utan dess miljö måste tas i 

beaktande. Inom det kritiska perspektivet kritiseras även diagnosticering och menar på 

att objektiviteten och användbarheten har bör ifrågasättas. Dilemmaperspektivet skiljer 



14 

sig från de föregående perspektiven då de inte strävar efter att finna lösningar utan 

menar istället det finns en motsägelse i utbildningssystemet då alla elever har rätt att få 

liknande kunskaper samtidigt som undervisningen ska individanpassas. Vilket 

perspektiv som än väljs bör fokus ligga på eleven. Vilket behov uppvisar eleven och hur 

ska detta behov mötas och arbetas med? (ibid) 

 

2.7 Lärarens betydelse när det kommer till elever i svårigheter 

Då en elev uppvisar svårigheter hamnar fort ansvaret på elevens lärare. Ahlberg (2001) 

menar att ansvaret för en elevs inlärning och eventuella svårigheter inte enbart kan 

läggas på läraren. För att eleven ska få den hjälp hen behöver ska istället ansvaret delas 

med övrig personal på skolan. Pedagoger bör arbeta tillsammans för att skapa goda 

möten till barn i svårigheter. Genom en bra kommunikation och ett bra samspel kan 

pedagogerna rikta in sig på hur de ska bemöta alla elever och deras olikheter istället för 

att förlita sig på redan skapta teorier och etiketter (Ljungblad, 2003). 

 

När det kommer till arbete med elever, vare sig de har någon form av svårigheter eller 

ej, är det av stor vikt att dessa elever blir bemötta där de befinner sig, inte där vi vill att 

de ska vara. För att möta elever där de befinner sig krävs det en noga kartläggning av 

situationen, det är inte förrän man som lärare har en överblick av situationen som 

undervisningen kan formas utefter elevens behov (Malmer & Adler, 1996). Att ha 

rimliga krav och höga förväntningar på eleverna är någonting som är viktigt i arbetet 

med elever i svårigheter (Skolverket , 2012). Dessa elever måste, trots deras svårigheter, 

få uppleva känslan av att lyckas. Om kraven som ställs på dessa elever är för höga går 

eleverna miste om denna känsla vilket kan ge deras självkänsla en törn (Ljungblad, 

2003).  

 

Med tanke på hur dagens skola ser ut är det svårt för pedagoger att förstå och arbeta 

med elevers svårigheter men samtidigt så är det vad som förväntas, pedagogen ska 

kunna tillgodose alla de enskilda behov som finns i en klass. Detta är en ekvation som 

inte går ihop då en pedagog kan inte tillgodose 25 olika behov samtidigt (Ljungblad, 

2003). 
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3 Material och metod 

Insamlingen av material till denna studie har genomförts på fyra olika skolor som är 

centralt belägna i en mellanstor stad i Sverige. Fyra yrkesverksamma lärare har 

intervjuats för att ge underlag för undersökningen. För att underlätta för lärarna har 

intervjuerna skett på deras arbetsplats där varje intervju pågick i cirka 30 minuter.  

3.1 Kvalitativ metod 

Kvalitativ forskning utgår från uppfattningen att verkligheten är delad och att det 

därmed inte finns någon absolut och objektiv sanning, istället ligger nyckeln till 

kunskap i att erhålla förståelse för hur något kan uppfattas och förstås (Malterud, 2009). 

För att få denna förståelse utgör den sociala verkligheten, i detta fall, lärarnas tolkning 

av den miljö de befinner sig i, grunden för undersökningen (Bryman, 2011).  

3.2 Urval 

Då sannolikheten att de lärare som kontaktas har möjlighet att ställa upp på intervjuer är 

låg har ett tiotal lärare kontaktas för att försäkra ett tillräckligt underlag för studien. I 

samband med detta har ett informationsbrev (Bilaga 1) skickats ut där syftet med 

studien samt konfidentialitets– och frivillighetskravet förtydligades. Fyra lärare 

verksamma inom grundskolan accepterade förfrågan om att ställa upp på intervju. För 

att värna om samtliga lärares integritet har deras namn bytts ut. 

3.2.1 Beskrivning av informanter 

48 åriga Ingrid är utbildad grundskolelärare och är behörig att arbeta i årskurserna F-6. 

Hon har arbetat som lärare i 22 år. I nuläget arbetar hon tillsammans med en annan 

lärare i en förskoleklass. 

 

Cecilia är 38 år och har arbetat som lärare i 12 år. Hon är i grunden utbildad 

grundskolelärare för åldrarna 1-3 och för tillfället arbetar hon som klasslärare för 23 

elever i en årskurs 3. 

 

Mats är 51 år och har varit verksam inom skolan i sammanlagt 25 år och är även han 

utbildad grundskolelärare. I nuläget har han ansvaret över 22 elever i en årskurs 1 samt 

att han har engelska med de elever som går i årskurs 3.  

 

42 åriga Stig har tillsammans med en kollega ansvaret över 41 elever i en årskurs 2. Han 

har arbetat som lärare i 18 år och är i grunden utbildad lärare för åk 1-6. 

 

3.3 Pilotstudie 

Inför intervjuerna har en pilotstudie genomförts, detta för att få möjligheten att testa 

intervjufrågor samt det egna förhållningssättet, allt för att de kommande intervjuerna 
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ska ge så mycket material som möjligt. Den intervjuade läraren har valts ur ett 

bekvämlighetsperspektiv och intervjun tog plats på lärarens arbetsplats, vilken belägen i 

en mindre ort utanför en mellanstor stad.  

 

Intervjun varade i 30 minuter och spelades in med hjälp av en bandspelare för att 

möjlighet till analys skulle finnas. Vid analyseringen av detta material avlyssnades det 

för att höra hur samtalet fortlöpte. I och med denna pilotstudie framkom det att ledande 

frågor bör undvikas för nå in till lärarnas personliga tankar och åsikter. Vad som också 

framkom i pilotstudien var att lärarens svar ofta bekräftades vilket också bör undvikas 

för att frågorna och bemötandet ska hållas så neutralt som möjligt.  

3.4 Intervjuer 

Då studien syftar till att skildra enskilda lärares personliga åsikter och tankar har 

intervjuer av kvalitativ karaktär används. Kvalitativa intervjuer kräver att forskaren har 

kunskap inom området som ska studeras och därför har stor vikt lagts på att skapa en 

förförståelse för området innan intervjuerna genomförts. I denna studie har 

semistrukturerade intervjuer används då syftet har varit att få lärarnas syn på deras 

verklighet. Istället för att använda färdiga frågor har större frågeområden (Bilaga 2) 

används vilket har bidragit till ett mer naturligt samtal. Dessa frågeområden innehåller 

teman och medföljande stödfrågor. För att besvara studiens syfte samt få ett så givande 

samtal som möjligt har dessa frågeområden bearbetats och omarbetats för att undvika 

ledande frågor och egna antaganden (Bryman, 2011).  I och med dessa frågeområden 

finns kontrollen över samtalet hos intervjuaren samtidigt som informanten får möjlighet 

att samtala fritt kring ämnet. Det är av stor vikt att informanterna känner sig bekväma i 

samtalssituationen för att ett sådant tillförlitligt material som möjligt ska ges. Då studien 

utgår från lärares personliga tankar, åsikter och förhållningssätt har denna intervjuform 

varit nödvändig då samtalet liknas vid en konversation snarare än en intervju. Det har 

även varit av vikt att hålla en neutral och utforskande ställning för att undvika att 

påverka lärarnas svar och därmed riskera ett missvisande resultat (Patel & Davidson, 

2003). 

 

Intervjuerna har genomförts i grupprum på lärarnas arbetsplatser och efter lärarnas 

samtyckte har intervjuerna spelats in med hjälp av ljudupptagare. Då resultatet blir mer 

tillförlitligt om informanternas egna ord används i studien rekommenderar Dalen (2015) 

användandet av ljudupptagare. Tack vare ljudinspelningen finns möjligheten att 

fokusera på att vara en aktiv lyssnare och därmed skapa ett givande samtal. Intervjuerna 

har transkriberats direkt efter genomförandet för att inte ansiktsuttryck, kroppsspråk och 

annat som har relevans för resultatet försummas. För att transkriberingarna ska vara 

sanningsenliga har alla ord, uttryck och pauser noterats. Det insamlade materialet har 

sedan i resultatdelen sorterats utefter relevanta teman för att sedan analyseras och 

diskuteras.  
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3.5 Bearbetning och analys av material 

Vid bearbetning av material har Denscombes (2009) steg fungerat som utgångspunkt. 

Det första steget handlar om bearbetning av materialet vilket i denna studie innebar att 

de inspelade intervjuerna transkriberas. Det insamlade materialet har sedan bearbetats 

för att plocka ut relevanta stycken. Med intervjuns frågeområden som utgångspunkt har 

relevanta teman som underlättar bearbetningen av materialet framställts. Under dessa 

teman sorteras det utvalda materialet för att därefter tolkas och jämföras i resultatets 

analysdel. I resultatdelen har svaren återgivits så textnära som möjligt men också via 

direkta citat. 

  

När det kommer till analys av det insamlade intervjumaterialet har en kvalitativ 

innehållsanalys använts då denna metod utgår från forskarens tankar, känslor och 

erfarenheter när resultatet tolkas. I den kvalitativa innehållsanalysen handlar det inte 

bara om det nedskrivna, utan också om innebörden i det skrivna och då denna studie 

behandlar och frågar efter lärares personliga förhållningssätt passar denna analysmetod 

(Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Vid användning av en kvalitativ innehållsanalys krävs det att studien uppnår 

granskningskriterier för att godkännas som god forskning. Inom kvalitativ forskning är 

dessa kriterier forskningens trovärdighet och transparens. För att denna studies resultat 

ska vara trovärdigt har alla genomförda steg redovisats så att någon annan ska kunna 

genomföra en parallellstudie. Om det i min studie går att följa den process som ligger 

till grund för studiens resultat uppfylls även kravet om transparens (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

3.6 Forskningsetiska krav 

För att bedriva forskning i Sverige finns det vissa regler att förhålla sig till. Bryman 

(2011) beskriver fyra etiska riktlinjer; samtyckeskravet, informationskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. För att dessa krav ska kunna uppfyllas ska 

samtliga intervjupersoner informeras om studiens innehåll och syfte. Utöver detta ska 

information ges gällande det frivilliga deltagandet, de intervjuade har rätt att välja att 

inte svara på vissa frågor och att när som helst avbryta intervjun. För att följa 

konfidentialitetskravet så har intervjupersonerna avidentifierats, detta för att värna om 

intervjupersonernas integritet. De ljudinspelningar som har gjorts under intervjun samt 

det transkriberade materialet förvaras på en usb- enhet och är oåtkomligt för obehöriga. 

Intervjupersonerna har även informerats om vilka som har tillgång till detta material 

under studiens gång. 

 

Dessa allmänna regler är hämtade ur God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011): 

1. Du ska tala sanning om din forskning 

2. Du ska medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för dina studier 
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3. Du ska öppet redovisa metoder och resultat 

4. Du ska öppet redovisa kommersiella intressen och andra bindningar 

5. Du ska inte stjäla forskningsresultat från andra 

6. Du ska hålla god ordning i din forskning, bl.a. genom dokumentation och arkivering 

7. Du ska sträva efter att bedriva din forskning utan att skada människor, djur eller miljö 

8. Du ska vara rättvis i din bedömning av andras forskning. 

3.7 Metodologiska reflektioner 

I denna studie har kvalitativa semistrukturerade intervjuer använts för att samla in data. 

Denna metod valdes då den ger möjligheten att samla in ett mer djupgående material än 

vad en kvantitativ studie hade gjort. När det kommer till användandet av intervjuer som 

insamlingsmetod har möjligheten att generalisera studiens resultat inte varit möjligt då 

det som framkommit under intervjuerna endast utgår från "det intervjupersonerna sagt". 

Dock så redovisas denna studies resultat med hjälp av forskning vilket leder till 

möjligheten att påvisa hur verkligheten kan se ut (Trost, 2010). 

 

Vid semistrukturerade intervjuer är det av vikt att som intervjuare erhålla en neutral 

ställning då den ostrukturerade formen kan leda till att forskarens egna värderingar lyser 

igenom under intervjun. En annan nackdel med den ostrukturerade intervjuformen är att 

konversationen tar över och intervjuns frågor och teman glöms bort (Kvale & 

Brinkmann, 2009). För att en intervju ska bli så givande som möjligt är det viktigt att ha 

en neutral och följsam intervjuare, att personen som intervjuar är medveten om sina 

egna åsikter samt har en känsla för vilka frågor som kan ställas men även vilka frågor 

som bör undvikas (Trost, 2010).  

 

Att genomföra en intervju med endast en intervjuare är det vanligaste och har varit på 

både gott och ont. Om möjligheten att vara två intervjuare finns kan dessa två vara ett 

stöd för varandra och lyfta kvalitén på intervjun. I de intervjuer där det endast är en 

intervjuare finns dock inget krav på samarbete och samspel för att en givande intervju 

ska ges (Trost, 2010). 
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4 Resultat 

Till grund för resultatredovisningen ligger fyra intervjuer med lärare som i sitt dagliga 

arbete möter elever av olika slag. Studiens resultat redovisas utifrån tre olika teman som 

har sin utgångspunkt i arbetets frågeställningar. De namn som används under 

resultatdelen är påhittade för att värna om intervjupersonernas integritet. Informanternas 

svar har återgivits så textnära som möjligt samt via direkta citat. 

  

Studiens resultatredovisning går att finna under 6.1 och dess analysdel under 6.2. Under 

analysdelen har lärarnas svar tolkats och analyserats mot forskningsbakgrunden.  

4.1 Tema 1: Lärares förhållningssätt  

4.1.1 Hur beskriver lärare begreppet ”elever i svårigheter”? 

Stig förklarar att han inte tror på en enkel uppdelning av sjuka och friska. Han menar att 

det inte finns en linje där vi friska är på ena kanten och de med ADHD och Asperger på 

den andra kanten. Hans utgångspunkt är att vi alla är någonstans på skalan och att det 

naturligtvis beror på hur allvarligt det är och vilken stöttning som fås.  

 

Ingrid ger sitt svar genom ett konkret exempel: ”En elev i svårigheter kan ju tillexempel 

vara en elev som har svårt att förstå muntliga och även skriftliga instruktioner, och 

även fast de förstår har de svårt att komma igång och jobba med det, det blir ändå 

ingenting gjort. Det kan handla om svårigheter med att eleven är motorlös, alltså att 

eleven inte kommer till nästa steg”. 

 

Cecilia ger även hon sin förklaring via elevexempel. Hon förklarar att ”det finns elever 

som behöver det visuella för att de ska förstå, det räcker inte bara med att höra. Det 

finns också elever som har väldigt lite uthållighet, de elever som inte orkar så mycket 

utan kräver lugn och ro". Ytterligare exempel på elever i svårigheter utgör ”de elever 

som har svårt att avskärma sig och koncentrera sig". Hon nämner också ” de elever 

som kräver enkla och tydliga uppgifter, det får inte vara bilder". Slutligen nämns också 

barn med olika handikapp. 

 

Mats utgår från sin erfarenhet och redogör för hur han hela tiden stöter på ”elever som 

kräver mer". Han förklarar vidare att efter att ha jobbat ett tag ” börjar man känna igen 

dessa svårigheter”. Mats medger att han från början kände inte igen så mycket men 

tillägger ” nu kan man ju se, jaha, den har de här svårigheterna och då vet man hur 

man kan hjälpa eleven”. Han utvecklar sitt resonemang genom fortsatta exempel. ”Man 

kan ju se barn som har svårigheter med språkutvecklingen, det här matematiska, det 

logiska tänkandet och den intellektuella sidan alltså arbetsminnet och så. Sen kan man 

se barn som har svårigheter med motoriken eller beteende, beteendesvårigheter". Mats 

vidareutvecklar sina tankar med orden ”Det handlar inte bara om en svårighet utan jag 

kan ju skaffa mig ett beteende som hindrar ju mig i min utveckling, att jag har skaffat 

mig en massa dåliga vanor som leder till svårigheter". 
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4.1.2 Lärares upplevelser av arbetet med elever i svårigheter 

Det Mats upplevde som absolut svårast var arbetet med de utåtagerande eleverna, ”de 

elever som slår sina kompisar och förstör saker”. Han belyser vikten av att skapa en 

förståelse hos de övriga eleverna så att de förstår att ”det är svårt för det här barnet och 

att de inte är för att hen är dum och elak utan att det är svårt”. 

 

Ingrid anser att det är svårt med ”de här barnen som inte stör någon, som inte gör 

någonting, de här som inte har någon startmotor". Hon menar att ”det egentligen inte 

behöver vara så att eleven har svårigheter eller att eleven inte förstår vad som ska 

göras”. Utan menar att ”det finns elever som busar under lektionen och på så sätt 

kommer efter, men de eleverna ser man ju alltid”. Ingrid tillägger att det är ”svårare 

med de tysta eleverna, de som bara sitter och inte har någon egen motor. De eleverna 

finner man inga resurser för heller för de stör ju ingen annan” och menar på att ”man 

kan få resurser när det är personal som i behov av stöd för att elever stökar, bökar och 

bråkar vilket gör att det blir svårt med de här passiva barnen". 

4.2 Tema 2: Lärarens arbetssätt med elever i behov av stöd 

4.2.1 Lärares upplevelse av hur undervisningen påverkas av elever i svårigheter  

Ingrid berättar utifrån egna erfarenheter att hon under muntliga instruktioner ”ser att 

vissa elever inte är med och då får man gå fram till dem och berätta en gång till” och 

menar på att ”det är så man gör med de här eleverna”. Ingrid tillägger också att hon 

”möjligtvis använder sig av något bildstöd” som komplement till instruktioner men då 

instruktionerna getts ”har de ändå ingen egen motor för att komma igång". Ingrid anser 

att man ”För att hjälpa eleverna kan använda sig av olika hjälpmedel, kanske 

någonting som eleven kan ha på sin bänk”. Hon upplever dock att det ”blir så 

utmärkande, att andra elever kan fundera över varför hen behöver någonting sådant på 

sin bänk?”. 

 

Cecilia berättar att hon inför lektioner brukar fundera över vad eleven behöver. Vidare 

berättar hon att de ”fick en ny elev till klassen och de andra eleverna var milsvis före 

när hen började hos oss. Så imorse så skulle vi gå igenom läsläxan, och hen kan ju inte 

läsa, läxan är ju alldeles för svår. Eleven är ju nästan ett år efter och då tänker jag att 

när vi går igenom textens svåra ord och funderar över vad vissa ord betyder så kan 

man ju plocka bort eleven eftersom att denna bok är för svår. Den här eleven har 

istället en annan läsläxbok som egentligen är för ettor där specialläraren sitter med hen 

då det som sker i klassrummet endast skulle ske ovanför elevens huvud eller ja, hen 

skulle kunna lära sig några nya ord men det känns som att det är vettigare om hen får 

jobba med sin text istället". 

 

Cecilia påpekar förändringar som skett sedan denna elev började ”hade vi inte haft 

denna elev så hade specialläraren kunnat ta med någon mer elev från klassen men nu 

har vi ingen som är lika svag. Specialläraren hade lika mycket tid i klassen förut och då 

betyder ju det att den tiden som läggs på denna elev tas från någon som fick den innan, 
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en elev som fick denna tid förut får den inte nu. Det är det här som är knepigt med 

skolan, det finns andra som också är i behov av hjälp men det är den som är i mest 

behov av hjälp som får det”. 

 

Mats berättar att han och de övriga lärarna ”har märkt att de andra eleverna i klassen 

har uppmärksammat att en särskild elev behöver stöttas mer” och fortsätter berätta att 

eleverna under skoldagen stöttar genom att säga saker som “åh titta vad bra det går!”. 

Han menar att ”barn direkt ser om det är något barn som är annorlunda, det gör de och 

man ska inte låtsas och tro något annat”. Vidare belyser Mats istället vikten av att lära 

elever att det handlar om att utvecklas och lära sig nya saker, ”det är ju därför man är i 

skolan, för att lära sig, man går ju inte i skolan för att visa vad man redan kan. Är det 

någonting man inte kan så är det ju tur för den eleven att hen är i skolan så att hen får 

arbeta med det". Han berättar att detta förhållningssätt är ”någonting vi arbetar mycket 

med här, är det någonting man inte kan så är det en himla tur att barnet är i skolan så 

att vi kan arbeta med det”. 

 

Stig beskriver arbetet som tidskrävande ”det är mycket jobb och det tar mycket tid att 

arbeta med dessa elever” och påvisar vikten av förkunskap ”man måste ha kunskap och 

erfarenhet för att man ska veta vad det är eleven behöver”. Stig fortsätter att berätta att 

han under arbetet med elever ”försöker vara så tydlig som möjligt med vad det är 

eleven ska göra och försöker sätta upp korta mål som eleven ska hinna med under 

lektionen. Sedan får jag gå och kolla till eleven under lektionstiden för att se hur det 

går, hur långt hen har kommit. Han belyser dock svårigheten med detta då ”man har 20 

andra elever som man också ska hinna med”.  

4.2.2 Lärares upplevda roll i arbetet med elever i svårigheter 

Mats anser att ”man måste se att det finns svårigheter, och dessa måste man göra 

någonting åt”. Han menar att det blir ” lärarnas uppgift att se vad elevens svårigheter 

sitter i” och berättar att de tillsammans i hans arbetslag ”sitter och funderar på vad det 

är som behövs för att det ska fungera för eleven och utefter det gör en handlingsplan”. 

Mats belyser vikten av eleven är medveten om sina svårigheter för att hen ska kunna 

arbeta med dem och menar att ”svårigheterna inte får hindra en för att man är rädd att 

misslyckas”. Mats beskriver att hans roll i arbetet ”handlar om att komma på vilka 

verktyg det är eleverna behöver och vilka de missat på vägen". Han tror att det ibland 

kan vara så att ” lärare följer barnet för att se vart det ligger istället för att kanske se 

var är det svårigheterna är och vad kan vi göra åt dessa?". 

 

Cecilia anser att det i arbetet med dessa elever är ” viktigt att ha arbetet på rätt nivå, en 

nivå som gör att eleven klarar av det". Hon berättar att hon för att skapa ett arbete på 

rätt nivå ”tänker på vilka elever jag har i klassrummet när jag planerar min 

undervisning. I och med detta får jag tänka utifrån olika nivåer så att alla elever ska 

känna att de ska lyckas. Det får inte vara för lätt, inte för svårt utan det ska vara precis 

rätt nivå”. För en tydligare förklaring ger Cecilia ett exempel på en lektion där 

uppgifterna planerats utefter elevernas olika nivåer ”Idag under lektionen så berättade 
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jag för eleverna att de skulle få lite olika papper. Just vid den lektionen så hade jag satt 

ihop elever som var på samma nivå och då får ju de elever som är svagast det enklaste 

papperet medan de som har kommit långt får ett papper med problemlösning för 

årskurs tre. Det enklaste papperet är för de i ettan och nästan så att förskoleklassen 

skulle ha klarat vissa av uppgifterna".  

 

För att underlätta planering och arbete med en elev berättar Stig att han ”först tar reda 

på bakgrundsfakta; hur såg det ut på förskolan? hur fungerar det hemma? Vad är det 

som är svårt? Vad har ni gjort som gör att det fungerar? När fungerar det bäst?” han 

menar att om lärare får reda på detta behöver man inte börja om från noll. Vidare 

berättar Stig att han, i arbetet med elever, måste arbeta lösningsinriktat samt ha en tro på 

att det kommer fungera ”att försöka hitta vad det är som funkar, är det någonting som 

inte funkar? Varför funkar det inte? Vad är det vi gör som inte är bra, som inte passar 

den här gruppen eller det här barnet i den här gruppen? Det är jätteviktigt… Jag 

brukar säga att försöka hitta det som fungerar, det är som ett detektivarbete".  

 

Stig belyser vikten av ”att stötta och visa eleven att hen gör samma sak som de andra, 

att eleven är precis samma som alla andra och att det inte är någonting annorlunda 

med hen jämfört med de andra". vidare berättar han att det är ”därför vi har samma 

förväntningar på alla elever, alla ska vara med och göra samma saker men sedan kan 

några elever behöva mer stöd för att klara av det. Stig menar att detta arbetssätt, att ha 

samma förväntningar på alla barn, har stärkt ett visst barn jättemycket och han anser att 

de ”lyckats med det här barnet”. Stig tillägger att ”förutom att ha samma förväntningar 

på eleverna måste man vara tydlig och klar och att man tänker på att genomgångarna 

når ut till alla elever och är så tydliga som möjligt". Han berättar att han gärna i arbetet 

hjälper elever men berättar för dem att ”detta kan du göra och det ska du göra, jag 

kommer hjälpa dig och stötta dig men det är du som ska genomföra uppgiften”. Stig 

berättar att det i klassen finns en elev som behöver bildstöd, pictogram, för att hen ska 

kunna hänga med under dagen, detta arbetsstöd menar han ”gagnar alla, egentligen så 

gagnar ett specialpedagogiskt tänk alla elever". Stig fortsätter med att styrka 

användandet av material i samband med undervisning ”det kan underlätta förståelsen 

när man arbetar med exempelvis matematik”.  

 

Ingrid anser att det "ibland blir lite fel det här med att barnen har rätt att utvecklas från 

sin nivå när denna nivå är betydligt lägre än vad eleven borde ligga på just för att de 

inte har fått undervisning på grund av sina svårigheter. Alla har rätt att få undervisning 

och man kan inte acceptera att en sexåring inte klarar av att rita en kropp utan då 

måste jag som lärare vägleda denna elev, hur tänker du nu? Är det här en människa? 

Hur ser du ut? Titta på dig själv sitter en arm lös?”  

Ingrid belyser vikten av att alla elever gör samma saker under lektionen ”ska de rita 

självporträtt ja, då ska alla rita självporträtt". Hon menar att skillnaden istället blir de 

krav lärare ställer på eleverna ”man ställer ju olika krav på olika elever, de som man vet 
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kan, kan inte säga att de är klara efter fem minuter, för det är dem inte medan de här 

barnen som har svårt att komma igång, har de lyckats få ihop en människa så är ju det 

jättebra". 

 

När det handlar om elevers svårigheter menar Ingrid att det inte är någonting som växer 

bort utan det krävs att lärare hjälper eleven att arbetar med det ”Om man arbetar med 

sin svårighet och tränar så får man övning, man lär sig mer och då växer man i det, en 

svårighet växer inte bort utan man övar och tränar, det är viktigt tycker jag att visa att 

det går bättre, att de lär sig ju mer de övar”. 

 

Ingrid lyfter vikten av att visa eleverna att alla har någon form av svårighet ”att lyfta 

och visa på att ”det är inte så att du kan allting”, inte trycka ner eleven men att visa att 

alla har någonting de behöver du jobba på". Ingrid menar även att lärare i arbetet med 

elever måste komma ihåg att ”bara för att man som lärare inte lyckas en gång är man 

inte en dålig lärare!". Hon berättar vidare om en arbetskamrat som ofta sa att ”man får 

se det som en serie. Han spelade tidigare volleyboll och vissa matcher spelar man 

oavgjort, vissa matcher förlorar man, vissa matcher vinner man och det är inte förrän i 

seriens slut som man ser hur det har gått, inte efter en match. Har en match inte funkat, 

nej, vad var det då som inte fungerade? Det var ju inte barnet som var dumt, utan det 

var ju jag som inte kom fram till barnet, det var ju jag som inte förklarade på rätt sätt, 

eller var för otydlig eller inte hade rätt struktur". 

4.3 Tema 3: Specialundervisningens roll 

4.3.1 Lärarens syn på specialpedagogernas roll och betydelse i arbetet med elever i 

svårigheter. 

Ingrid anser att ”specialpedagogik handlar om kunskap om hur man hjälper elever att 

lära sig”. Hon menar att lärare inte kan göra på bara ett sätt utan det kan krävas att 

läraren testar olika sätt innan man kommer fram till en lösning. Ingrid belyser vikten av 

ett samarbete i skolans värld och hon berättar att ”jag har en jätteduktig och erfaren 

speciallärare som jag kan bolla med både om genomgångar som hon observerat och 

lektioner i helhet, hon kan kolla hur eleverna uppfattar lektionen, verkade det som att 

eleverna förstod?”.  

 

Cecilia berättar att specialläraren hon arbetar med ”är duktig på att bryta ner 

undervisningens delar i ännu mindre delar, om jag tycker jag har brutit ner det så kan 

hon ibland bryta ner det ännu mer".  

 

Mats beskriver att speciallärarens uppgift är att ”se på undervisningen ur ett annat 

perspektiv”. Han berättar att de ofta pratar om lektionernas upplägg innan för att 

specialläraren ska kunna komma med åsikter. Vidare berättar han att de ofta pratar med 

varandra efter lektionen också och tillsammans funderar över ”var är vi nu? Vilka är 

det som behöver hjälp? Vilka förstod det här, måste vi fortsätta arbeta med det här 
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momentet?”. Han menar att ”det inte är någon idé att forcera framåt för då behöver ju 

alla hjälp till slut".  

 

Stig ser på arbetet med specialpedagogen som ett teamwork ”När vi jobbar i 

klassrummet jobbar vi som ett team”. Han berättar att han funderat över elevernas 

reaktion över att det är en specialpedagog i klassrummet ”jag tror inte att barnen har 

någon tanke på att hon är specialpedagog".  

 

Stig anser att lärarnas uppgift är ”det som händer i klassrummet och det är ju det vi 

måste fokusera på” och menar att arbetet med elever i svårigheter har ”krävt 

jättemycket av oss som lärare”. Han belyser dock att elever i svårigheter inte ska läggas 

över på specialpedagogen ”vi kan ju inte tro att det bara är specialpedagogen som ska 

kunna jobba med det här” utan han menar att ”det är i klassrummet det händer hela 

tiden och det är egentligen där det kan hända någonting”. Stig beskriver 

specialpedagogens uppgift som att ” de mer handlar om att handleda och göra 

punktinsatser". Han utvecklar sitt resonemang att det är i klassrummet det händer och 

menar att ”barn som har svårigheter med matte ska inte gå till specialpedagogen under 

matematiklektionen för att jobba med matte, de ska gå till specialpedagogen efter 

skoldagen är slut och få en extra dusch”.  

 

Mats berättar att specialpedagogen varit inkopplad som rådgivare men att de själva har 

stått för de stödjande åtgärder som krävts ”vi har inte haft extra resurser utan extra 

anpassning. När jag läst om barn i behov av särskilt stöd så är det skillnad på de som 

har behov av särskilt stöd och de som är i behov av extra anpassning".. 

 

Stig ger ett exempel där ”en elev vi har går till specialpedagogen en gång i veckan där 

hen är själv och övar” och menar att det arbete som sker där inte räcker utan ”det är ju 

arbetet vi gör varenda dag i klassrummet som hjälper och sen blir besöket hos 

specialpedagogen en extra dusch". Stig anser att en lärare ”inte kan tänka sig att 

specialpedagogen ska kunna lösa barns svårigheter, så är det inte, det de kan göra är ju 

att stötta oss lärare med handledning, göra observationer och ”specialduschningar”. 

 

Stig anser att en lärare ska ha höga förväntningar på eleverna vare sig de har svårigheter 

eller ej. För att en elev som har svårigheter ska klara av att möta dessa förväntningar 

menar han att ”specialpedagoger och speciallärare måste hjälpas åt genom att hitta 

svårigheterna för att sedan handleda och komma fram till hur vi ska arbeta och vilka 

verktyg barnet behöver ha för att komma vidare". 

 

Stig lyfter även vikten av att lärare ”måste fortbilda sig, läsa, försöka hänga med i 

böcker och använda oss av det här detektivarbetet”. Han berättar att lärare inte kan 

lämna bort elever till andra skolor för att man själv inte klarar av dem ”man kan inte 

tänka, de här barnen ska inte gå här, utan alla barn har rätt att gå i skolan. Istället 

gäller det att lista ut vad som är svårigheten och även vilka verktyg barnet behöver, 
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alltså vilka anpassningar behövs? Handlar det om anpassning eller är det själva 

strukturen vi behöver ändra på? Vad har barnet för resurser som man kan bygga vidare 

på? Man måste ta reda på av det är barnet saknar för att man ska kunna bygga upp 

det”. 
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4.4 Analys av resultat 

4.4.1  Informanternas beskrivning av elever i svårigheter) 

Lärarnas beskrivningar av elever i svårigheter har olika utgångspunkter. Mats upplevde 

de utåtagerande eleverna, elever som uppvisar beteendesvårigheter, som det svåraste i 

sitt arbete. Detta är enligt Ogden (2003) en vanlig företeelse hos lärare och menar att 

många anser att arbetet med beteendesvårigheter är en stor utmaning. En av 

anledningarna till att just beteendesvårigheter ses som särskilt ansträngande kan vara att 

den väcker starka känslor av frustration och irritation hos läraren vilket i sin tur kan leda 

till en avsaknad av visad sympati eller medkänsla gentemot eleven. Att lärare upplever 

beteendesvårigheter som det svåraste när det kommer till arbetet med elever i 

svårigheter kan även bero på elevernas oförmåga att anpassa sig efter den ”dolda 

läroplanen” (Nilholm, 2011). Samtidigt så är det denna ”dolda läroplan” som skapar 

dessa beteendesvårigheter då alla elever inte når upp till normen och de förväntningar 

som ställs på dem. Risken med att inte kunna anpassa sig efter denna ”dolda läroplan” 

är att bilden av att inte passa in införlivas, inte bara hos eleverna i svårigheter, utan 

också hos deras klasskamrater. För att undvika denna segregering belyser Mats vikten 

av att skapa en förståelse hos de övriga eleverna och menar på att det är viktigt att 

införliva ett klassrumsklimat där samtliga elever visar respekt gentemot varandra och 

har förståelse för varandras olikheter. Detta klimat som Mats strävar efter möjliggör ett 

klassrum där eleverna vågar arbeta med sina svårigheter utan känna sig utpekade 

(Atterström & Persson, 2000).   

 

Mats beskriver vidare att dessa elever är ”elever som kräver mer” och påtalar vikten av 

att urskilja vissa mönster för att kunna hjälpa eleverna. Detta står i samklang med det 

Liljegren (2000) lyfter om vikten av att kunna se bortom beteendesvårigheteren och 

istället fokusera på att hitta orsaken till problemet. Ingrid lyfter en annan form av 

beteendesvårigheter när hon talar om ”de tysta eleverna” eller ”motorlösa elever”, 

elever som är passiva och har svårt att komma igång med arbetet samt att ta sig till nästa 

steg. Dessa elever hamnar ofta i skuggan av de elever som tar mer plats vilket kan leda 

till att de inte får den hjälpen som de behöver, trots att behovet är minst lika stort 

(Johannesen, 1997).  

 

Cecilias beskrivning av elever i svårigheter tar utgångspunkt i elevers olika behov och 

förutsättningar för lärande. Hon nämner även att svårigheter kan handla om olika 

handikapp. Emanuelsson (2001) beskriver att handikapp uppkommer till följd av brister 

i bemötande och resurser och ger en beskrivning av dagens samhällssystem. Detta 

system återfinns i skolan där elevens enskilda behov skapar ett handikapp och är 

därmed ett uttryck för systemets brister, inte elevens.  

 

Stigs första association till ”elever i svårigheter” var elever med Asperger och/eller 

ADHD men han belyser samtidigt att ”elever i svårigheter” nödvändigtvis inte behöver 
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centrera kring en diagnos, istället bör fokus ligga på de svårigheter som faktiskt finns 

och elevens behov av stöd. I dagens skola krävs dock ofta en diagnos för att elever ska 

få hjälp, detta blir problematiskt i ett scenario där eleven har behov av stöd med saknar 

diagnos som rättfärdigar resurserna som krävs (Nilholm ped.mag.). Detta belyser även 

Cecilia då hon i ett elevexempel tar upp hur andra elever i behov av stöd prioriteras bort 

till följd av att andra elever har ett större behov.  

 

I samtliga lärares beskrivningar av problem som uppkom i skolmiljön centrerades 

problemet och lösningen av detta problem ofta till eleven. Det är vanligt att det inom 

skolvärlden sker en såkallad individualisering där eleven blir problembärare (Nilholm, 

2011). Detta synsätt kan inordnas under det kategoriska perspektivet och Nilholm 

(2011) problematiserar detta och menar på att om eleven tillskrivs svårigheten så finns 

en överhängande risk att viktiga påverkansfaktorer såsom gruppens organisering samt 

lärarens undervisningssätt och övriga bidragande orsaker förbises.  

 

4.4.2  Informanternas beskrivning av arbetet med elever i svårigheter 

Ingrid poängterar vikten av anpassning i klassrumsmiljön och därmed användningen av 

individuella hjälpmedel. Samtidigt påtalar hon risken med att ett sådant handlande kan 

bli för utmärkande och ge upphov till funderingar hos de andra eleverna om varför 

denna elev behöver just detta. Stig menar samtidigt att dessa individuella hjälpmedel 

kan användas av alla i klassen och på så vis blir det inte utmärkande. Mats har ett annat 

synsätt och ser det som en självklarhet att synliggöra elevers olika behov och öppet 

arbeta med dessa. Utifrån Lundgrens (2006) sociologiska teori om avvikaridentiteter 

och stigmatiserande processer kan ett handlande likt Ingrids, som i grunden görs av 

omtänksamhet, medföra en form av stämpling. Denna stämpling skapar en etikettering 

av eleven som talar om för denne såväl som för de andra i klassrummet att eleven ifråga 

inte uppfyller den norm som ständigt infinner sig i klassrumsmiljön. På så vis 

stigmatiseras eleven och tillskrivs outtalade förväntningar vilket kan påverka elevens 

självkänsla. Detta kan leda till en negativ självuppfattning då eleven i speglingen av 

andra ser sig själv som en avvikare, en svagpresterande eller utåtagerande elev. Vidare 

riskerar detta enligt Imsen (2000) att få långtgående konsekvenser för eleven när hen 

över tid försöker leva upp till dessa dolda förväntningar och upprätthålla sin 

avvikaridentitet. Som Jönsson (1999) beskriver det, det är bättre att erhålla negativ 

bekräftelse än ingen bekräftelse alls. 

 

Ett vanligt tillvägagångssätt i arbetet med elever i svårigheter är att undervisningen sker 

utanför klassrummet i särskilda undervisningsgrupper (Nilholm, 2011a). Detta lyfter 

Cecilia upp med ett exempel där eleven plockas ut från klassrummet när det blir för 

svårt och menade att om eleven skulle vara med i den ordinarie undervisningen så skulle 

detta ske, som hon uttrycker det, ”ovanför elevens huvud”. Brodin & Lindstrand (2010) 

hävdar att undervisning i särskilda undervisningsgrupper är det som vanligast används i 
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den svenska skolan. Samtidigt hävdar ett flertal forskare att detta undervisningssätt inte 

ger eleverna några fördelar (Ljusberg, 2009 & Fitch, 2003).  

4.4.3 Perspektiv på specialpedagogik 

Nilholms (2011) tre generella perspektiv inom området specialpedagogik återspeglar sig 

i lärarnas svar. Cecilia lyfter dilemmaperspektivet och menar att en svårighet som hon 

ser med skolan är när andra elever står i behov av hjälp men det är den som är i mest 

behov av det som får resurserna. Detta blir enligt Nilholm (2011) motsägelsefullt inom 

skolvärlden då lärare å ena sidan ska ge alla elever liknande erfarenheter och kunskaper, 

å andra sidan ska undervisningen anpassas utefter elevernas individuella behov och 

förutsättningar. Utifrån ett kompensatoriskt perspektiv beskriver Mats hur han i sitt 

arbete försöker komma underfund med vilka verktyg eleverna behöver för att kunna 

lyckas i sitt lärande. Stig beskriver även hur en del elever kan behöva punktinsatser från 

specialpedagogen för att ytterligare slipa på sina färdigheter och förmågor utanför 

klassrummet, detta för att bättre kunna hänga med i klassrummet. Han menar dock att 

dessa punktinsatser bör ses som ett komplement till det faktiska arbetet som i huvudsak 

ska ske i klassrummet.  

 

Det kritiska perspektivet låter sig finnas i samtliga lärares svar däribland både Stig och 

Ingrid påtalar vikten av att som lärare kunna granska sig själv och sin egen roll som 

lärare för att anpassa sig till det som fungerar för barnet eller just den gruppen läraren 

arbetar med. Detta för att eleverna i största möjliga mån ska få undervisning 

tillsammans med övriga elever i klassrummet (Nilholm, 2003). Stig tar också upp 

betydelsen av att väga in miljömässiga faktorer som kan påverka elever i svårigheter 

inom skolan såväl som utanför den vilket styrks av det Emanuelsson (2001) säger om 

att alla svårigheter måste betraktas utifrån ett miljö- och socialrelaterat perspektiv. 

 

4.4.4  Lärarens betydelse för elever i svårigheter 

Skolverket (2012) belyser i sin rapport sambandet mellan prestation, motivation och 

undervisning där de viktigaste faktorerna innefattar lärarnas kunskap och engagemang, 

att kunna ställa höga förväntningar på eleverna samt ge stöd och hjälp vid behov. Stig 

tar återkommande upp vikten av att tro på eleverna och ha samma förväntningar på dem 

för att de ska kunna utvecklas och utmana sig själva. Vidare skildrar han sin strategi 

gentemot elever i svårigheter, han liknar det hela med ett detektivarbete där läraren 

måste reda ut hur eleven fungerat i andra miljöer och under andra förutsättningar för att 

hitta lösningar såväl som att stärka eleven genom att belysa det som fungerat och som 

eleven har lyckats med hittills. Ogden (2003) belyser vikten av att som lärare hitta 

fungerande strategier för att elever som uppvisar svårigheter ska ha möjlighet att vara 

kvar i sin klassrumsmiljö.  
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I Cecilias exempel på en undervisningssituation gavs de ”svaga eleverna” det enklaste 

papperet, en uppgift som hon var av den svårighetsgraden ”att förskoleklassen skulle ha 

klarat vissa av uppgifterna”. Ett annat elevexempel som Cecilia lyfte gällde en elev 

som låg rent kunskapsmässigt bakom de andra eleverna i läsning där eleven plockades 

ut ur klassrummet då läraren bedömde att hen inte skulle kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. Dessa två kan utgöra exempel på när förväntningarna på elever i 

svårigheter sänks så till den grad att den riskerar att begränsa elevernas 

utvecklingsmöjligheter (Skolverket 2012).  

 

Förväntningar i klassrummet är ett ämne som även Ingrid kommer in på under sin 

intervju. Hon beskriver hur det ibland kan bli fel när man i egenskap av lärare sätter en 

för låg nivå och förutsätter att eleven ligger på en viss nivå fastän den i själva verket 

skulle gynnas av att utmanas och därigenom utvecklas. I ett sådant scenario blir läraren 

ansvarig för den bristfälliga undervisningen och Ingrid påtalar därför vikten av att våga 

utmana elever i svårigheter så att de kan visa för sig själv såväl som för andra att det går 

bättre och att de lär sig ju mer de övar 

4.4.5  Specialpedagogens uppgift och betydelse för informanternas arbete 

När lärarna kände att de inte räckte till så var en återkommande insats kontakten med en 

specialpedagog. Beskrivningen av denna kontakt skiljde sig inte nämnvärt mellan 

lärarna. Mats återgav exempelvis hur han tillsammans med specialpedagogen planerade 

upplägget före lektionen såväl som återkoppling efter den för att kunna förbättra 

undervisningen. Samtliga lärare påtalade vikten av en fungerande kommunikation och 

en öppen samverkan pedagogerna emellan för att kunna utveckla undervisningen och 

främja elevernas förutsättningar till lärande (Ljungblad, 2003).  

 

Stig poängterar att det huvudsakliga arbetet måste utföras av läraren i klassrummet och 

att specialpedagogen således inte kan lösa elevers problem, utan snarare samverka med 

läraren för att finna nya sätt att arbeta på. Haug (1998) understryker att det pedagogiska 

arbetet måste bygga på att elevernas olikheter ses som en tillgång och att det hos 

pedagogerna finns ett gemensamt ansvar för eleverna. Detta innebär således att lärare 

inte kan välja bort elever i svårigheter för att de anses vara mer besvärliga att hantera än 

de övriga eleverna. Stig belyser slutligen alla elevers rätt att gå och lyckas i skolan och 

han lyfter lärarens ansvar när det kommer till att skapa förutsättningar för ett sådant 

klassrum. 
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5 Diskussion 

Utifrån intervjuerna med lärarna blev det tidigt väldigt tydligt att det kategoriska 

perspektivet användes oftare än det relationella perspektiv i praktiken, även om det 

relationella perspektivet var det mest önskvärda i lärarnas beskrivningar. Även om 

ambitionen var hög så räckte inte tiden och resurserna till för det arbete som lärarna 

önskade att de kunde bedriva. Så när deras vilja att hjälpa ställdes mot skolans 

strukturella begränsningar i form av tid och resurser så blev det uppenbart att även om 

viljan fanns där för lärarnas del så omöjliggjordes verkställandet av detta arbetssätt då 

skolans system utgjorde en begränsning. Det går således att säga att lärarnas 

förhållningssätt och arbetssätt varken är svart eller vitt, snarare handlar det om en 

pragmatisk blandning av båda delar för att få till stånd ett fungerande klassrumsklimat. 

 

Ett dilemma som var återkommande under intervjuerna var ställningstagandet kring 

vilken grupp läraren prioriterar, antingen främjandet av utvecklingen hos elever i 

svårigheter eller hos elever som låg längre fram. Det som upplevdes som en 

problematik av en av intervjupersonerna var att en elevs svårigheter och resursbehov 

drabbade den resterande klassens möjligheter att utvecklas. Likaså fanns det en stress 

och en känsla av skuld hos lärarna över att behöva välja mellan de låg- och 

högpresterande eleverna och/eller försöka hinna med båda delar. I dagens skola står det 

inte möjligt att göra båda delar för alla lärare vilket försvårar arbetet med att nå ”en 

skola för alla” då resurserna och därmed drivkrafterna för målet saknas. Dilemmat med 

visionen ”en skola för alla” kan således sägas ligga i skolsystemets struktur som i det 

närmaste gör denna vision till en form av illusion som enbart leder till mental 

utmattning och frustration hos pedagogerna.  

 

En annan problematik rör myten om att alla är olika men lika värdefulla och att allas 

olikheter är en tillgång. Detta blir särskilt tydligt i arbetet med elever som uppvisar 

någon form av svårighet i mötet med sin omgivning. I en värld där allas olikheter 

verkligen var en tillgång så skulle dessa elever inte behöva vara problembärare, vidare 

skulle de inte behöva tillgodogöra sig verktyg för att anpassa sig till den resterande 

skalan som betecknas som den normala och den önskvärda. 

 

Mats berättade att han tack vare sin erfarenhet kan känna igen vissa mönster och 

beteenden hos elever och utefter det vet hur han ska gå vidare för att hjälpa eleven. 

Ingrid visar också på att hon med erfarenhet vet att ”det är så man gör med de här 

eleverna”. Faran med detta synsätt är att det är lätt att fastna i kategoriseringar och 

glömmer att se individen och dennes unika behov bakom problemet eller diagnosen. Det 

viktigaste är trots allt att se till elevens behov och utefter det arbeta med svårigheterna, 

det är inte förrän elevens behov har kartlagts som undervisningen kan formas (Malmer 

& Adler 1996).  
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En annan återkommande beskrivning under intervjuerna var exempelvis ”de här 

barnen”. Detta kan ses som en form av uppdelning i två läger där vi har de normala 

eleverna på ena sidan och de avvikande eleverna på den andra. Risken med en sådan 

uppdelning är den segregerande effekt som följer där de avvikande eleverna 

stigmatiseras och får bära på negativa symboler såväl som de i fortsättningen sannolikt 

tillskrivs än fler sådana vilket ytterligare förstärker en redan negativ självbild. 

 

Resursfördelning är något som Cecilia tar upp som något problematiskt, hennes klass 

har fått tillskott av en elev med stora lässvårigheter vilket kräver att specialpedagogen 

tillbringar mycket av sin tid med denna elev. Cecilia benämner detta som ”det finns 

andra som också är i behov av hjälp, men det är den som är i mest behov av hjälp som 

får det”. Nilholm (2011b) poängterar att det i dagens skola ofta krävs en diagnos för att 

en elev ska få den hjälp som behövs. Ingrid upplever detta som frustrerande då hon 

anser att arbetet med de ”tysta eleverna” är ansträngande och att hon inte får några 

resurser för dessa elever då de inte ”stör” undervisningen. I och med detta betyder det 

att resurser fördelas utefter de elever som hörs mest istället för de som kanske behöver 

det mest och har de största svårigheterna. En fråga som tål att ställas i detta 

sammanhang är vad lärare då gör med de elever som inte ”stör” tillräckligt mycket? Hur 

mycket måste en elev störa för att hjälp ska kunna ges? Detta kan tänkas skapa en 

situation som utmärks av rivalitet och konkurrens bland elever i svårigheter där eleverna 

strävar efter att få hjälp och stöd genom att uppvisa ett allt mer utåtagerande beteende 

samtidigt som de utvecklar allt större svårigheter i samband med detta. 

 

I ett elevexempel som Cecilia lyfter upp beskrivs hur materialet anpassats för en elev 

och det blir tydligt att Cecilia har ett behov av att påtala att detta material ”egentligen är 

för ettor”. Likaså har hon ett behov av att påtala att ett annat material för en annan elev 

egentligen är för treor. Detta sätt att ”skryta” om och nedvärdera elever beroende på 

deras nivå i förhållande till normen kan bidra till att stärka stereotyper kring idealelever 

kontra avvikande, ”svaga” elever. 

 

För att det normala ska finnas och upprätthållas måste det avvikande också finnas. 

Genom att de avvikande eleverna påminns om sina brister och otillräckligheter så 

skadas deras mod och förmåga till initiativtagande vilket hindrar dem från att gå utanför 

deras bekvämlighetszon i rädsla för att misslyckas. Det är därför av vikt att lärarna 

uppmärksammar vilka elever som behöver extra stöttning och uppmuntran för att bryta 

detta nedåtgående mönster och på så sätt stärka elevens tilltro till sin egen förmåga.   

 

I teorin har den specialpedagogiska tanken gått från undervisning i mindre grupper 

utanför klassrummet till ett mer inkluderande synsätt där alla ska vara delaktiga. Men i 

praktiken så har inte strukturerna kunnat omstöpas lika snabbt som tanken vilket har 

gett upphov till illusionen ”en skola för alla”. 
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7 Bilagor 

Bilaga 1 – Välkomstbrev 

Hej! 

Jag heter Josefin Blomqvist och studerar till grundskolelärare (F-3) vid Umeå 

Universitet. För närvarande går jag termin 8 och har precis påbörjat mitt examensarbete. 

I detta arbete ska en studie genomföras, syftet med denna studie är att undersöka ett 

antal lärares arbets- och förhållningssätt mot elever som uppvisar inlärnings - eller 

beteendesvårigheter. Avsikten med denna studie är inte att värdera lärares arbete och 

syn på elever i svårigheter utan snarare att få en inblick i hur olika detta arbete kan se ut. 

Min önskan är att träffa och intervjua dig som arbetar inom grundskolans tidigare år och 

dagligen arbetar och möter elever i och utan svårigheter. Om detta är någonting som 

intresserar dig hoppas jag att du hör av dig till mig snarast möjligen så en intervju kan 

planeras in under februari månad. Jag har möjlighet att träffas dagtid, kvällstid, vardag 

och helg beroende på vad som passar dig bäst. Intervjun är beräknad att ta cirka 30 

minuter och kan för din enkelhet ske inom radien för din arbetsplats. Vid 

intervjutillfället kommer jag att använda mig av ljudinspelning för att underlätta 

bearbetningen av materialet. Intervjun är naturligtvis frivillig och du har rätt att avbryta 

den när som helst. 

I studien kommer inga namn eller övriga personuppgifter att användas. Dina 

personuppgifter kommer vara skyddade och obehöriga kommer inte kunna ta del av 

dem. Den inspelade intervjun kommer att transkriberas där texten enbart kommer vara 

tillgänglig för mig och min handledare på universitetet. Det framkomna materialet 

kommer liksom dina personuppgifter vara skyddade så att ingen obehörig kommer åt 

det. Efter den avslutade studien kommer den inspelade intervjun att raderas. När studien 

är godkänd kommer den att publiceras på Umeå universitets publiceringsdatabas. Om 

du har några funderingar är du välkommen att höra av dig till mig!  

Jag ser fram emot att höra från dig, med vänliga hälsningar: 

Josefin Blomqvist, Grundlärarprogrammet F-3, Termin 8, Umeå universitet. 

jjosefinb@hotmail.com 

073-834 92 58 
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Bilaga 2. Frågeområden 

 

Tema 1: Lärares förhållningssätt:  
 

 Vad är det första du tänker när du hör specialpedagogik? / Vad är det första du 

tänker när du hör elever i svårigheter?  

 Har du mött elever med olika typer av svårigheter under dina yrkesår?  

 Hur upplever du att arbetet kring dessa svårigheter har varit?   

 Är det någon elev som kommer upp i ditt huvud när du hör elever i svårigheter?  

 Hur uppmärksammade du att denna elev hade någon form av svårighet?  

  

Tema 2: Lärarens arbetssätt med elever i behov av stöd.  
 

 Påverkade denna elev din undervisning?   

 Vilken är din roll i arbetet med elever i svårigheter?  

o Finns det någonting du som lärare kan göra för att underlätta för denna elev?  

o Vilka olika arbetssätt kan du använda dig av i klassrummet?  

  

Tema 3: Specialundervisningens roll (spec. lärare/pedagoger)  
 

 Har du stött på tillfällen då du behövt ta hjälp från andra? (ex. speciallärare)  

 Vad får detta stöd för konsekvenser för din undervisning?   

 Om specialpedagogiska åtgärder inte sats in, på vilket sätt skulle detta påverka din 

undervisning?  
  


