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Sammanfattning 

Studien undersöker vilka framgångsfaktorer specialpedagoger identifierar på organisations-, 

grupp- och individnivå i arbetet med elever som befinner sig i gränslandet, för att eleverna ska 

nå sin fulla potential och bibehålla lusten att lära. Studien vilar på en kvalitativ metodansats 

vilken bygger på semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger.  

Specialpedagogerna identifierar framgångsfaktorer på samtliga nivåer, där inkludering 

genomsyrar alla nivåerna. Åldersintegrerade klasser/grupper, individuella stödinsatser, 

samverkan är andra exempel på framgångsfaktorer som underlättar på organisationsnivå.  På 

gruppnivå tillkommer ett tillåtande, tolerant och tryggt klimat och på individnivå beskrivs 

individuella anpassningar, särskilt stöd, dialog och motivation som viktiga framgångsfaktorer. 

Studiens empiri ställs i förhållande till Gerrbos (2012) identifierade framgångsfaktorer för 

elever i behov av särskilt stöd, vilken också fungerar som studiens teoretiska referensram.  
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1. Inledning 
En skola för alla har varit ledord under de senaste decennierna i Sverige. Målsättningen är och 

har varit att skapa en gemensam skola för alla, oavsett förutsättningar ska alla ha rätt till skola 

och utbildning. En av många utmaningar för att lyckas skapa en skola för alla är att inte alla 

elever har samma förutsättningar (Jakobsson & Nilsson, 2015; Persson & Persson, 2012). 

Eftersom förutsättningarna är olika för eleverna måste skolan arbeta med att stödja de elever 

som befinner sig i skolsvårigheter. Persson och Persson (2012) undrar om det ens är möjligt 

att elever som inte har en normalbegåvning kan nå målen i grundskolan.  

Jag har sedan en tid intresserat mig extra mycket för elever som befinner sig i gränslandet. 

Elever som hör till grundskolans skolform, men ligger på gränsen till en intellektuell 

funktionsnedsättning. De har ofta svårt att nå målen och få godkända betyg i de teoretiska 

ämnena. Min erfarenhet är att ju äldre eleverna blir, desto mer ökar skillnaden både socialt 

och kunskapsmässigt gentemot klasskamraterna. Detta kan leda till en minskad tilltro till sig 

själv, ett oengagemang och en känsla av att det ändå inte är lönt att anstränga sig när målen 

för betyg är alltför ouppnåeliga. Läroplanen är tydlig med att skolan har både ett 

kunskapsuppdrag och ett uppdrag att rusta för ett liv efter skolan (Skolverket, 2011). Tidigare 

forskning visar att godkända betyg är en skyddsfaktor i livet (Milered & Lindgren, 2014; 

Nordahl, Sorlie, Manger & Tveit, 2013). Jag vill skapa förståelse av specialpedagogers 

perspektiv på framgångsrikt arbete för elever i gränslandet för att eleverna ska kunna nå sin 

fulla potential och bibehålla tron på sig själva och lusten att lära. Hur kan skolan möta 

eleverna så att de lämnar grundskolan med så goda förutsättningar som möjligt? Det saknas 

forskning kring hur åtgärder på såväl organisations- som gruppnivå ska utformas för att skapa 

en än mer inkluderande skola (Nilholm & Göransson, 2014) samt kring specialpedagogisk 

verksamhet i skolan (Pettersson, 2017; Westling Allodi, 2016). Föreställningen inför det här 

arbetet var att elever med en låg teoretisk begåvning i många fall påminner om elever som går 

integrerad grundsärskola. Det har därför varit intressant att undersöka vilka framgångsrika 

strategier specialpedagogerna har utvecklat för att bemöta elever som befinner sig i 

gränslandet. 
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2. Bakgrund 
I kapitlet finns en kunskapsbakgrund till problemområdet samt tidigare forskning. Den 

teoretiska referensram som används presenteras för att få en förförståelse för syftet och 

sedermera studiens resultat. Kapitlet avslutas med att syfte och frågeställningar presenteras.  

2.1 Definitioner 
Skolan har i uppdrag att tidigt identifiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd och 

tillgodose elevens behov (SFS 2010:800). Vilka typer av åtgärder som skall sättas in nämns 

inte i skollagen, däremot betonas att elever och deras vårdnadshavare skall vara delaktiga i 

utformandet. Det är viktigt att åtgärder och insatser genomförs för att undvika att elever ska 

komma i en situation då de behöver särskilt stöd (Gerrbo, 2012).  

Det är inte helt okomplicerat att kategorisera elever utifrån intelligens (Axelsson, 2012; 

Gerrbo, 2012), men nödvändigt för att kunna tillgodose deras behov så att måluppfyllelsen 

ökar (Gerrbo, 2012). Även skolors elevhälsoteam har behov av att kategorisera elever bland 

annat utifrån begåvning, mognad och motivation (Hjörne & Säljö, 2014). Intelligens, svag 

begåvning och elever med ett lågt teoretiskt tänkande är komplicerade begrepp och inte helt 

enkelt att definiera, med det kan däremot vara viktigt för samhället och eleven 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). De skriver:  

Begåvning (eller intelligens) handlar om en persons förutsättningar för utveckling och 

utövande av olika färdigheter. Man kan ha begåvning inom många områden, men ofta används 

begreppet för att beskriva förutsättningar för tänkande och problemlösning: att tänka abstrakt, 

att se relationer, lära sig, anpassa sig till nya situationer och använda erfarenheter på ett 

effektivt sätt… Resultatet i begåvningstester ger en fingervisning om framtida utbildningsnivå, 

sysselsättning, socioekonomisk status och hälsa ( s.9).   

Om en elev har en begåvning som ligger betydligt under normalfördelningen och befinner sig 

i svårigheter också i andra vardagliga situationer har eleven en intellektuell 

funktionsnedsättning/utvecklingsstörning. Denna elev har rätt till skolgång utifrån särskolans 

läroplan och kan välja att gå särskola eller integrerad grundskola (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016; Skolverket, 2014). Elever med svag begåvning menas elever vars 

begåvningsnivå ligger i den nedre delen av normalvariationen (70-85 IQ-intervallet1), och de 

                                                           
1 Intelligens brukar i Sveriges grundskolor mätas genom ett WISC-test. Wisc-testen har prövat och skapats så 
att de ska vara representativa. Intelligenskvot (IQ) 100 är det genomsnittliga för åldern, elever som har IQ 
mellan 70-85 har alltså två standardavvikelser från det genomsnittliga. Har eleverna mer än två 
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befinner sig i stora svårigheter med det abstrakta tänkandet (Adolfsson, Carlsson-Kendall, 

Dahlström & Fernell, 2002). Dessa elever får kämpa hårt för att nå de krav som grundskolan 

ställer och det är en stor pedagogisk utmaning för pedagogerna att lyckas stödja eleverna mot 

att nå godkända betyg (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016).  

Uttrycket integrerad särskolelev används här för att förtydliga att det är en elev som läser efter 

grundsärskolan eller träningssärskolans läroplan men går i grundskolans skolform. Begreppet 

elever i gränslandet syftar här till elever med en låg teoretisk begåvning samt 

särskoleintegrerade elever. 

2.2 Historisk tillbakablick 
Folkskolan startade 1842 och har alltså funnits i lite drygt 150 år, det var en allmän folkskola 

för alla. Den första folkskolan hade tydlig struktur och tydliga förväntningar på eleverna, men 

levde eleverna inte upp till förväntningarna var de inte välkomna till skolan. På så sätt var inte 

folkskolan en skola för alla, inte heller den bottenskola som kom att utvecklas eller vår 

nuvarande grundskola blev en skola för alla (Hjörne & Säljö, 2014). Det har alltid pågått en 

ständig diskussion kring de elever som på något sätt inte lyckas leva upp till de förväntningar 

som råder. Segregerande lösningar och olika skolreformer har alltid funnits för elever som 

avviker (Brodin & Lindstrand, 2010; Hjörne & Säljö, 2014).   

I slutet på 1800-talet reagerade man på att skolväsendet särskiljde elever från ordinarie klasser 

på grund av svagbegåvning. Det var legitimt i skolan att differentiera elever som hade stora 

intellektuella begränsningar, de placerades i klasser där det var lägre krav på kunskaper än i 

den traditionella skolan (Brodin & Lindstrand, 2010). I diskussionerna väcktes tanken på en 

gemensam bottenskola, där likvärdighet för alla elever var en vision vilken de skulle nå 

genom mycket duktiga pedagoger. Trots ambitionerna kom diskussionen snabbt igång hur 

man skulle urskilja de avvikande eleverna (Hjörne & Säljö, 2014) och under slutet av 1800-

talet infördes specialklasser. Under de första decennierna på 1900-talet ökade behovet att testa 

elever för att kunna differentiera dem. Det innebar att man också började tala om 

intelligenskvot i skolan. De elever som var i behov av hjälpklass var de elever som låg i 

spannet 70-85 i intelligenskvot. Tidigare hade ungefär 2 % av befolkningen setts som 

berättigade till hjälpklassen, men i och med testningen av intelligenskvot ökade målgruppen 

till cirka 13 % (Brodin & Lindstrand, 2010; Hjörne & Säljö, 2014). Skolan hade hittat ett 

                                                                                                                                                                                     
standardavvikelser har eleverna en intellektuell funktionsnedsättning (Carlsson Kendall, 2015) .    
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system för att differentiera de elever som avvek mot normen (Hjörne & Säljö, 2014). 

Specialskolan skulle vara en tillfällig lösning, tills eleverna kunde komma tillbaka till sina 

ordinarie klasser. Under 1900-talets första decennier började hjälpklasser att sprida sig i 

Sverige och under slutet av 1930-talet och början av 1940-talet förändrades det till att 

eleverna skulle få en mer anpassad undervisning. Den traditionella skolan skulle inte störas av 

eleverna med en svagare begåvning. Testningen av elever kritiserades framförallt av 

vårdnadshavare men skolväsendet menade att eleverna fick en större självtillit och blev mer 

harmoniska eftersom de inte utsattes för samma krav som eleverna i den traditionella skolan. 

Det diskuterades även om elever med svag begåvning skulle påverkas av att inte bli 

stimulerade av mer begåvade elever (Brodin & Lindstrand, 2010).  

Enhetsskolan växte fram under 1950-talet, och det innebar att skolan inte skulle differentieras 

fram till årskurs åtta. Men i praktiken fanns både specialklasser och hjälpklasser kvar. 

Debatten kring vad som var bra för dessa elever levde kvar å ena sidan att de inte skulle missa 

stimulansen från normalbegåvade å andra sidan bibehålla elevernas tillit till sig själva då de 

inte utsattes för krav som var orimliga. 1959 byggdes observationsundervisningen ut, vilket 

innebar att elever i stora behov skulle få en mer individuellt anpassad undervisning som bland 

annat byggde på positiv feedback (Hjörne & Säljö, 2014). 

När grundskolan infördes 1962 var en av de viktigaste frågorna hur grundskolan skulle lyckas 

med individualiseringen (Brodin & Lindstrand, 2010). I Lgr 62 fanns många förslag på olika 

särskiljande lösningar för olika avvikande grupper samt särskilda skolor för elever som kunde 

upplevas avvikande (Nilholm & Göransson, 2014).  

Alla barns rätt till skola uppfylldes 1968 då träningsskolan startade för elever i mycket stora 

svårigheter. 1969 infördes samordnad undervisningsform vilket ofta innebar att en 

speciallärare följde med eleverna under de ordinarie lektionerna. Fram till 1970-talet ansågs 

att orsaken till skolsvårigheter oftast var knutna till eleverna (Jakobsson & Nilsson, 2015) och 

under 1970-talet fanns en vilja att öka integreringen och utifrån detta tillsattes SIA-

utredningen (Skolverket, 2014). Med SIA-utredningen kom en ny organisation för skolan. 

Specialklasser och hjälpklasser skulle inte behövas i lika stor utsträckning och skolan skulle 

undvika att elever som befann sig i skolsvårigheter skulle särskiljas (Brodin & Lindstrand, 

2010; Skolverket, 2014). Detta medförde att speciallärarna i grundskolan fick betydligt fler 

elever att ansvara för (Brodin & Lindstrand, 2010).  
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2.3 Styrdokument 
FN:s konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen, är det mest övergripande 

styrdokumentet. Där beskrivs alla barns rätt till utbildning, alla barns lika värde och att 

barnets bästa ska vara det viktigaste (Barnkonventionen, 2009). I Salamancadeklarationen 

betonar vikten av att skapa en skola för alla med eleven i centrum, en skola som bygger 

undervisningen på inkludering och inte på särlösningar (Skolverket, 2014; Svenska 

Unescorådet, 2006). I deklarationen beskrivs att elever i behov av särskilt stöd har störst 

chans att nå bäst inlärningsresultat och delaktighet om de får gå inkluderade i skolan. Detta 

kräver samarbete inte bara inom skolan utan också med familj och andra i elevens närhet. I 

Salamancadeklarationen beskrivs både hur skolan kan arbeta på individnivå, men också på 

grupp-, organisations och samhällsnivå. Den betonar vikten av att oavsett vilka förutsättningar 

som finns så skall alla ha rätt till en likvärdig utbildning i inkluderande miljöer. 

Salamancadeklarationen framhåller att samhällen alltför länge har fokuserat på svårigheter i 

undervisningssituationer för elever med funktionsnedsättningar istället för på möjligheterna, 

det betonas att alla elever ska få undervisningen som håller en god nivå. Undervisningen 

måste anpassas till eleverna istället för att eleverna ska anpassas till undervisningen. Arbetar 

skolor utifrån eleverna kommer detta att ge positiva effekter inte bara för dessa elever utanför 

hela samhället (Svenska Unescorådet, 2006).  

I Salamancadeklarationen beskrivs även att elever endast i mycket särskilda fall ska gå i 

särskilda skolor eller i specialklasser. De specialskolor som finns bör istället hjälpa de 

ordinarie skolorna att anpassa både kursplanernas innehåll, upplägg och arbetssätt utifrån 

elevernas behov (Svenska Unescorådet, 2006).  

Skollagen betonar att skolan ska arbeta för att ge alla elever lika rättigheter och möjligheter 

och att arbeta mot diskriminering av till exempel funktionshinder (Jakobsson & Nilsson, 

2015; Skollag, 2008).  

I både Lgr80 och Lpo94 fanns begreppet en skola för alla med och förespråkades. 

Undervisningen skulle så långt som det var möjligt ske tillsammans med den ordinarie klassen 

(Jakobsson & Nilsson, 2015). I Sveriges nuvarande läroplan, Lgr 11, kvarstår att eleverna ska 

få stöd i det ordinarie arbetet i så stor utsträckning som möjligt. Läroplanen betonar att det är 

arbetssätten som skall förändras, anpassas och utvärderas före eleven får individuell 

stödundervisning. Mycket viktig är värdegrunden i Lgr 11 som visar på att alla elever oavsett 
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vilka svårigheter de befinner sig i ska få känna sig delaktiga i skolans gemensamma arbete 

(Skolverket, 2011).     

2.4 Beskrivning av problemområdet 
Fler och fler elever når inte skolans mål, och en av orsakerna till detta är elevernas bristande 

förmåga till det abstrakta tänkandet menar Adolfsson et al. (2002) efter att ha granskat 

journaler och utifrån dem sett brister i skolans kunskap om elevgruppen. De har även sett att 

elevgruppen visar större risk för nedsatt välbefinnande och lämnar grundskolan utan 

fullständiga betyg. Deras granskning visar att eleverna i större utsträckning behöver komma i 

kontakt med psykiatrin och socialtjänsten (Adolfsson, Carlsson-Kendall, Dahlström & 

Fernell, 2002). Internationell forskning visar också på att det finns en risk att elever som inte 

klarar skolan tillfredsställande hoppar av skolan, blir tonårsföräldrar och oftare hamnar i 

klammeri med rättvisan. Elevernas vårdnadshavare uttryckte oro kring mobbing, depression 

och utåtagerande beteende. Skolans personal uttryckte istället en oro för att eleverna inte 

nådde kunskapskraven och att de inte visste hur de skulle hjälpa eleverna vidare. De beskrev 

elever som saknade motivation och hade olika typer av beteendeproblematik (Connor, 

Alberto, Compton, & O'Connor, 2014) Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) menar att 

när eleverna möter överkrav kan de påverkas så att de känner en större frustration samt stress 

som påverkar både motivationen och självbilden negativt. Internationell forskning visar på att 

elever i gränslandet har en bristande startmotor, vilket kräver stöd för att komma vidare 

(Vuijk, Hartman, Scherder & Vischer, 2010). Elever som inte får det stöd de är i behov av 

mister motivationen och de utvecklar inte sitt lärande ultimat, vilket kan leda till att elever blir 

passiva, stökiga eller osynliga (Skolinspektionen, 2014).  

Broomhead (2013) anser att lärarna saknar tid för att möta elever i svårigheter. Vid tidsbrist 

finns risken att lärarna sänker förväntningarna på eleverna, vilket medför att de presterar 

sämre (Broomhead, 2013; Hattie, 2008). När lärarna inte anpassar tillräckligt alternativt 

beskriver problemen större än vad de egentligen är, finns risken att eleven blir bärare av 

problemet och att lösningen för situationen blir exkluderande. Konsekvenserna av detta menar 

Broomhead blir att eleverna inte får rätt stöd och anpassningar vilket leder till en minskad 

motivation (Broomhead, 2013). Skolan har bristande kunskaper om hur den ska anpassa 

undervisningen så att den ger rätt förutsättningar för alla och behöver alltså hjälp med detta 

(Specialpedagogiska institutet, 2008; Skolinspektionen, 2014).  
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Adolfsson et al. (2002) menar att skolans nuvarande system ignorerar denna elevgrupp, 

tidigare fanns det hjälpklasser och ett mer praktiskt alternativ att välja på. Nu har denna 

elevgrupp inte större rättigheter än någon annan elev i behov av särskilt stöd. Enligt 

författarna blir deras problem extra stora då elevernas svårigheter inte känns igen i skolan och 

att de därför inte heller får det stöd de behöver.  

Elever som ligger under normalfördelningskurvan när det gäller begåvningen, men inte så 

mycket under att de har en intellektuell funktionsnedsättning, löper risk att inte klara av de 

krav som såväl skolan som samhället ställer (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). 

Vad som anses vara normalt kan skilja mellan olika skolor och klasser men också bero på 

vilken samhällssyn som råder, vilken skolform eleverna går i samt vad man har för 

jämförelsepunkter. Skolan har haft svårt att ta till vara på den variation som finns inom 

normalområdet. Det finns en risk att eleven som har en diagnos får mer hjälp än de som inte 

har en diagnos och ju synligare funktionsnedsättningarna är desto mer stöd får eleverna 

(Jakobsson & Nilsson, 2015). Schuchardt, Maehler och Hasselhorn (2011) har undersökt 

minneskapacitet kopplat till språkinlärning för elever med en lindrig intellektuell 

funktionsnedsättning med dem som ligger i spannet 70-84 i intelligenskvot. De jämförde 

också med en kontrollgrupp som låg mellan intelligenskvot 85-115. De visar på att 

förutsättningar för minne är snarlika för de två sistnämnda grupperna medan den första 

gruppen har svårare att minnas vilket därför påverkar språkinlärningen.   

Det är viktigt att skolan tar reda på vad inlärningssvårigheter beror på och vilka elevens 

kognitiva förutsättningar är, så att undervisningen kan anpassas och rätt hjälp sätts in. För att 

kartlägga inlärningssvårigheter behöver flera olika professioner samverka. De menar vidare 

att inlärningssvårigheter kan beror på svag teoretisk begåvning när elevens testresultat 

befinner sig i nedre delen av normalvariationen (Milered & Lindgren, 2015). 

Blom (2007) visar på att samundervisningsgrupper har ökat till det dubbla i de kommunala 

skolorna i Stockholmsregionen från 1999/2000 till 2002/2003. Samundervisningsgrupperna är 

för elever som är mittemellan den traditionella grund- och särskolan.  Hon såg också att 

elevernas svårigheter inte direkt uppmärksammades i de lägre åldrarna, men när kraven ökade 

i skolan utkristalliserades svårigheterna. De samundervisningsgrupper som Blom studerat har 

uppstått ur ett växande behov, där det funnits elever som ansetts behöva av en annan 

undervisningsform eller där en omorganisation gjort att eleverna erbjudits 
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samundervisningsgrupp. Studien visade även att eleverna i samundervisningsgrupperna hade 

en liknande resa till den grupp de befinner sig i idag. En resa som präglas av flera olika 

bedömningar, olika insatser med bland annat specialpedagogiskt stöd, utvärderingar som visar 

att insatserna inte varit tillräckliga. För flertalet av eleverna beskrevs undervisningsgruppen 

som en sista utväg, när allt annat inom den ordinarie grundskolan testats medan det för andra 

var en tillfällig lösning för att komma ikapp den ordinarie klassen. Blom konstaterar att de 

elever som ses som avvikande beror på vilka krav som samhället ställer. Huruvida särskolan 

skall existera eller ej diskuterar Blom fram och tillbaka men det hon betonar vikten av är att 

grundskolan har förmåga att bedriva undervisning för alla elever oavsett om de har en 

diagnostiserad intellektuell funktionsnedsättning eller har om eleven befinner sig i andra 

skolsvårigheter.  

Skolverkets granskning visar att många elever tycker att lektionerna i skolan är enformiga, 

tråkiga och inte tillräckligt stimulerande eftersom undervisningen inte anpassas tillräckligt 

efter till exempel elevernas behov, bakgrund eller intressen (Skolverket, 2014). 

För att en elev ska känna sig inkluderad krävs inkludering på flera områden för att nå både en 

social utveckling och en kunskapsutveckling. Det handlar inte enbart om hur den enskilda 

elevens situation ser ut utan även om hur tillgänglig gemenskapen på skolan är (Nilholm & 

Göransson, 2014). Hanafin (2014) menar att inkluderande undervisning för elever med en 

intellektuell funktionsnedsättning kräver mer tid, uthållighet, kollegialt stöd men samtidigt 

också stöd från skolledning.  

2.5 Tidigare identifierade framgångsfaktorer 

2.5.1 Pedagogernas och specialpedagogernas roll 
Viktiga stödjande drag i skolmiljön för att elever oavsett funktionsnedsättning är att få stöd i 

den ordinarie undervisningen av engagerade lärare som kan stötta eleverna. Även positivt 

samarbete både inom skolan och med hemmet, god struktur på kunskapsöverföring, 

tillgängliga lokaler, gott klassrumsklimat, nödvändiga resurser och en kunnig arbetsledare 

identifieras också som viktiga stödjande drag (Jakobsson & Nilsson, 2015). Lärarens viktiga 

roll tillsammans med goda lärmiljöer och anpassad undervisning lyfter också 

Skolinspektionen (2014) fram som framgångsfaktorer och ett av skolans utvecklingsområden. 

De menar att lärare lyckas nå eleverna om de skapar relationer som bygger på förtroende 

samtidigt som de utmanar eleverna och låter dem vara delaktiga i undervisningen.  
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Pedagogernas förhållningssätt och uppfattning kring olika funktionsnedsättningar påverkar 

också hur framgångsrik undervisning eleverna får (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 2007; 

Connor, Alberto, Compton, & O'Connor, 2014; Pettersson, 2017: Skolverket, 2014).  

Pedagogernas förväntningar och tro på att elever ska lyckas tillsammans med i vilken kontext 

de befinner sig är också identifierade framgångsfaktorer (Pettersson, 2017; Ruppar, Gaffney 

& Dymond, 2015; Skolverket, 2014). Lärarna behöver hjälp av varandra och av skolledning 

för att utveckla sin undervisning så att rätt stöd kan ges och anpassningar i undervisningen 

genomföras (Connor, Alberto, Compton, & O'Connor, 2014; Hanafin, 2014; 

Skolinspektionen, 2014; Skolverket, 2014). Lärarna behöver också vara väl insatta i olika 

kursplaner för att både kunna planera och anpassa undervisningen för alla elever men också 

för att kunna göra korrekta bedömningar (Skolverket, 2014). De lärare som kan balansera de 

olika behoven av utmaningar, stöd och särskilt stöd i klassrummet är de lärare som i högre 

grad samarbetar med kollegor kring till exempel planering och bedömning (Skolinspektionen, 

2016; Skolverket, 2014). Lärare som arbetar i glesbygdsskolor utvecklar ofta ett samarbete 

och en samverkan som är betydelsefull för att skapa inkluderande lärmiljöer för elever i behov 

av särskilt stöd (Pettersson, 2017). Gustavsson och Hjörne (2015) beskriver den lilla 

fristående skolenheten som en lyckad organisation, där alla känner alla. Samverkan mellan 

skolledning, pedagoger och vårdnadshavare blir där ofta tydligare.  

För att skolan skall bli framgångsrik krävs både hög kunskap och likvärdighet. Det krävs att 

elevgrupper som befinner sig i skolsvårigheter kompenseras för de svårigheter som de 

befinner sig i. Det krävs också att lärarna är skickliga i sina ämnen, har varierande 

arbetsformer och en stor didaktisk förmåga (Persson & Persson, 2012). För att nå framgång är 

det viktigt att lärarna visar tilltro till elevernas förmåga och att eleverna får stöd för att lyckas. 

Motivation beskrivs som en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med 

skolarbetet (Blackwell et al., 2007; Persson & Persson, 2012; Skolinspektionen, 2014). I 

specialpedagogiska institutets (2008) undersökning beskrivs att eleverna uppskattar 

specialpedagogiskt stöd om lärarna är kunniga och engagerade. I de sammanhangen får de ett 

individuellt bemötande och känner sig sedda. Det är viktigt att lärarna visar omsorg om 

eleverna (Ogden, 1991; Pettersson, 2017). Även Blom (2007) betonar vikten av att skolans 

pedagoger är kunniga inom både pedagogik, metodik och funktionsnedsättningar. Det är 

viktigt att skolan har en genomtänkt organisation och prioriterar resurserna rätt.  
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Den specialpedagogiska rollen är viktig då den bland annat ska vara med och driva 

skolutvecklingen mot att skolan ska bli bättre på att möta alla elever (Gustavsson & Hjörne, 

2015; Jakobsson & Nilsson, 2015).  Specialpedagogen ska också arbeta direkt med eleverna 

och indirekt genom att till exempel ge handledning till de undervisande pedagogerna 

(Jakobsson & Nilsson, 2015). Pettersson (2017) samt Gustavsson och Hjörne (2015) menar att 

det specialpedagogiska stödet som undervisande lärare får är viktigt för att lyckas skapa en 

inkluderande lärmiljö. När den specialpedagogiska kompetensen handleder de undervisande 

lärarna hittas ofta lösningar till inkluderande anpassningar.  

Det kan också behövas andra stödinsatser som ett komplement till stöd i klassens ordinarie 

undervisning. Dessa stödinsatser kan till exempel vara en särskild undervisningsgrupp, 

specialpedagogiskt stöd enskilt eller i grupp eller nivågrupperingar med olika studietakt. 

Jakobsson och Nilsson (2015) beskriver att det ibland har varit svårt att få till dessa åtgärder 

då det ibland sker lösningar ute på skolorna på rutin, utan någon större analys av individens 

behov eller lärmiljöerna. Nivågrupperingar eller andra särskiljande lösningar ger inte de 

positiva effekter som många lärare ofta tror (Persson & Persson, 2012). Gustavsson och 

Hjörne (2015) beskriver i sin tur en skolorganisation där särskilda undervisningsgrupper inte 

behövs utan att skolan istället organiseras genom dubbla pedagoger i klassrummet.  

2.5.2 Anpassad lärmiljö  
Hjörne och Säljö (2014) beskriver att forma lärmiljöer som främjar elevernas utveckling är en 

given uppgift i skolan, för att utveckla och stimulera både elevernas engagemang och 

självkänsla.  

Adolfsson, Carlsson-Kendall, Dahlström och Fernell (2002) beskriver: 

 Barn med en svagare teoretisk begåvning tillgodogör sig kunskap bättre om den är mer 

konkret och praktisk inriktad. Att själv planera, strukturera och självständigt genomföra 

uppgifter, som inom skolan blivit ett allt vanligare arbetssätt, innebär oöverstigliga problem för 

de barn som ingår i vårt material. Hjälpen för dessa elever är att få de kognitiva svårigheterna 

belysta – en förutsättning för att anpassning av undervisningsmaterial skall kunna ske 

(s.1822). 

Om skolan lär sig identifiera dessa elever och anpassa för dem tror Adolfsson et al. att deras 

beteendeproblem kan minska och självkänslan kan kan öka. När elever med en intellektuell 

funktionsnedsättning inkluderas i undervisningen ökar deras motivation och självkänsla, de 
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får en djupare förståelse och starkare kunskapsutveckling (Hanafin, 2014).  

Specialpedagogiska institutet (2008) beskriver att det finns en risk att när en elev fått en 

diagnos att det sedan användas för att legitimera en exkluderande skolgång istället för att 

bemöta utifrån elevens förutsättningar. De exkluderande åtgärderna kan påverka självbilden 

och motivation negativt. 

Även Specialpedagogiska skolmyndigheten (2016) visar på att elever med en svag begåvning 

behöver konkret material, mer tid för att lära och möjlighet till repetitioner. Undervisning som 

är anpassad för individen är en viktig förutsättning för elevens lärande (Ogden, 1991; 

Skolinspektion, 2014). Gustavsson och Hjörne (2015) visar på vikten av att skapa en anpassad 

miljö med exempelvis tydliga instruktioner för alla för att lyckas driva en inkluderande skola, 

de betonar att specialpedagogik är något som gynnar alla elever. Lärare behöver reflektera 

över vilka insatser och anpassningar som eleven ger den önskade responsen på och anpassa 

undervisningen utifrån det istället för mer generaliserade anpassningar (Linikko, 2009). 

Pettersson (2017) beskriver att glesbygdsskolor oftare anpassar lärmiljöer tack vare den 

mångfald som finns bland eleverna. Detta kan bero på att specialpedagoger ofta handleder på 

distans och då hamnar fokus på inkluderande lösningar om hur lärmiljön kan förändras för att 

stödja eleverna på lång eller kort sikt. Glesbygdsskolor har också oftare åldersblandade 

grupper vilket också Pettersson visar på som en framgångsfaktor för att skapa en större 

tolerans för att alla elever är olika och behöver stöd på olika sätt för att utvecklas. 

Glesbygdsskolor har också oftare en god social samvaro med hög trivsel och trygghet samt 

mindre elevgrupper vilket gynnar en inkluderad lärmiljö. 

2.5.3 Inkluderande organisation 
Det är viktigt att skolan har en genomtänkt organisation där det finns möjlighet att utveckla 

verksamheten för alla elevers lärande (Blom, 2007). En förutsättning för ett fungerande 

lärande är att strukturen och organisationen är genomtänkt (Ogden, 1991). Skolans 

organisation behöver ständigt anpassas utifrån vilka behov som finns (Pettersson, 2017; 

Skolverket, 2014).  

Både på ett nationellt och internationellt plan poängteras hur viktigt det är att alla elever är 

delaktiga. De ska delta i skolans gemenskap och tillägna sig kunskap utifrån sina 

förutsättningar. För att lyckas skapa en lärmiljö där alla är delaktiga krävs att pedagogerna har 

en god kunskap om hur man ska leda verksamheten. De behöver göra medvetna val, se 
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alternativa vägar och möjligheter (Jakobsson & Nilsson, 2015).  Kunskap att göra goda 

anpassningar anser lärarna att de får genom kollegial samverkan (Broomhead, 2013; 

Gustavsson & Hjörne, 2015; Pettersson, 2017; Skolverket, 2014). Andra aspekter på vad som 

krävs för att lyckas med delaktighet menar Jakobsson och Nilsson (2015) är hur skolan ser på 

elevers olikheter, samverkan både inom skolan och utanför, hur det specialpedagogiska stödet 

organiseras (Pettersson, 2017; Skolverket, 2014). Jakobsson och Nilsson (2015)  menar att 

skolans dagliga arbete påverkas inte bara av de elever och pedagoger som finns på plats utan 

också av skolmiljön, skolans samverkansmöjligheter och samhällets ideologi.  

Jakobsson och Nilsson (2015) beskriver att det egentligen finns tre sätt hur skolan idag 

bemöter elever med funktionsnedsättningar. Det första är att ignorera elever med en 

funktionsnedsättning, vilket innebär att undervisningen inte förändras eller anpassas för 

eleven. Det andra är att elevgruppen beskrivs som speciell vilket leder till en högre grad av 

segregerande lösning. Det tredje är att arbeta med att skapa en inkluderande skola. En skola 

där lärarna har kompetens att observera och reflektera och utifrån detta möta elevernas 

olikheter. I en inkluderande skolan kan elevernas variation ses som något som kan stimulera 

arbetet.    

2.5.4 Motivation  
Begreppet motivation kan exempelvis innebära både elevernas målsättning att lära sig i 

skolan, och deras målsättning på kort och på lång sikt (Giota, 2002). Det finns två typer av 

motivation som skolan måste ta hänsyn till, den yttre och den inre motivationen (Walter, 

2014). Det är oerhört viktigt med elevernas egna inre motivation för att nå lärande och 

utveckling, den yttre motivationen finns och bör användas på rätt sätt så att den inte släcker 

den inre motivationen (Giota, 2002). Gärdenfors (2013) anser att motivationen kommer 

inifrån eleven och i ett skolsystem som fungerar drivs eleverna av sin inre motivation, med en 

längtan att förstå hur omvärlden hänger samman. För att ha ett fungerande skolsystem är det 

viktigt att kunskapen om hur hjärnan fungerar och bygga undervisningen på detta (Blackwell, 

Trzesniewski & Dweck, 2007; Gärdenfors, 2013; Ingvar & Eldh, 2014). Eleverna måste bli 

medvetna om att hjärnan är en muskel som går att utveckla och när eleverna kämpar så 

utvecklas hjärnan. Lärarna behöver därför vara i en processbedömning som leder till att 

elevernas strategier, uthållighet och självkänsla växer (Blackwell, Trzesniewski & Dweck, 

2007).  Även yttre förutsättningar som mat, sömn och fysisk aktivitet påverkar elevernas lust 

att lära och motivation (Ingvar & Eldh, 2014). Walter (2014) beskriver att vårdnadshavarna, 
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media och kompisar är delar som starkt påverkar elevernas inställning till skolan och deras 

motivation.   

 

Ingvar och Eldh menar att det som kanske styr motivationen mest är att eleverna emellanåt får 

känna att de lyckas, och att deras ansträngningar ger något tillbaka. Det egna drivet att vilja 

förstå behöver harmonisera med att eleven tycker om när den har förstått och lärt sig något 

nytt. Pedagoger kan vara med och påverka genom att till exempel ge återkoppling, men den 

inre drivkraften för att lära sig är allra viktigast (Ingvar & Eld, 2014). Systematisk 

återkoppling till eleverna är en förutsättning för att lärande ska ske (Ogden,1991; Giota, 

2002). Giota betonar att elevernas motivation styrs av mål, känslor och individens egna 

föreställningar. Hon betonar att det går inte att arbeta med endast en av dessa utan de 

samspelar med varandra och därför måste skolans pedagoger också arbeta med dessa 

tillsammans när man ska hjälpa en elev att hitta tillbaka till sin motivation (Giota, 2002). 

Pedagoger som samarbetar med vårdnadshavarna är ytterligare en framgångsfaktor för att 

bibehålla och väcka elevernas motivation (Walter, 2014). 

 

Skolan i Sverige hänger inte med i den forskning som finns och forskningen får inte utrymme 

att påverka och förändra skolan fullt ut (Gärdenfors 2013; Ingvar & Eld, 2014; Westling 

Allodi, 2016). Lärarna är i behov av kunskap kring olika funktionsnedsättningar och hur de 

kan undervisa för att nå fram till alla elever (Connor, Alberto, Compton, & O'Connor, 2014). 

Skolan måste individanpassas efter elevernas förutsättningar och behov tillsammans med att 

skolans pedagoger ger systematisk återkoppling. Eleverna måste få stöd i sitt lärande, de 

behöver både få känna att de lyckas men också få veta hur de ska komma vidare (Giota, 2002; 

Ingvar & Eldh, 2014).  

 

Giota beskriver att eleverna är olika, har olika förutsättningar och befinner sig till exempel i 

olika sociala arenor som påverkar deras mål, känslor och lust till lärande och utifrån detta 

behöver skolan anpassas. Pedagogerna i skolan måste hitta en balans mellan elevernas 

personliga lärandemål och skolans lärandemål. Detta innebär att alla elever inte alltid kan 

göra samma uppgifter om motivationen ska kvarstå hos dem. Hon säger att det handlar om att 

respektera varje elev utifrån dess behov (Giota, 2002) att vara lyhörd för eleven, ta tid att 

lyssna och coacha både för att väcka och bibehålla motivationen (Walter, 2014). Även 
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Kayalar (2016)  betonar att ta tid och bygga relationer med eleverna är en viktig strategi för 

att motivera dem, dessutom beskrivs vikten av att ge dem inflytande och medbestämmande.  

 

Ett framgångsrikt arbetssätt är att arbeta med problembaserat lärande eller olika uppdrag. När 

eleverna arbetar med problembaserat lärande får de en förståelse för sammanhanget och 

lusten att lära väcks (Bas & Beyhan, 2010; Gärdenfors, 2013; Ingvar & Eldh, 2014). Andra 

framgångsfaktorer för att bibehålla eller väcka motivationen är när undervisningen utgår från 

elevernas verklighet, intressen och mål (Giota, 2002; Gärdenfors, 2013). Lusten att lära 

bibehålls eller väcks när undervisningen sker under lekfulla former, i social interaktion med 

andra, tillsammans med andra men också av att få arbeta med modern teknik (Gärdenfors, 

2013; Walter, 2014).    

Rätt ställda förväntningar, respekt för elevens förutsättningar och målsättning samt 

anpassningar efter elevernas mål och förutsättningar är andra framgångsfaktorer för att 

eleverna ska bibehålla sin lust till lärande (Giota, 2002; Gärdenfors, 2014; Ingvar och Eldh, 

2013). Walter (2014) lyfter fram vikten av att eleverna får möjlighet att se vilka olika 

karriärvägar som finns efter studierna och att detta är en viktig del i motivationsarbetet.  

2.6 Teoretisk referensram  
Gerrbo (2012) har utifrån tidigare forskning kartlagt framgångsfaktorer inom fyra områden 

för att elever i behov av särskilt stöd skall lyckas: individuella anpassningar och stöd i 

lärandet, ökad gemenskap och samhörighet genom gruppstärkande övningar, stöd i det sociala 

samspelet mellan elever samt god kommunikation och samverkan med alla inblandade.  

Gerrbo (2012) vidareutvecklar sedan detta och delar upp de specialpedagogiska insatserna i 

fem delar; nära lärarskap, avståndsreducering, överbryggning, kollektivt lärande och särskild 

omgruppering. Han ser tydligt att vara inkluderad inte enbart handlar om den rumsliga 

aspekten utan om så mycket mer, det behövs ett kontinuerligt aktivt och väl medvetet stöd för 

att lyckas med inkluderingen. Skolans kontext påverkar också elever i behov av särskilt stöd, 

och därför är det viktigt att problematisera även verksamheten och organisationen. Gerrbo 

identifierar det sociala samspelet som den största utmaningen och utifrån det anser han att 

skolan måste prioritera personalresurser, tvålärarskap i klassrummet och rastpedagoger ser 

Gerrbo som en självklarhet. Det är också viktigt att ha ett nära lärarskap där en till en 

undervisning ibland kan vara en förutsättning för att inkludering ska fungera. 
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Gerrbos (2012) fyra kartlagda framgångsfaktorer används som teoretisk referensram i denna 

studie. Resultaten analyseras gentemot de faktorer Gerrbo lyfter fram, därmed sätts 

intervjustudien i relation till Gerrbo.  

2.7 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att skapa förståelse av specialpedagogers perspektiv på framgångsrikt arbete för 

elever i gränslandet, så att eleverna i gränslandet både utvecklas till sin fulla potential och 

bibehåller tron på sig själva och lusten att lära. 

Syftet preciseras i följande frågeställningar: 

1. Vilka framgångsfaktorer beskriver specialpedagoger på organisations-, grupp- och 

individnivå för elever som befinner sig i gränslandet? 

2. Hur exemplifierar specialpedagogerna framgångsfaktorerna?  
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3. Metod  
Nedan motiveras valet av en kvalitativ metodansats. I kapitlet beskrivs också studiens 

genomförande samt kring etiska överväganden och tillförlitlighet. 

3.1 Forskningsansats 
I studien har använts en kvalitativ metodansats för att få förståelse av specialpedagogers 

perspektiv på framgångsrikt arbete för elever i gränslandet i grundskolan. I den kvalitativa 

intervjun ges möjlighet att ta del av specialpedagogers berättelser, med chans att ställa 

följdfrågor, djupdyka för att få del av deras erfarenheter och upplevelser (Creswell, 2013; 

Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009).  Studien är inspirerad av en 

fenomenologisk metodansats där några specialpedagogers erfarenheter beskrivs och 

analyseras för att hitta framgångsfaktorer i arbetet för eleverna. I studien har det framförallt 

varit viktigt att lyfta fram likheterna i framgångsfaktorerna och inte specifikt skillnaderna. 

Den fenomenologiska forskningsansatsen betonar de viktigaste delarna av ett visst fenomen 

(Szklarski, 2015). Fenomenologin är ute efter att kartlägga hur människor upplever olika 

fenomen i sin omgivning. Fenomenologin grundades i början av förra århundradet, den har 

sedan utvecklats till att både inkludera människors medvetande, upplevelser, livsvärlden och 

deras agerande (Kvale & Brinkmann, 2009).  

3.2 Intervju och urval 
Forskning är viktigt för att ta reda på hur människans livssituation kan förbättras 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Kvale och Brinkmann (2009) framhåller vikten av att intervjua 

människor för att få reda på hur de ser på sina liv och uppfattar världen. De menar vidare att 

kunskap kan skapas i mötet mellan människor och därför är intervjuer viktiga i forskning. 

Inspirerad av fenomenologin har halvstrukturerade eller semistrukturerade intervjuer använts 

för att undersöka intresseområdet. En intervjuguide upprättades som behandlar olika teman, 

och inom respektive tema finns vissa ledord eller förslag på frågor som kan ställas. Denna 

halvstrukturerade intervjuform ger möjlighet att utifrån respondenternas tankar ställa 

följdfrågor (Creswell, 2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009). De 

kvalitativa intervjuerna som genomförs ska både hämta in såväl information på ett faktaplan 

som på ett meningsplan. Det har därför som Kvale och Brinkmann (2009) skriver varit viktigt 

att lyssna in både beskrivningar och åsikter som förmedlas, men också vad som sägs mellan 

raderna under intervjuerna.  
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Intervjustudien bygger på åtta intervjuer med specialpedagoger, som har erfarenhet av att 

arbeta i grundskolan. De har alla erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd i 

minst 10 år. Informanterna är verksamma på olika skolor, i små till mellanstora kommuner 

och har inte kännedom om varandra. För att få geografisk bredd har en av intervjuerna 

genomförts via telefon. Specialpedagogen fick i det fallet intervjumodellen skickad till sig i 

förväg via mail. Informanten informerades både vid förfrågan om hon ville delta och vid 

intervjutillfället om att intervjun skulle spelas in, vilket hon godkände så länge den inte 

användes i andra sammanhang och efter studien raderades. Intervjun genomfördes med 

högtalartelefon för att ljudet skulle kunna spelas in.  

I urvalsprocessen gjordes ett medvetet val att intervjua skolornas specialpedagoger som har 

gedigen erfarenhet, för att de skall ha mött, reflekterat och utvecklat strategier för hur de kan 

arbeta framgångsrikt för elevgruppen som befinner sig i gränslandet. En effekt av valet med 

specialpedagoger med lång erfarenhet har lett till att alla som intervjuats har varit kvinnor 

äldre än 53 år, de allra flesta över 60 år. De hade alla varit verksamma lärare innan de klev in 

i uppdraget som skolans specialpedagogiska kompetens. Alla hade dessutom arbetat 

framförallt med elever i årskurserna F-6. Några har erfarenhet från förskola, språkförskola, 

årskurs 7-9 och gymnasiet, men samtliga har mycket stor erfarenhet av undervisning i 

årskurserna för de yngre eleverna. Samtliga informanter har uttryckt ett behov av att utbilda 

sig inom specialpedagogik när de började arbeta med elever i behov av särskilt stöd och har 

därefter läst till en examen inom specialpedagogik antingen till specialpedagog eller till 

speciallärare.   

Valet föll på att intervjua personer som är eller har varit anställda i den kommunala 

grundskolan eftersom flera fristående skolor inte har tillstånd från skolinspektionen att 

undervisa elever som läser efter särskolans läroplan.   

Väl medveten om att denna studie inte är så omfattande kommer därför inte kunna göras 

några generaliseringar utifrån resultaten, men däremot finns en förhoppning om att den kan ge 

en anvisning om hur arbetet med elever i gränslandet kan bedrivas framgångsrikt.  

3.3 Genomförande och dataanalys 
Samtliga informanter informerades vid förfrågan om de ville delta, vad studiens syfte var, 

tillvägagångssättet och de forskningsetiska principerna. Vid intervjutillfället upprepades och 

förtydligades informationen, detta gav en trygghet och en tillit som var oerhört värdefull. De 
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informerades bland annat om att examensarbetet kommer bli en offentlig handling, att 

intervjuerna kommer att hanteras mycket noggrant med anonymitet och att de när som helst 

under intervjun kan välja att avbryta. Att skydda informanterna och följa etiska koder har varit 

mycket viktigt (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtliga intervjuer följde samma intervjumodell (bilaga 1) med tillhörande intervjuguide 

(bilaga 2). Intervjumodellen var ett stöd för både intervjuaren och informanten att hålla den 

röda tråden under intervjun och intervjuguiden var ett stöd för att inte missa några väsentliga 

områden. Intervjumodellen hjälpte till att ge informanten en överblick av vad intervjun skulle 

handla om och som Kvale och Brinkman (2009) menar gav detta en trygghet och en tillit 

redan från början av intervjuerna.  

Under intervjuerna valdes att låta informanten stå i centrum, intervjuaren lyssnade in 

informanten och utnyttjade tystnaden. Intervjuaren frågade efter exempel, gjorde speglingar 

och sammanfattningar dels för att det var viktigt att försäkra sig om att ha uppfattat dem rätt 

dels för att ge informanten en chans att förtydliga, nyansera, lägga till och hålla tråden. Vid 

slutet av samtliga intervjuer gjorde intervjuaren en övergripande sammanfattning kring vad 

informanten uttryck. Vid samtliga tillfällen förtydligade informanten eller la till strategier och 

tillvägagångssätt som har varit betydelsefulla i resultatet. Samtliga intervjuer genomfördes 

ostört, utan några avbrott vilket medverkade till att intervjuerna flöt på enligt den tänkta 

modellen. Intervjuerna varierade i tid mellan 35-50 minuter. Samtliga intervjuer spelades in 

och transkriberades efterhand i sin helhet.  

Dataanalysen inspireras av fenomenologisk analys av insamlat material (Szklarski, 2015) och 

inleddes med genomläsning av intervjuerna för att få fram en helhets betydelse och att de 

uppfyller både begriplighet och fokus på forskningsområdet. Därefter söktes efter 

meningsbärande enheter i empirin, därför markerades enskilda ord, fraser, meningar och 

stycken. Nästa steg innebar en mer detaljerad läsning av materialet med särskilt fokus på de 

meningsbärande delarna. Dessa placeras sedan in ett analysschema, där växte teman och 

undergrupper fram och utifrån det mer övergripande teman på organisations-, grupp och 

individnivå. Analysmodellen upplevdes hjälpa till att uppfylla studiens syfte och besvara 

frågeställningarna. Nästa steg blev att sätta analysen i relation till Gerrbos (2012) forskning, 

vilken användes som teoretiska referensram.   
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3.4 Etiska övervägande och tillförlitlighet  
Både inför intervjuerna och under dem, men även i bearbetningen av empirin har eftersträvats 

att följa de etiska forskningsprinciper som rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002, 2011). I 

genomförandet av en intervjustudie krävs kunskap kring olika etiska problem i samtliga steg. 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det inte enbart räcker att följa regler och koder utan 

att ha ett förhållningssätt och göra avväganden genom hela forskningen. Det krävs mycket 

utav den som genomför intervjuer, både i kompetens inom området intervjun handlar om, 

vilka utmaningar som kan uppstå under en intervju och olika metodologiska alternativ för att 

få fram kunskap genom en intervju. Utifrån detta valdes att genomföra en pilotintervju, vilken 

gav chansen att analysera och revidera upplägget på intervjun samt vara mer förberedd på 

vilka dilemman som skulle kunna uppstå.   

Innan intervjuerna genomfördes upplystes informanterna om syftet med studien, att de själva 

bestämde i vilken grad de ville medverka, att de inte behövde besvara alla frågor och att de 

när som helst kunde avbryta intervjun. Det poängterade också att de kommer vara anonyma 

både i identitet och i vilken kommun de arbetar i dessutom informerades om hur materialet 

skulle användas. Att informera om detta var viktigt, eftersom det skulle kunna påverka vad de 

väljer att dela med sig under intervjuerna (Vetenskapsrådet, 2011).  

Det var också viktigt att få spela in intervjuerna, för då kunde intervjuaren ha fullt fokus på 

samtalet och mötet med informanten. I efterhand analyserades både hur intervjuaren 

eventuellt har påverkat informanten och vad informanten egentligen sagt. I arbetet med 

analysen har eftersträvats att utifrån de transkriberade intervjuerna identifiera och analysera 

specialpedagogernas uppfattningar om framgångsfaktorer på organisations-, grupp och 

individnivå. Under hela processen har empirin hanterats så att ingen utomstående har kunnat 

ta del av den och intervjuerna har avidentifierats så att inga platser eller namn på personer 

förekommer.  

Genom studien finns en medvetenhet om erfarenheter både från livet i och utanför skolan 

samt från förberedelserna för hur studien kan ha påverkat genomförandet, vilka frågor som 

ställdes samt hur empirin har analyserats. Detta har funnits med under hela studien och under 

samtliga steg har en önskan om att ställa sig opartisk och lämna egna föreställningar åt sidan, 

men medvetenhet finns om att detta kan ha påverkat. Larsson (2005) menar att i den 

fenomenologiska traditionen skall forskaren bortse från sina egna föreställningar, vilket är 
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svårt att fullt ut försäkra sig om.  

Från studiens början i planeringsfasen, genom studien, analysen och in i den färdiga 

produkten har ett kritiskt förhållningssätt eftersträvats. Objektivitet genom hela processen har 

varit viktigt. Till hjälp har funnits Kvales och Brinkmanns (2009) frågor kring validering som 

berör områdena: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering 

använts. I studien presenteras även samtliga steg så att möjlighet finns att följa hur arbetet 

tagit form.  

I kvalitativa studier som denna har intervjufrågorna varit oerhört viktiga. Därför lades mycket 

tid ner på att förbereda intervjuerna, både i att ta fram en intervjumodell men också en 

kompletterande intervjuguide. Genomförandet av en pilotintervju väckte insikten om vad som 

behövde förändras och förtydligas för att bli mer precisa i undersökningen. I efterhand under 

transkriberingen och analysen av empirin kom insikten om att ett par gånger hade ställts något 

ledande frågor för att verkligen få ett svar av informanten. Kvale och Brinkmann (2009) 

menar dock att detta kan fungerar för att exempelvis föra intervjun framåt.  

Inspelningarna av intervjuerna var ett fantastiskt värdefullt verktyg i studien, genom dem 

fanns möjligheten att helt vara i intervjun samtidigt som allt informanten uttryckte verbalt 

fanns inspelat. Därefter fanns möjligheten att gå tillbaka och lyssna på intervjuerna och läsa 

transkriberingarna och på så sätt ta del av dem om och om igen. Inspelningarna höll alla en god 

kvalitet, vilket medverkande till att transkriptionen kunde genomföras så korrekt som möjligt. Detta 

har stärkt tillförlitligheten i studien. 

Genom hela studien har det varit viktigt att sträva efter en hög validitet och reliabilitet. I 

forskning är det viktigt att det relevanta lyfts fram och även tillförlitligheten (Creswell, 2013; 

Larsson, 2005). Vilket forskare måste ha i beaktande under hela studiens genomförande 

(Kvale och Brinkmann, 2009). Empirin i studien har ställts mot studiens frågeställningar och 

bidrar därmed till en hög tillförlitlighet. Målet med studien har aldrig varit att kunna göra 

generaliseringar utan att få ta del av några specialpedagogers erfarenheter för att skapa en 

större kunskap för hur det arbetas framgångsrikt med elever som befinner sig i gränslandet.  
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4. Resultat  
För att lärande ska ske för elever i gränslandet identifierar samtliga åtta informanter olika 

strategier på organisations-, grupp- och individnivå. Informanterna beskriver i många fall 

genom att hänvisa till elever de mött i sin lärargärning. Nedan presenteras resultaten från 

intervjustudien. Resultatet presenteras utifrån organisations-, grupp- och individnivå och efter 

varje nivå tolkas det insamlade materialet utifrån studiens frågeställningar och slutligen efter 

Gerrbos (2012) tidigare identifierade framgångsfaktorer som har fungerat som teoretiska 

referensram. 

I det gemensamma resultatet är alla informanter representerade, även om några informanter 

har fler citat representerade. Intervjuerna är numrerade från ett till åtta. 

4.1 Organisationsnivå 

4.1.1 Inkluderande organisation 
I intervjuerna beskrivs vikten av att skapa en lärmiljö där inkludering i grundskoleklass är 

möjlig. Några anser att särskilda undervisningsgrupper inte borde finnas medan andra ser det 

som en framgångsfaktor för att lyckas med integrering i klass och som en del av en skoldag. 

Flera specialpedagoger menar att skapa en inkluderad lärmiljö kräver att man tänker utanför 

den traditionella synen på pedagogens roll, klassammansättningen och undervisningen. 

Anpassningar sker i form av struktur och tydlighet, konkret och visuellt stöd, varierande 

arbetssätt, tillgängliga och flexibla pedagoger, flera pedagoger i klassrummet eller 

halvklassystem. Det beskrivs att ”man måste ha personal för att det inte får bli så att den här 

eleven bara sitter där och är snäll” (nr 7).   

I intervjuerna beskrivs också att i en inkluderande lärmiljö behöver lärarna finnas tillgängliga, 

eleverna behöver kunna ställa sina frågor och känna att de har en fast punkt i vardagen. Det 

leder till trygghet som är en förutsättning för lärande.  

Planering av hur skolans resurser ska användas återkommer informanterna till. Flera har sett 

en framgång i att arbeta på mindre enheter där rektorn har möjlighet att känna till alla elever 

och omständigheter. I de organisationerna menar informanterna utvärderas och anpassas 

resurser i högre utsträckning efter behov.  

Något annat som lyfts fram i intervjuerna är att elever i gränslandet behöver en tät 

handledning av pedagoger, vilket kräver en hög personaltäthet. De menar att två pedagoger i 
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klassrummet är en framgångsrik strategi för att möta behovet. Samtliga informanter beskriver 

att eleverna i gränslandet oftast behöver extra mycket stöd i matematik och språk. 

Ytterligare en bild som framträder genom intervjuerna är att en fungerande inkluderande 

organisation är när alla eleverna har individuella scheman. Alla elever jobbar på sin nivå och 

planerar tillsammans med pedagogerna. De menar att jämförelsen mellan klasskompisar 

minskar eller uteblir och därmed bibehålls lusten att lära och självkänslan också i högre 

utsträckning. En av informanterna beskriver att ”det blir som lite specialundervisning i 

klassrummet för alla” (nr 3).  

4.1.2 Åldersintegrerade klasser/grupper 
I intervjuerna berättar informanterna om hur de har sett att åldersintegrerade klasser eller 

undervisningsgrupper har gynnat elevernas både sociala utveckling och kunskapsutveckling. 

De beskriver exempelvis skolor som har varit organiserade med årskurs 1-3 respektive 4-6 

tillsammans som framgångsrika organisationer. De berättar även hur särskilt stöd kan ges i 

åldersintegrerade grupper. Deras erfarenhet är att eleverna i större utsträckning lär av 

varandra, klasserna blir mer toleranta och jämförelsen mellan elever minskar. De menar att 

det sociala samspelet också blir lättare för eleverna. En av informanterna beskriver ”du har 

fler elever att välja bland när du ska hitta kamrater som du umgås med på raster”(nr 2) och 

fortsätter berättar att där hon upplevt störst framgång är i åldersintegrerade klasser. Hon 

beskriver att  

om du då befinner dig i gränslandet och kommit upp och är en årskurs tre men sedan har du 

också tvåor och ettor i samma rum till exempel och då är jag som då är en gränslandstrea så är 

det faktiskt så att med hjälp av det stöd jag nu har fått så är jag duktigare än den där ettan som 

kommer och är ny. Och jag kan det där materialet som ettan ska jobba med för det har jag 

redan gjort och kan. Och då kan jag faktiskt trots att jag är ett gränslandsbarn så kan jag hjälpa 

den här ettan på vårterminen och kanske en två på höstterminen och då växer också mitt 

självförtroende för jag kan hjälpa och visa hur den skall göra. (nr 2). 

En annan av informanterna beskriver ett lyckat samarbete om hur en lokalintegrerad 

särskolegrupp och en grundskola med åldersintegrerade klasser samarbetat. Hon berättar att  

då kunde ju den eleven gå in i klassen och få jobba där, bli stärkt att möta barn på olika nivåer 

och i en större grupp och tränas i social interaktion. Och så kunde något barn som hade riktigt 

stora svårigheter och som hade behov av specialpedagogiskt hjälp få vara med i den mindre 

gruppen och få stöd av den läraren. De jobbade så ganska många år tillsammans, det var 
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suveränt. (nr 5). 

4.1.3 Särskilda undervisningsgrupper och individuella stödinsatser 
Särskilda undervisningsgrupper och omfattande individuella stödinsatser är viktigt för att 

eleverna i gränslandet ska utvecklas och behålla självkänsla framkommer tydligt i min studie. 

Informanterna beskriver att i den särskilda undervisningsgruppen får eleverna en chans att 

vila från grundskoleklassens all stimuli. En av informanterna berättar  

Vi har pratat om vikten av att ha en organisation på skolan som fungerar. Där integrering är 

viktig men att man i vissa sammanhang kanske behöver integreras i en annan miljö kortare 

delar av dagen för att lyckas vara integrerad de andra delarna. (nr 7). 

En annan beskriver att ”resultatet och måluppfyllelsen blir högre när eleverna får tillgång till 

det lilla sammanhanget” (nr 1). I intervjuerna framkommer också att i de särskilda 

undervisningsgrupperna eller i de individuella stödinsatserna får eleverna i gränslandet även 

möjlighet att arbeta i en lugn anpassad miljö, med anpassade arbetssätt och material, tydlig 

och konkret återkoppling samt bekräftelse, möta likasinnade och vägledas i det sociala 

samspelet. En annan av informanterna berättar om hur hon uppfattar särskilda 

undervisningsgrupper ”de kan vara lika exkluderade i klassrummet. Då är det ju i den här 

lilla gruppen som skapar förutsättningar att faktiskt ha likasinnade som kan vara både bra 

och dåligt men ändå tryggt för dem.” (nr 6). 

4.1.4 Samverkan 
”Samverkan över alla gränser.” (nr 4 och nr 8) betonas som en nyckel till framgång. 

Samverkan på skolan kan till exempel vara att utnyttja elevhälsans alla kompetenser, 

arbetslagets gemensamma kunskapsbank, specialpedagogiska team på skolorna. Framgångsrik 

samverkan kan också innebära samarbete med externa enheter som logopeder, habiliteringen, 

specialpedagogiska skolmyndigheten, socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin. Samtliga 

informanter beskriver att samverkan är viktig för framgång. Samverkan är nödvändig för att 

bemöta, planera och anpassa för eleverna på ett bra sätt. Informanterna tar till exempel upp 

hur överlämningar mellan förskolan och förskoleklass är oerhört viktigt för att eleverna ska få 

en bra skolstart. ”Vi har samarbete över gränserna. Och man går ner och möter dem redan i 

förskolan, se vilka som ska komma in i förskoleklass och sedan har vi ju överlämningar.” (nr 

3).  

Även vikten av pedagogiska samtal och kompetensutveckling bland kollegor poängteras av 
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informanterna. Flera beskriver att de senaste årens satsningar på bland annat läs- och 

matematiklyft har gynnat elever som befinner sig i gränslandet. En informant uttrycker ”vi 

har mer tid på skolan till pedagogiska samtal. Då är det ofta de här eleverna som kommer 

fram.” (nr 1). De beskriver att kompetensutveckling och handledning leder till ett bättre 

bemötande som gynnar elevernas utveckling och lärande.  

I intervjuerna framträder också vikten av en bra samverkan med vårdnadshavarna. De har sett 

framgången i att hela tiden samarbeta och ha en tät kontakt för att lyfta elevens självkänsla 

och lärande. Ett exempel där samarbetet fungerar mycket bra med vårdnadshavare är när 

skolor som i organisationen har byggt upp att de har en utsedd pedagog som möter 

vårdnadshavarna varje morgon vid lämning.  

4.1.5 Analys organisationsnivå 
I intervjuerna beskrivs vikten av inkludering för att eleverna i gränslandet skall lyckas i 

skolan både med sitt lärande utifrån kunskapskraven men också med sin egen sociala 

utveckling. En lyckad inkludering kräver anpassningar både på organisations-, grupp och 

individnivå. På organisationsnivå kan det exempelvis vara hur klasser formas, resurser 

fördelas och lärmiljöer skapas. Inkludering i sig är inte en framgångsfaktor utan det krävs 

genomtänkta pedagogiska strategier och anpassningarna till exempel i tydlighet, struktur, 

bildstöd och konkret material. 

Det var oväntat men mycket intressant att hälften av informanterna beskrev att en lyckad 

organisation är när eleverna är åldersintegrerade. Pedagogerna beskrev hur toleransen ökade, 

det var lättare att finna och tillåtas ha kompisrelationer i andra årskullar.  Elevernas 

självkänsla växte genom att exempelvis kunna hjälpa någon som är yngre. De informanter 

som berättade om åldersintegrerade klasser eller grupper tog alla sina exempel från 

grundskolans tidigare år, årskurs 1-6. Specialpedagogerna beskrev att jämförelsen minskar 

med åldersintegrerade årskurser. 

Specialpedagogernas syn på framgångsfaktorer framhäver inkludering som den huvudsakliga 

framgångsfaktorn. För att den ska lyckas så bra som möjligt behövs de andra 

framgångsfaktorerna som specialpedagogerna beskrivit på en organisationsnivå. Det skulle 

kunna innebära att för att lyckas med inkludering kan en väg vara åldersintegrerade 

årskurser/grupper, möjlighet till särskilda undervisningsgrupper eller individuella stödinsatser. 

Det är bara en specialpedagog som menar att det går att organisera en verksamhet där 
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individuellt stöd inte behövs. De allra flesta beskriver att i den lilla gruppen eller i det 

individuella mötet kan eleven bekräftas och få den konkreta återkopplingen, att känna att den 

lyckats och förberedas både socialt och kunskapsmässigt för att vara och lära i en inkluderad 

organisation.  

På samma sätt som det inte går att bygga en inkluderad organisation utan att ge möjlighet till 

särskilda undervisningsgrupper eller individuella stödinsatser, så går det inte att skapa en 

inkluderande skolorganisation utan samverkan. Samverkan över alla gränser, på skolan 

mellan kollegor genom pedagogiska samtal, planering och kompetensutveckling. Samverkan 

med vårdnadshavare för att lyckas planera, utvärdera och utveckla elevernas individuella 

lärande.  

Specialpedagogerna betonar i liten utsträckning sin egen roll och påverkan utan hänvisar mer 

till elevhälsans kompetenser som helhet. Det skulle dels kunna bero på att de är så inne i sitt 

eget uppdrag och därför ser sin roll som självklar dels att de kanske inte vill lyfta fram sig 

själva. Hade istället frågan varit ställd till undervisande pedagoger, rektorer, vårdnadshavare 

eller elever så hade eventuellt specialpedagogens roll och funktion lyfts fram mera.  

4.2 Gruppnivå 

4.2.1 Inkludering i grundskoleklass 
Samtliga informanter identifierade att inkludering i grundskoleklass kan vara en 

framgångsfaktor för elevernas lärande. Omfånget på hur stor del av dagen inkluderingen 

skulle vara varierade däremot något. Någon menade att särskilda undervisningsgrupper inte 

alls behövdes utan organisationen ska tillåta att all anpassningen kan ske fullt ut i klassen. I 

flera av intervjuerna framkom annars att särskilda undervisningsgrupper är ett måste för 

elever i gränslandet, men med till exempel inkludering i grundskoleklass i de praktiskestetiska 

ämnen eller något annat ämne beroende på elevens förutsättningar. De menar att 

inkluderingen är viktig för där sker lärande. Både ett lärande mot kunskapskraven men också i 

det sociala samspelet. En informant uttryckte ”för det enda är ju liksom att man lär sig mer 

med anpassningar i vanlig grupp än där många har besvär.” (nr 8) en annan informant 

beskrev att eleverna får förebilder i klassen och lär av varandra.  

För att inkluderingen ska fungerar krävs det anpassningar på både individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Informanterna menade att precis som eleverna behöver individuella 
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scheman som skapar tydlighet och struktur behöver det också finnas på en gruppnivå för att få 

en lyckad inkludering i klassen. Det kan handla om till exempel ”gemensamt schema för 

eleverna med text, bild och klockslag för alla.” (nr 4) eller ”vi måste erbjuda olika sätt att 

lära i klassrummet”(nr 5) . En framgångsfaktor som framträder på gruppnivå är att ha flera 

pedagoger i klassrummet som kan möta upp de behov eleverna befinner sig i. Det kan handla 

om att ge rätt stöd direkt till eleven i klassrummet, vägleda i det sociala sammanhanget eller 

om hur undervisningen planeras så att alla elevers behov tillgodoses. ”Vi gör ganska mycket 

för att de ska få känna klasstillhörighet”(nr 1).  

En av informanterna menade att i årskurserna1-3 gick inkluderingen bra eftersom de hade 

organiserat undervisningen med mycket halvklasstimmar. En annan beskrev att en stödperson 

kan behöva finnas med som ett hjälpjag för att inkluderingen ska fungerar. Det beskrevs även 

hur oerhört viktigt det är med förberedelser inför inkludering i klass där eleverna tillsammans 

med specialpedagog/speciallärare förbereder sig på moment som de ska delta i med klassen. 

Intervjuerna visar att i en lyckad väl förberedd inkludering får eleverna en känsla av att 

befinna sig i ett sammanhang och det stimulerar dem till lärande. Genom att vara inkluderad 

får eleverna del av en positiv gruppdynamik som gynnar lärandet.  

Intervjuerna visade också på vikten av att pedagogerna har ett anpassat språk samt förklarar 

ord och begrepp för att inkluderingen ska fungerar. En informant funderade över om det var 

språket eller något annat i inkluderingen som gjorde att ”ibland upplevde jag att när man 

jobbade och gav dem uppgifter att lösa gemensamt så kunde jag upptäcka att kamrater var 

bättre på att förklara än det jag kom med.” (nr 5). 

4.2.2 Tillåtande, tolerant och tryggt klimat  
Specialpedagogerna ansåg att en framgångsfaktor för elever i gränslandet är att det råder ett 

tillåtande, tolerant och tryggt klimat. Ett klimat där ”de accepterar varandras styrkor och 

svagheter” (nr 6) sa en informant, en annan sa ”att skapa en trygghet i gruppen att man vågar 

säga fel eller att man vågar bryta av tror jag är grunden för att det ska bli bra för de här 

eleverna.”(nr 2). Informanterna ansåg att för att få ett tillåtande, tolerant och tryggt klimat 

krävs ett förtroende mellan både pedagog och elev samt elever emellan. De poängterade att 

det är viktigt att visa eleverna att skolan, klassrummet och pedagogerna är trygga faster 

punkter. En informant uttryckte att hon såg som framgång att ”vara väldigt tolerant och 

öppen med sina elever. Att var tolerant men samtidigt sätta tydliga gränser så att alla kan 
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förstå och leva inom de gränserna.” (nr 3). I intervjuerna framkommer också att för att lyckas 

skapa detta klimat krävs det en nolltolerans mot kränkningar och kommentarer från början, 

och att konflikter löses direkt samt många samtal. Samtal som leder till en förståelse för att 

människor är olika. För de yngre eleverna användes fritidspedagogerna under skoltid för att 

arbeta mycket med samarbetsövningar, vilket informanten anser gynnar klimatet.  

4.2.3 Analys gruppnivå 
Återigen beskrivs inkludering som den främsta framgångsfaktorn för att stimulera och 

utveckla elevernas lärande och sociala kompetens. Precis som på organisationsnivån krävs 

den andra identifierade framgångsfaktorn för att inkluderingen ska fungera, ett tillåtande, 

tolerant och tryggt klimat.  

Specialpedagogerna vittnar om att i inkluderingen finns möjligheten att lära av varandra. De 

lär sig dels mot kunskapsmålen genom att lösa uppgifter tillsammans dels i det sociala 

samspelet där de får förebilder och övning i samspelet. För att lyckas med inkluderingen på 

gruppnivå krävs en tydlig, konkret och gärna visuell struktur. Det krävs att eleverna får chans 

att lära på olika sätt och att alla elever inte alltid gör allt likadant. Här lyfter informanter fram 

som exempel en fungerande organisation på gruppnivå, där inte bara elever i gränslandet har 

individuella arbetsscheman utan alla elever. De menar då att det blir lättare att möta alla 

elever där de befinner sig, jämförelsen mellan eleverna minskar vilket leder till att 

självkänslan också ökar. Klassen blir mer tolerant och tillåtande och det skapas då det klimat 

som specialpedagogerna pratar om. Ytterligare en framgångsfaktor är fler än en pedagog i 

klassrummet, vilket också blir en åtgärd som påverkar hur skolan organiseras. 

Under studien framkommer att för att lyckas med en inkluderande grundskoleklass krävs att 

framgångsfaktorerna på en organisationsnivå fungerar. När en inkluderande organisation 

genomsyrar hela skolan, ökar möjligheten att tänka utanför skoltraditionen, hur elevgrupper 

bildas, möjlighet till det lilla sammanhanget och individuellt stöd och kring vilka 

samverkansformer som är möjliga. Om detta fungerar på en organisationsnivå, då torde det 

underlätta att lyckas skapa framgångsfaktorer också på en gruppnivå. Kanske kan detta vara 

en anledning till att de allra flesta specialpedagoger beskriver och identifierar fler 

framgångsfaktorer på en organisationsnivå än en gruppnivå.  
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4.3 Individnivå 

4.3.1 Individuella anpassningar 
Intervjuerna visar tydligt att anpassning av uppgifter, tillvägagångssätt och individuella 

arbetsscheman är oerhört viktigt. Informanterna menar att det är viktigt både för elevernas 

kunskapsutveckling och för deras lust att lära. De menar också att arbetsscheman skapar en 

trygghet och struktur som eleverna behöver för att tillgodogöra sig undervisningen.  Utan 

trygghet och struktur blir lärandet ännu svårare. Arbetsscheman kan se lite olika ut, antingen 

tydliga visuella scheman för hela klassen eller individuella med möjlighet till att bocka av. De 

beskriver att eleverna brukar vara i behov av anpassningar där uppgifterna är avskalade, 

begränsade och mer konkreta. De uttryckte bland annat ”man anpassar de uppgifter man gör 

så att de är till eleven” (nr 7) och ”att ge uppgifter som är lagom utmanande samtidigt som 

man ger uppgifter som de lyckas med” (nr 6).  

De anser vidare att uppgifterna bör innehålla praktiska moment, där kunskapen blir konkret, 

då väcks det en lust och en mening med lärandet. Kompensatoriska hjälpmedel är också 

viktiga för att eleverna ska lyckas i skolan, de beskriver hur eleverna blir hjälpta av att till 

exempel lyssna på texter och att arbeta med iPaden. Det kan också handla om att anpassa 

redovisningsformer eller att undervisningen måste vara extra tydlig med en tydlig arbetsgång. 

En informant beskrev ”en tydlig genomgång där det blir tydligt för eleverna Vad ska jag 

göra? Hur länge ska jag hålla på? Vem ska jag arbeta med? Vad ska jag göra sedan?” (nr 

4).  

4.3.2 Särskilt stöd  
Intervjuerna betonar att eleverna är i behov av en elevassistent som hjälper dem att lära och 

utvecklas integrerad i klass delar av veckan eller dagen. Elevassistenten kan till exempel vara 

ett stöd för eleven att komma igång och avsluta olika uppgifter, använda kompensatoriska 

hjälpmedel, förklara ord och begrepp. Specialpedagogerna tycker att en elevassistent kan vara 

med som ett hjälpjag som vägleder eleven för att den ska känna en större delaktighet i klassen. 

”För att förstå och bli vägledd, få med det här en till en ut i klassen.”(nr 6). Enligt 

informanterna har många av eleverna behov av individuellt stöd under större delen av 

skoldagen, för att de ska känna tillhörighet med klassen och lära tillsammans med andra är 

inkludering önskvärd. Specialpedagogerna ställde sig överlag mycket positiva till särskilda 

undervisningsgrupper, de berättade att det ibland inte fanns något annat alternativ. Någon av 

specialpedagogerna ansåg att särskilda undervisningsgrupper inte borde finnas och att 
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klassrumsundervisningen istället skulle vara organiserad så att alla kan delta och växa. De 

som förespråkade särskilda undervisningsgrupper menade att mötet med likasinnade, chans 

till en långsam inlärning, hög personaltäthet, att arbeta i en anpassad miljö med enbart 

anpassade uppgifter är en framgångsfaktor för att eleverna ska utvecklas både 

kunskapsmässigt och socialt. Genom intervjuerna framkommer att eleverna i gränslandet 

behöver särskilt stöd i form av specialpedagogiskt stöd under en längre och ofta omfattande 

tid, antingen individuellt, i par eller i mindre grupp. Informanterna uttrycker att eleverna 

behöver stöd i matematik och språk. Men det kan också handla om att förstå samband, att 

förberedas för ett moment i klassundervisningen, att få vila från stimuli och få chans att bli 

sedd och lyft. De menar att specialpedagogiskt stöd är viktigt både för att utveckla sitt 

lärande, få vägledning i det sociala samspelet och få chans att bli sedda och lyfta. 

Informanterna anser att en av de största utmaningarna för eleverna i skolan är det sociala 

samspelet och därför jobbar alla på olika sätt med detta. Några använder sociala berättelser, 

andra ge dem verktyg för att hantera konflikter eller finns närvarande vid de mest 

problematiska situationerna som på raster och i kapprum.  

4.3.3 Motivation och lust att lära 
Genom intervjuerna framkommer att motivation och lusten att lära också är viktig för att nå 

både en social utveckling och kunskapsutveckling. Informanterna beskriver också utifrån 

deras erfarenheter att motivation och lust att lära sjunker ju äldre eleverna blir. De menar att 

lusten att lära oftast är lägre än hos jämnåriga redan från årskurs 1, men att speciellt vid 

övergångar blir det ännu jobbigare för eleverna och motivationen sjunker. De berättar att det 

kan handla om att eleverna börjar få en självinsikt om att de inte lär som andra, jämförelsen 

ökar och att gruppen de tillhör inte är lika öppen och tolerant mot olikheter.  

En av deras strategier för att bibehålla eller väcka lusten är att utgå ifrån elevernas eget 

intresse och bygga vidare på det. ”Ta vara på deras egna erfarenheter. Alltså göra 

anpassningar utifrån att man känner till och relatera så mycket vi kan till hans värld, hans 

upplevelser, hans erfarenheter och hans proximala zon.” (nr 6) sa en av informanterna, en 

annan uttryckte ”Lyssna in var de befinner sig och bygga vidare där de står är jätteviktigt” 

(nr 3). Informanter beskrev olika teman eller dramatiseringar som innebar att lärandet fick en 

tydlig mening. En av informanterna berättar om hur NO-läraren tillsammans med eleverna 

reparerar cyklar samtidigt som han undervisar kring hur dynamon fungerar. En annan om hur 

eleverna satte upp en gemensam dramatisering, där det krävdes både att tillägna sig ny 
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kunskap och förmåga att förmedla den till andra.  

Ytterligare en väg att nå eleverna är genom att tydligt och konkret visa på deras framsteg. En 

av informanterna sa ”att lyckas är ju en stark motivationsfaktor”(nr 4) medan en annan sa ”vi 

jobbar väldigt mycket på att bekräfta dem” (nr 6) en tredje sa ”under hela skoldagen ska de 

få känna att de duger” (nr 8). Informanterna menar att känslan av att lyckas är oerhört viktigt, 

därför är det viktigt att anpassa uppgifter och scheman, att skapa utrymme och stöd så att de 

får chans att utvecklas och känna att de lyckas.  

4.3.4 Dialog 
Samtidigt som behovet av att få lyckas identifieras som en framgångsfaktor för fortsatt 

utveckling, beskriver informanterna att dialogen med både eleven och vårdnadshavaren som 

mycket viktig. I intervjuerna betonas vikten av att ha en tydlig, rak och ärlig dialog med 

eleverna om vad de kan och vart de är på väg. Vikten av att eleverna får en acceptans för att 

människor är olika och lär olika beskrivs. ”Att jobba med självkänsla att man kan fast man 

inte kan precis som alla andra” (nr 7) eller som en annan av informanterna uttryckte det ”Att 

få en acceptans, det här kan jag inte nu men jag kan öva mig mer. Och jag är jäkligt bra i alla 

fall. Det är jätteviktigt” (nr 8).  

Dialogen med vårdnadshavare poängteras som ytterligare en framgångsfaktor. När samarbetet 

är tätt hjälper det pedagogerna att lära känna eleverna bättre samt förstå vad eleven behöver. 

Utifrån denna förståelse blir det lättare att bemöta eleven och de behov eleven är i.  

4.3.5 Analys individnivå 
Även på individnivå poängteras vikten av dialog och samverkan med eleven och dess 

vårdnadshavare för att lyckas, även möjligheten till det särskilda stödet går igenom samtliga 

nivåer från organisationsnivå till gruppnivå till individnivå. På individnivå poängteras än 

mera vikten av en tydlig, konkret och strukturerad lärmiljö, med uppgifter och 

tillvägagångssätt som är individuellt anpassade till eleven. Uppgifterna behöver vara utifrån 

var eleven befinner sig och dennes intresse för att ge den en mening och lust att lära. Detta 

kräver dialog och relationskompetens hos pedagoger, där en dialog med kollegor, 

vårdnadshavare och elever är nödvändig. Utifrån detta resonemang hänger också 

framgångsfaktorerna på en individnivå tydligt ihop med varandra. Den ena kräver den andra 

som kräver den tredje för att lyckas skapa så bra förutsättningar för eleverna i gränslandet att 

utvecklas socialt och kunskapsmässigt och nå sin fulla potential.  
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För att framgångsfaktorerna på individnivå ska fungerar så optimalt som möjligt krävs att de 

tidigare identifierade framgångsfaktorerna på organisations- och gruppnivå fungerar. 

4.4 Jämförelse och analys utifrån den teoretiska referensramen  
Gerrbo (2012) identifierade fyra framgångsfaktorer när det gäller elever i behov av särskilt 

stöd. Individanpassningar och stöd i lärandet, ökad gemenskap och samhörighet, stöd i det 

sociala samspelet samt kommunikation och samverkan. Samtliga av Gerrbos 

framgångsfaktorer harmoniserar väl med vad denna studie visar. Alla informanter beskriver 

eller diskuterar på ett eller annat sätt enligt hans framgångsfaktorer.  

Gerrbo (2012) anser att individanpassningar och stöd i lärandet är en förutsättning för lärande. 

Han beskriver vikten av ett nära lärarskap och möjligheten till individuell undervisning för att 

inkludering ska lyckas. I intervjustudien framkommer hur viktigt det är med 

individanpassningar för att eleverna ska lyckas utveckla sitt lärande både socialt och 

kunskapsmässigt. Informanter nämner bland annat anpassningar av material, uppgifter och  

arbetssätt för att eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen. De beskriver att eleverna i 

gränslandet ofta behöver särskilt stöd individuellt eller i liten grupp, och detta påverkar hur 

skolan bör organiseras. Studien visar på att eleverna är i behov av specialpedagogiskt stöd, 

där de får individanpassningar. Den visar även i likhet med Gerrbo att för att lyckas med 

framgångsfaktorn individanpassningar och stöd i lärandet, behöver skolan organiseras med 

fler än en pedagog i klassrummet för att kunna tillgodose elevernas behov. Liksom Gerrbos 

visar också denna studie på att relationen till pedagogen är viktig, informanterna beskriver att 

tillgängliga pedagoger ger eleverna en trygghet, vilket är en grundförutsättning för lärande 

och för att de ska fungera i skolans sociala sammanhang.  

Den andra av Gerrbos (2012) framgångsfaktorer handlar om samhörighet och att öka 

gemenskapen, genom till exempel gruppstärkande övningar. Denna studie visar tydligt hur 

samtliga informanter anser att inkludering är viktigt för att bibehålla självkänsla och lust att 

lära samtidigt som det gynnar lärandet. Informanterna beskriver att i inkludering känner 

eleverna en klasstillhörighet som ger en mening. Däremot diskuterar informanter inte i lika 

stor utsträckning kring gruppstärkande övningar, utan mer att en inkluderande organisation 

skapar en känsla av gemenskap och samhörighet. För att få en inkludering att fungera visar 

denna studie på flera olika anpassningar och strategier på olika plan. En strategi är bland 

annat att skapa ett tillåtande, tolerant och tryggt klimat. Detta kan skapas genom 
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samarbetsövningar som påminner om Gerrbos framgångsfaktorer. Några av 

specialpedagogerna i studien menar att ibland är integreringen i grundskoleklass inte möjlig 

fullt ut och de anser då att eleverna snarare får en chans till en ökad gemenskap och 

samhörighet i en samundervisningsgrupp eller i särskolan. Det är inget självändamål med 

inkludering och att fysiskt vara inkluderad ger inte automatiskt de positiva effekterna på 

elevens lärande utan det krävs anpassningar för att skapa en meningsfull tillhörighet för 

eleven. Anpassningar som alla elever kan få del och må bra av oavsett behov av särskilt stöd 

eller inte.  

Gerrbos (2012) tredje framgångsfaktor handlar om att ge stöd i det sociala samspelet. Detta är 

något som denna studie också pekar på. Informanterna identifierar detta som om inte den 

största så åtminstone en av de största utmaningarna i skolan med elever som befinner sig i 

gränslandet. De beskriver att de arbetar både på en grupp- och individnivå för att ge stödet. 

Det görs dels individuellt med hjälp av specialpedagoger och kuratorer dels i klassen genom 

samarbetsövningar och samtal utifrån exempelvis filmer.  

Flera menar att stödet i det sociala samspelet kräver som Gerrbo (2012) lyfte fram i sin första 

framgångsfaktor ett nära lärarskap. Pedagogerna och elevassistenter måste finnas i elevernas 

vardag som vägledare, samt ge verktyg och strategier för att klara vardagen och lotsa i 

konflikthantering, därmed harmoniserar Gerrbos och denna studie även kring vikten av fler 

pedagoger i klassrummet. Informanter menar att tillgängliga lärare skapar trygghet och är en 

förutsättning för att lyckas. Gerrbo ser rastpedagoger som en självklarhet, vilket är något som 

endast några av studiens informanter tar upp. Däremot visar studien tydligt att tillgängliga 

pedagoger är viktigt för att ge trygghet till eleverna, men det tolkas gälla framförallt i de 

direkta undervisningssammanhangen.   

Gerrbos (2012)  fjärde identifierade framgångsfaktor handlar om kommunikation och 

samverkan, vilket även denna studie visar är en tydlig framgångsfaktor både på organisations-

, grupp- och individnivå . Samtliga informanter beskriver dialogen med eleven, 

vårdnadshavare och kollegor som oerhört viktig. De poängterar vikten av att pedagogerna har 

en relationskompetens, där de kan möta eleven med en tydlighet och öppenhet både för att 

lyfta och stärka individen samt kunna jobba med acceptansen om att alla människor är olika 

och lär olika. Dialogen med vårdnadshavare beskrivs också tydligt i denna studie, den ger 

effekt på elevernas självkänsla och lärande. En av informanterna vill sätta dialogen med 
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vårdnadshavare över både organisations-, grupp- och individnivå, för utan den får de inte 

samma effekt på de anpassningar som sker. I denna studie har valts att benämna 

framgångsfaktor för dialog eftersom det finns en viss nyansskillnad mellan dialog och 

kommunikation som Gerrbo använder. Informanter betonar relationen och att ha en dialog där 

de också lyssnar in eleven och vårdnadshavaren, där de tillsammans arbetar framåt. 

Kommunikation är också viktigt men dialog beskriver informanter som något mer ingående 

samtal.  

Samverkan över alla gränser har varit som ett ledord bland informanter, samverkan med 

eleven och vårdnadshavaren har identifierats som en tydlig framgångsfaktor. Samverkan på 

skolor mellan kollegor, inom arbetslag och med elevhälsans olika kompetenser har setts som 

en självklarhet. Nästan lika självklart har informanter samtalat kring övergångar mellan 

exempelvis förskola och skola. Informanterna har beskrivit vikten att ta vara på den 

information som kommer från förskolan, men också information och samarbete med till 

exempel barn och ungdomspsykiatrin, habilitering eller logoped. Specialpedagoger har också 

sökt samarbete med dem för att kunna bemöta och tillgodose elevernas olika behov allra bäst. 

De menar även att pedagogiska samtal och kompetensutveckling är en väg till att lyckad 

planering och anpassning för elever för att bemöta dem på bästa sätt. Informanterna berättar 

om att skolan är mer öppen för pedagogiska diskussioner idag än tidigare, vilket skulle kunna 

vara en effekt av de satsningar som skolverket har genomfört med läslyftet och 

matematiklyftet. Det kan också bero på ett generationsskifte i lärarkåren, där fler lärare har 

med sig fördelarna med ett öppet klassrum med chans till diskussion.  

Den största skillnaden mellan denna studies identifierade framgångsfaktorer och Gerrbos 

(2012) är motivationen och lusten att lära. Informanter återkommer flera gånger till vikten av 

att eleverna har en lust att lära vidare och exemplifiera därför hur viktigt det är att visa på 

framstegen, väcka intresse, skapa uppgifter utifrån var eleven befinner sig och hitta en mening 

i lärandeprocessen.  

Informanter anser att de arbetar i princip med samma framgångsrika verktyg för alla elever i 

behov av särskilt stöd, de menar att både särskoleintegrerade elever och elever med ett lågt 

teoretiskt tänkande hör till elevgruppen som är i behov av särskilt stöd. De menar inte att 

skillnaderna i arbetssätt beror på om de hör till särskolan eller inte, utan snarare hur de är som 

individer. Någon konstaterar att de får loss mer resurser för särskoleintegrerade elever vilket 
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underlättar i anpassningen för eleven på samtliga nivåer.   
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5. Diskussion 
I nedanstående kapitel diskuteras hur studiens syfte och frågeställningar har uppfyllts. Först 

diskuteras metoden och dess tillförlitlighet, därefter diskuteras resultatet i förhållande till den 

tidigare forskningen som presenterats i bakgrunden. Kapitlet avslutas med en sammanfattande 

diskussion och nya frågeställningar som väckts presenteras.   

5.1 Metoddiskussion 
Valet av metod föll efter övervägande fram och tillbaka på kvalitativa intervjuer, eftersom det 

var störst sannolikhet att på så sätt uppnå studiens syfte och få svar på frågeställningarna. 

Önskan var att skapa förståelse av specialpedagogers perspektiv på framgångsrikt arbete för 

elever i gränslandet, så att eleverna når sin fulla potential och samtidigt behålla tron på sig 

själva och lusten att lära. Genom att få ta del av specialpedagogers erfarenheter och berättelser 

kunna identifiera framgångsfaktorer. Genom kvalitativa intervjuer fanns möjlighet att dels få 

ta del av flera specialpedagogers erfarenheter dels få chans att ställa följdfrågor och komma 

ner på djupet som inte hade varit möjligt i exempelvis en kvantitativ enkätstudie (Creswell, 

2013; Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & Brinkmann, 2009). Metoden har hjälpt till att 

komma en bit på väg att skapa denna förståelse och kunskap som var önskad. Genom studien 

har specialpedagogernas erfarenheter kommit fram och tillsammans med exempel ur deras 

yrkeskarriär har frågeställningarna kunnat besvaras. 

I planeringsfasen för arbetet övervägdes att komplettera med observationer, men insikten att 

de inte fullt ut skulle harmonisera med syftet och hjälpa till att besvara frågeställningarna. 

Under exempel intervju nr 2 bekräftades också detta när specialpedagogen berättade om att de 

mest framgångsrika strategierna inte var på den skola där hon arbetade idag. Hur de faktiskt 

arbetar idag kanske inte alltid är det som de ser som mest framgångsrikt på grund av olika 

omständigheter som till exempel skolans storlek, organisation, ledning eller elevunderlag. 

Samtliga informanter var mycket intresserade och tackade villigt ja till att delta. De visade 

intresse för studien, många brann för ämnet vilket de också visade genom att de tog sig tid att 

förklara och beskriva sina tankar och erfarenheter. Någon hörde till och med av sig någon dag 

senare och undrade om hon kunde få med ytterligare några kommentarer som hon ansåg vara 

viktigt att de fick komma fram. Detta förhållningssätt styrker giltigheten i deras resonemang. 

Att studien dessutom följde etiska rådets rekommendationer och tydligt informerades om 

exempelvis alla namn skulle avidentifieras och om hur materialet skulle användas upplevdes 
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ge dem en trygghet i att vara öppna och ärliga (Vetenskapsrådet, 2002, 2011).  

Den intervjumodell som tagits fram upplevdes också inge trygghet för specialpedagogerna. 

Informanterna visste hela tiden vilka teman som de skulle prata om och de kunde under 

intervjun se hur intervjun rörde sig mellan de olika delarna. Syftet med studien, att skapa 

förståelse av specialpedagogers perspektiv på framgångsrikt arbete för elever i gränslandet, 

torde också ha underlättat för att få ärliga intervjuer. Hade studien istället varit ute efter att 

kritiskt granska för att hitta exempelvis fel eller brister så hade kanske specialpedagogerna 

varit mer reserverade, försiktiga och återhållsamma. Istället var detta en studie som skulle 

undersöka framgångsfaktorer genom att ta del av deras gedigna erfarenhet om hur de arbetat 

framgångsrikt. Informanterna blev informerade redan i missivbrevet vad studien skulle handla 

om och hade för syfte. Detta skulle kunna påverka dem till att söka svar som är politiskt 

korrekta att uttrycka, vilket inte märktes under någon intervju. Några hade förberett sig med 

några stödord som t.ex. elevexempel eller strategier. Däremot uppfattades det inte som om att 

de förberett sig på samtliga nivåer, det var mer intervjumodellen styrde samtalen och vad de 

lyfte fram utifrån den. 

Eftersom studien har valt att ta fasta på framgångsfaktorer valdes att intervjua 

specialpedagoger som arbetat minst 10 år med elever i behov av särskilt stöd. Detta kom att 

innebära att det på ett sätt blev en ganska homogen undersökningsgrupp vad gäller både kön 

och åldersstruktur. De var alla kvinnor, den yngsta var 53 år och de andra var alla över 60 år. 

Detta är något som kan ses som en brist, men också som en tillgång eftersom alla arbetat med 

flertalet elever som befinner sig i gränslandet. De har arbetat på olika arbetsplatser, i olika 

skolor som har varit organiserade på olika sätt och i många av landets kommuner. Hade 

studien istället valt att intervjua specialpedagoger på grundskolan utan förbehåll fanns risken 

att informanterna som intervjuats inte hade arbetat så länge och då kanske mer teoretiskt 

förklarat vad de ser som framgångsrikt istället för utifrån sina erfarenheter. Väl medveten om 

att denna studie enbart bygger på åtta intervjuer och utifrån det inte är generaliserbar 

(Göransson & Nilholm, 2009; Larsson, 2005). 

Den intervju som genomfördes via telefon var också den intervju som innehöll något färre 

exempel och den som tog kortast tid. Detta kan bero på att den ägde rum via telefon, det kan 

ha påverkat att specialpedagogen blev något mer rak och koncis i sina svar och beskrivningar. 

Både inledningen respektive avslutningen av intervjun var också betydligt kortare. Intervjun 
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stämde väl överens med de övriga intervjuerna och skiljde sig inte märkbart åt, vilket stödjer 

trovärdigheten och därför valdes att inkludera telefonintervjun i empirin. Informanten fann 

ämnet intressant och viktigt och berättade öppet om hur hennes arbetsplats arbetat med elever 

i gränslandet. 

5.2 Resultatdiskussion 
Syfte med studien var att skapa förståelse för och kunskap om hur några specialpedagoger i 

små till mellanstora svenska kommuner i sitt vardagliga arbete i grundskolan genomför det 

specialpedagogiska uppdraget för att elever i gränslandet ska lyckas i skolan. Med en önskan 

om att bidra till ökad kunskap om hur specialpedagoger arbetar så att eleverna i gränslandet 

dels utvecklas till sin fulla potential dels bibehåller tron på sig själva och lusten att lära trots 

låg måluppfyllelse. Genom att ta del av specialpedagogers erfarenheter av att arbeta 

framgångsrikt för eleverna i gränslandet har framgångsfaktorer identifierats på samtliga 

nivåer. Specialpedagogerna har med inlevelse berättat om olika elever de haft under sin 

karriär och vad de i sitt och skolans arbete funnit framgångsrikt. Många gemensamma 

strategier har trätt fram bland specialpedagogerna för att skolan skall bli en plats där eleverna 

får utvecklas till sin fulla potential både när det gäller tron på sig själva, lusten att lära och 

måluppfyllelse. De framgångsfaktorer som framkommit harmoniserar väl med de som Gerrbo 

(2012) identifierat för elever i behov av särskilt stöd; individuella anpassningar och stöd i 

lärandet, ökad gemenskap och samhörighet, stöd i det sociala samspelet samt kommunikation 

och samverkan. I denna studie har framgångsfaktorerna grupperats utifrån organisations-, 

grupp- och individnivå, där inkludering har varit central i samtliga nivåer och utkristalliserat 

sig som en mycket stark framgångsfaktor. Men för att inkluderingen ska fungera krävs att ett 

antal strategier samverkar med varandra. På organisationsnivå har identifierats följande 

strategier; inkluderande organisation, åldersintegrerade klasser/grupper, särskilda 

undervisningsgrupp och individuella stödinsatser samt samverkan. På gruppnivå har 

identifierats vikten av att vara inkluderad i klass. För att inkluderingen ska fungera behövs ett 

tillåtande, tolerant och tryggt klimat. Slutligen på individnivå identifieras individuella 

anpassningar, särskilt stöd, motivation och dialog som framgångsfaktorer. 

Specialpedagogerna har dessutom berättat om strategier för att lyckas och exemplifierat dessa 

med berättelser ur sin yrkeskarriär. Den tidigare forskningen som presenteras i kapitel två 

grupperades i framgångsfaktorerna: Pedagogen och specialpedagogens roll, Anpassad 

lärmiljö, Inkluderande organisation och Motivation. I studien framkommer att 
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specialpedagogerna anser att elever i gränslandet är i behov av liknande insatser som elever i 

behov av särskilt stöd. Studien visar också på att ju fler anpassningar som görs på 

organisations- och gruppnivå desto större chans finnas att eleven kan inkluderas i 

grundskoleklass och utvecklas till sin fulla potential. 

Redan sedan mitten av 1800-talet konstaterades att det var viktigt med skickliga lärare för att 

kunna bemöta alla elever i skolan (Brodin & Lindstrand, 2010). Tidigare forskning (Connor, 

Alberto, Compton, & O'Connor, 2014; Gustavsson & Hjörne, 2015; Jakobsson & Nilsson, 

2015; Ruppar, Gaffney & Dymond, 2015) lyfter en bit in på 2000-talet fortfarande fram både 

pedagogen och den specialpedagogiska rollen för att nå framgång för eleverna i behov av 

särskilt stöd, vilket däremot varken Gerrbo (2012) eller denna studie betonar lika tydligt. 

Informanter beskriver inte det som en speciell strategi eller framgångsfaktor, men berättar 

genom sina goda exempel om lärare som är flexibla, tänker utanför boxen, är trygga i sin 

kompetens, tillgängliga, besitter en relationskompetens, ha god framförhållning och är 

skickliga pedagoger. Informanterna beskriver inte att de här lärarna är mer insatta i 

kursplanerna än andra lärare som Skolverket (2014) menar är framgångsrikt. Inte heller menar 

informanter att lärarna bara lyckas i en väl fungerande organisation där skolledningen hjälper 

dem att utveckla sin undervisning, men däremot så kan skolans organisation underlätta för 

lärarna att lyckas nå eleverna genom till exempel samverkan och pedagogiska samtal. Flera av 

informanterna beskriver att de undervisande klasslärarna idag är mer öppna och att ha samtala 

om sin egen undervisning i pedagogiska samtal. Det gynnar elever som befinner sig i 

gränslandet, vilket också finns stöd för i den tidigare forskningen Conner et al. (2014).  

Jakobsson och Nilsson (2015)  samt Gustavsson och Hjörne (2015) beskriver också hur 

skolans specialpedagog ska vara en funktion där den är med och driver skolutvecklingen till 

att möta alla elevers behov. Ingen av informanterna har lyft eller exemplifierat detta. Det kan 

antingen bero på att de inte vill lyfta fram sig själv, eller ser det som självklart eller så har de 

inte den erfarenheten. Några pratar om hur elevhälsan arbetar för att skolan ska bli mer 

tillgänglig för elever i gränslandet, vilket förstås inkluderar specialpedagogen. Däremot 

handlar det mer om att arbeta åtgärdande och inte så mycket förebyggande.    

En anpassad lärmiljö med exempelvis konkret och praktiskt material som leder till att 

eleverna kan inkluderas och utvecklas beskriver tidigare forskning som en framgångsfaktor 

(Adolfsson et al. 2002; Gustavsson & Hjörne, 2015; Hanafin, 2014). Denna studie visar också 
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tydligt att samtliga informanter är väl medvetna om att lärmiljön måste vara anpassad för att 

inkludering ska vara möjligt. När rätt förutsättningar finns höjs både självkänsla och 

motivation vilket en starkare kunskapsutveckling. Denna studie visar i samklang med den 

tidigare forskningen att det inte räcker med en anpassad miljö utan att det också behövs en 

genomtänkt inkluderande organisation (Blom, 2007; Gustavsson & Hjörne, 2015; Ogden, 

1991; Skolverket, 2014).  

Den fjärde och sista kategorin i bakgrundskapitlet handlade om motivation. Här finns många 

starka kopplingar mellan tidigare forskning och denna studie. Informanterna beskriver vikten 

av att utgå ifrån var eleven befinner sig, deras intressen och bygga vidare med meningsfulla 

uppgifter, vilket exempelvis Giota (2002) och Gärdenfors (2013) också pekar på är viktigt för 

att nå lärande och utveckling. Studien beskriver i likhet med tidigare forskning (Giota, 2002; 

Ingvar & Eldh, 2014) också hur viktigt det är att visa på elevernas framsteg och att eleverna 

varje dag ska få känna att de lyckas vilket innebär att alla elever inte alltid kan göra samma 

uppgifter. Därför menar specialpedagogerna i studien att det är oerhört viktigt med anpassade 

uppgifter och att konkret få visa på utveckling. Ett tillvägagångssätt för att lyckas med detta är 

att skapa individuella scheman för alla elever. Om alla elever följer sin egen plan och arbetar i 

sin takt med lärande då menar specialpedagogerna att jämförelserna minskar och självkänslan 

växer. 

I bakgrundskapitlet om motivation beskrivs också vikten av dialog och relation med eleven 

och dess vårdnadshavare, vilket även Salamancadeklarationen (2006) betonar. I både denna 

studie och i Gerrbos (2012) har dialogen, kommunikationen och samverkan lyfts upp som 

viktiga framgångsfaktorer. Utöver detta identifieras här vikten av att skapa ett tillåtande, 

tolerant och tryggt klimat, vilket den tidigare forskningen och Gerrbo inte betonar i samma 

utsträckning. Jakobsson och Nilsson (2015) benämner vikten av ett gott klassrumsklimat, men 

utan att närmare förklara vad det innebär.  

Studien bekräftar det som både Brodin och Lindstrand (2010) och Hjörne och Säljö (2014) 

visat att lyckas skapa en skola för alla är fortfarande ett stort komplicerat uppdrag.  Det kräver 

insatser inte bara på individnivå utan också på grupp- och organisationsnivå. Det krävs 

kunskap kring anpassningar och hur man utvärderar insatser. Det behövs också en flexibilitet 

och öppenhet både att förändras som organisation men också förändra hur skolan arbetar med 

grupper och individer. Det krävs samverkan över alla gränser. Eleverna i gränslandet är som 
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alla andra elever, allas ansvar på skolan. Däremot är det viktigt att specialpedagoger tar detta 

som ett av sina uppdrag och medvetet arbetar med uppgiften. För att elever i gränslandet ska 

nå sin fulla potential är samarbete på alla plan över alla gränser viktigt. Det är viktigt att 

arbeta tillsammans med skolledning, kring en inkluderande organisation och 

kompetensutveckling. Det är också viktigt att arbeta tillsammans med övriga pedagoger i 

pedagogiska samtal och handledning samt samarbeta med elever och vårdnadshavare  

5.3 Avslutande reflektion och vidare forskning 
Studien har gett möjlighet att ta del av specialpedagogers framgångsrika erfarenheter och tagit 

del av berikande exempel från deras yrkeskarriär i arbetet med elever i gränslandet, vilket har 

gett en ökad kunskap och förståelse.  

Att skapa en skola för alla har varit ambitionen i Sverige sedan lång tid tillbaka och är 

fortfarande målsättningen. Vägen dit är däremot inte helt enkel och tydlig. Studie visar på att 

inkludering för elever i gränslandet är en möjlig väg för skolan att gå för att alla eleverna ska 

nå sin fulla potential. Vägen till att skapa en inkluderande skola fullt ut kan se lite olika ut och 

kräver anpassningar på såväl en organisations-, grupp- och individnivå. Under denna resa har 

många funderingar väckts som skulle vara intressant att studera vidare.  

Funderingar kring hur det går för eleverna i gränslandet efter grundskolan. Hur klarar de 

gymnasiet? Vad kan vi i grundskolan lära oss av gymnasiets arbetssätt och bemötande? Vilket 

stöd och vilken hjälp behöver de där? Kan vi modifiera vårt arbetssätt för att förbereda 

eleverna ännu bättre för gymnasiet och sedan ut i vuxenlivet?  

Hur beskriver elever på gymnasiet som befinner sig i gränslandet sin skolgång? Vilka 

erfarenheter bär de med sig? Vad har varit värdefullt och utvecklande, vad har hjälpt och vad 

har stjälpt? 

Några av informanterna beskriver åldersintegrerade mindre skolenheter som en framgångsrik 

organisation. Vad händer med eleverna när de sedan kliver in i ett större sammanhang till 

exempel högstadiet eller gymnasiet? Är de bättre rustade eller blir jämförelsen och 

utanförskapet svårare att möta? 

Studien har utgått från specialpedagogers gedigna erfarenheter, och hade tiden och utrymmet 

varit annorlunda så skulle det vara intressant att jämföra hur lärare som undervisar elever i 

gränslandet ser de på strategier och tillvägagångssätt för att hjälpa eleverna utvecklas till sin 
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fulla potential kontra specialpedagogernas. 

Syftet med studien handlade om en önskan att få del av specialpedagogers erfarenheter och 

därför prioriterades att intervjua specialpedagoger som arbetat i skolan under många år. På 

grund av det urvalet var samtliga informanter kvinnor, den yngsta 53 år och de andra var 

mellan 60-67 år. Det skulle vara intressant att jämföra deras syn med nyutexaminerade 

specialpedagoger visserligen med mindre erfarenheter men förmodligen med en något 

annorlunda utbildning i ryggen. Om specialpedagog och speciallärare ser olika på 

framgångsfaktorer skulle också vara intressant att jämföra. Eftersom det inte har varit syftet 

med studien har detta inte analyserats vidare.   
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Bilaga 1 Intervjumodell 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Informanten 

● Berätta kortfattat om din bakgrund? 
● Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? Vad har du gjort tidigare? Utbildning? 
● Arbetsuppgifter 

 
Barn i gränslandet (inkluderade grundsärskolelever och svag teoretisk begåvning) 

Uppmärksamma 

● Berätta när och hur brukar elever i gränslandet uppmärksammas?  
● Elevhälsa, mentor, vårdnadshavare   

 
Utmaningar 

● Berätta om vilka utmaningar som du tycker brukar vara de största i arbetet med elever 
som befinner sig i gränslandet?  

● Hur möter du dessa utmaningar både förebyggande och när problem uppstått?  
● Motivation/självbild och att inte klara det andra grundskolelever klarar? 

 
Strategier (måluppfyllelse, motivation och självbild) 

● Berätta vilka framgångsfaktorer du ser på individ-, grupp- och organisationsnivå för 
att eleverna i gränslandet ska utvecklas så långt som möjligt både kunskapsmässigt 
och socialt.  

● Beskriv vilka typer av insatser du tycker gör skillnad för eleverna som befinner sig i 
gränslandet.? Org, grupp, individ? 

● Hur arbetar ni framgångsrikt med barn befinner sig i gränslandet? 
● Berätta om hur du tänker i planeringsstadiet för elever som befinner sig i gränslandet? 

-inför läsår, inför arbetsområden, examinationer, veckan, dagen… 
 

● Lärmiljön 
 

● Pedagogerna 
- Berätta om hur pedagogerna arbetar framgångsfullt och hur ni arbetar tillsammans?  
- Berätta om hur arbetslaget/elevhälsan diskuterat vilket förhållningssätt och bemötande 

som krävs för att nå eleverna i gränslandet? 
- Kunskap, kompetensutveckling 
- Samverkan 

 
Samverkan 

● Berätta hur ni samverkar kring elever som befinner sig i gränslandet. 
● Hur ser samarbetet ut kring elever i gränslandet (vårdnadshavare, habilitering, BUP)? 
● Hur arbetar elevhälsan kring barn i gränslandet? 
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Bilaga 3 Missivbrev 

En förfrågan om deltagande i en studie 

Denna inbjudan riktar sig till skolans specialpedagogiska kompetens  

Jag läser nu mitt sista år till specialpedagog och planerar inför våren 2017 att genomföra en studie i 

mitt examensarbete. Jag behöver därför komma i kontakt med skolans specialpedagogiska 

kompetens. I studien ska jag undersöka vilka framgångsfaktorer den specialpedagogiska 

kompetensen i grundskolan ser i arbetet med elever i gränslandet (elever med ett lågt teoretiskt 

tänkande samt särskoleintegrerade elever).  

Studien syftar till att belysa vilka framgångsfaktorer specialpedagoger beskriver på organisations-, 

grupp- och individnivå.  

Varje intervju beräknas ta cirka 45 minuter. Tid och plats för en intervju kan vi tillsammans komma 

överens om. Jag ser gärna att intervjun spelas in för att underlätta både vid transkribering av 

intervjun och att mitt fokus under samtalet kan läggas på innehållet.   

Vetenskapsrådets etiska regler (2011) för uppsatsskrivande och forskning beaktas i varje del i 

studien. Det innebär att bl.a. ditt deltagande bygger på att du har fått information om studiens syfte. 

Det ska vara frivilligt att delta och att du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva 

ge någon förklaring till detta. Konfidentialitet skall gälla, det innebär att all information anonymiseras 

så att det inte framgår vem som deltagit eller till exempel skolans namn. Intervjuerna ska endast 

användas för min studie. Inspelningarna kommer att förstörs när studien blivit godkänd.  

Jag hoppas att detta brev väcker intresse för min studie. Din medverkan skulle vara till stor hjälp. Jag 

avser att genomföra intervjuerna under januari-mars 2017. 

Deltagarens samtycke för medverkan 

Jag har tagit del av informationen vad gäller konfidentialitet, studiens genomförande och frivillighet 

och lämnar mitt samtycke till att delta i studien. 

Namn 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum och ort 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Har du frågor angående denna studie kontakta mig gärna. 

Johanna Bäckrud, e-post: johannabackrud@gmail.com Telnr: 070-3018580                                                                            

                                                                                 

Du kan också kontakta min handledare under uppsatsskrivandet: 

Docent Gunilla Sandberg, e-post: gunilla.sandberg@mdh.se Telnr: 021-107343 

UKK, Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation,  

Institution för Specialpedagogik   

Mälardalens Högskola 

 

Tack på förhand! 

Johanna Bäckrud 


