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Sammanfattning 

 

Studien handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram. Syftet var att 

undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om dessa utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser. Ett särskilt fokus gavs aktiviteternas och stödinsatsernas uppfattade betydelse för elevers 

lärande och känsla av tillhörighet bland kamrater. Undersökningen genomfördes genom en kvalitativ 

forskningsansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Elva lärare och nio 

specialpedagoger deltog. Som teoretiskt ramverk användes specialpedagogiska perspektiv, KASAM 

och Response to Intervention. Studiens resultat visade flera exempel på utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassrum; till exempel små undervisningsgrupper, lilla gruppen, särskild 

undervisningsgrupp, studion, strukturstöd, en till en-undervisning, läxhjälp med mera. Informanterna 

beskrev både fördelar och nackdelar med utbildningsaktiviteterna och stödinsatserna utanför klassens 

ram. Några exempel på fördelar var ett lugnare sammanhang, energipåfyllning, strukturerad 

individuell hjälp och avlastning för lärare. Några exempel på nackdelar var utanförskap, stämpling, en 

negativ självbild, resurskostnad och segregering om åtgärden permanentades. Resultatet visade att det 

fanns olika syn på utbildningsaktiviteterna och stödinsatserna utanför klassens ram, att stora klasser 

kan skapa behov av aktiviteter och stöd utanför klassens ram, och att elevinflytandet förefaller vara 

litet när dessa aktiviteter och stöd planeras. En implikation är att lägga fokus på att hitta lösningar 

inom klassens ram.  

 

 

Nyckelord: Lärare, specialpedagog, specialpedagogiska perspektiv, stödinsatser, särskiljande 

lösningar, utbildningsaktiviteter utanför klassens ram  



 

 

Förord 

Vi vill varmt tacka alla respondenter som generöst har tagit av sin tid och delat sina ovärderliga 

kunskaper och erfarenheter med oss. Det är möten med lärare och specialpedagoger från olika 

verksamheter som vi har haft förmånen att delta i och som har bidragit till nya insikter för oss. Vår 

förhoppning är att alla som läser uppsatsen också kan få ökade kunskaper genom respondenternas 

samlade erfarenheter. Dessa intressanta perspektiv och möten som vi fick ta del av kommer att finnas 

kvar hos oss. Vi vill tacka vår handledare universitetslektor Johanna Lundqvist för stöd i 

uppsatsskrivandet med givande diskussioner, tålamod och inspiration. Vi vill även tacka kursansvarig 

professor Anders Garpelin för värdefulla synpunkter under kursens och utbildningens gång.  
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Inledning 

Studien handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram. Utbildningsaktiviteter 

och stödinsatser är ett samlingsnamn för olika aktiviteter och insatser som ges utanför klassrum. Här 

avses exempelvis särskild undervisningsgrupp i vilken elever får specialpedagogiska insatser, 

undervisning i mindre grupper för elever med komplicerande inlärningssvårigheter eller 

specialpedagogiska åtgärder som en till en-undervisning eller stödsamtal utanför klassrum.  

Särskild undervisningsgrupp, som är ett vanligt exempel på sådan aktivitet, innebär att elever får sin 

undervisning på skolan men i annan grupp än sin klass (Skolverket, 2014). Skollagen (Svensk 

författningssamling [SFS], 2010:800) säger att i första hand ska stöd ges inom klassens ram i den klass 

eleven tillhör, men vid särskilda skäl kan stödet ges i särskild undervisningsgrupp. Från år 2011 

beslutar rektorer om placering i särskild undervisningsgrupp (Skolverket, 2011). 

Utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram är en intressant och viktig företeelse att 

undersöka. Det är ett arbetssätt som tillämpas mer och mer på skolor, trots att ett inkluderande 

arbetssätt och stöd inom klassens ram förespråkas (Skollagen, 2010:800; Regeringskansliet, 2017). 

Inkludering handlar om att alla barn ska vara en del av skolan och sin klass och få den hjälp de 

behöver (Svenska Unescorådet, 1996; von Ahlefeld Nisser, 2014). Inkludering är ett grundläggande 

demokratisk ideal för ett jämlikt samhälle. Hornby (2015) ger exempel på hur en effektiv inkludering i 

vanlig klass kan genomföras. Den huvudsakliga målsättningen är att individer ska kunna leva 

inkluderad i samhället efter skolan (Hornby, 2015). Inkludering handlar om att lärare har höga 

förväntningar på alla elever och förmåga att tillsammans möta elevers behov. I klassrummet kan 

differentierade arbetssätt användas för att främja inkludering (Velasquez, 2012). Det kan gynna många 

elever i klassen. Skolan behöver ha tillräckliga resurser och kunna använda dem på ett effektivt och 

flexibelt sätt, för en ökad kvalitet i verksamheten (Skolinspektionen, 2012). Effektiva och 

inkluderande skolor utmärks av en strävan att möta elevernas behov med tydliga instruktioner till alla i 

klassrummet. Med en effektiv resursanvändning och en flexibilitet i mötet med eleverna används 

metoder för att möta och följa upp elevernas framsteg (McLeskey, Waldron, & Redd, 2012). Trots en 

demokratisk strävan mot ökad inkludering har skolan fram till i dag haft svårt att möta och hjälpa alla 

elever utifrån deras behov och förutsättningar (Karlsson, 2007). Redan i skolutredningen från 1974 

betonades att satsningar på inkluderande skolmiljöer och flexibla lösningar i klassrum kan hjälpa 

elever med skolsvårigheter, inte enbart särskilda undervisningsinsatser utanför klassrum (SOU, 

1974:53 i Karlsson, 2007). Samarbete mellan lärare och gemensam problemlösning kan bidra till att 

elever kan känna sig socialt och pedagogiskt delaktiga (Nilholm & Göransson, 2013). Det finns skilda 

uppfattningar om var förklaringar till aktiviteter och stöd utanför klassrum och problemen kan sökas; 

till exempel hos eleverna eller i undervisningen. 

Utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram är ett intressant och viktigt område att 

fördjupa sig i av flera anledningar och utifrån olika perspektiv som nämndes ovan. En sak som gör det 

intressant är att det finns motsatta ståndpunkter i frågan. Några lärare ser praktiska fördelar med 

aktiviteter och stöd utanför klassens ram, medan andra anser att de hindrar gemenskap och strider mot 

skolans demokratiska ideal (Person & Sjökarl, 2010). Stödverksamhet kan förutom att svara mot 

elevers behov, vara ett sätt för skolan att dela upp och dela in elever i grupper (Persson, 1998). 

Forskningen belyser intressanta infallsvinklar om hur aktiviteter och insatser utanför klassrum kan 

uppfattas. En av dessa är att undvika särskilda undervisningsinsatser utanför klassens ram, genom att 

exempelvis lägga ner särskilda grupper (Nilholm & Göransson, 2013). En annan infallsvinkel visar på 

individuella skillnader; att för vissa barn passar ett inkluderande arbetssätt, medan andra känner sig 
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mer bekväma med aktiviteter och stöd utanför klassens ram (Person & Sjökarl, 2010). En annan aspekt 

lyfter Jahnukainen och Itkonen (2015) i sin artikel att det kan finnas ekonomiska vinster med 

inkludering. Genom att införa ett riktat och intensifierat stöd kan det minska antalet elever i 

svårigheter och kostnaderna för specialpedagogisk undervisning. Val av ämne för denna småskaliga 

studie har även sin grund i Giota och Emanuelsons (2011) delstudie vid Göteborgs universitet som 

handlar om ökningar av särskilda undervisningsinsatser i svensk skola. Resultatet i studien visade att 

nivågruppering och särskilda undervisningsgrupper förekommer i ungefär var fjärde skola både för 

yngre och äldre elever. Åtgärderna är vanligare i fristående skolor. Denna tendens är oroande med 

tanke på undervisning inom klassens ram förespråkas i styrdokument (Skollagen 2010:800).  

Den här studiens övergripande syfte är att undersöka några lärares och specialpedagogers 

uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum. Ett särskilt fokus ges 

aktiviteternas och stödinsatsernas uppfattade betydelse för elevers lärande och känsla av tillhörighet 

bland kamrater. Det är viktigt att undersöka om skolor lever upp till de förväntningar som finns i 

styrdokument. I skollagen beskrivs inkludering indirekt: Den handlar om att alla elever har rätt till en 

meningsfull utbildning och stöd i sin klass.  

En av oss som författat denna text (PR), har bakgrund som lärare i fritidshem, som ämneslärare, som 

samverkare på lågstadiet och som lärare i liten undervisningsgrupp. Den andra av oss är 

gymnasielärare och undervisar rörelsehindrade elever, som läser i mindre grupper (SE). Den 

småskaliga studien är en del av vår specialpedagogutbildning.  

Bakgrund 

I bakgrunden belyses olika styrdokument som uppmärksammar elever i behov av särskilt stöds 

rättigheter. Här knyts även an till tidigare forskning och rapporter gällande exempelvis särskilda 

undervisningsinsatser och dess betydelse för elevers lärande och känsla av tillhörighet.  

Skolans ansvar för elever i behov av särskilt stöd - Nationella och internationella dokument 

Det finns både nationella och internationella dokument som styr skolans verksamhet. Till exempel vad 

den ska leda till och hur den ska organiseras. Till de nationella hör (1) läroplanen, (2) skollag och (3) 

Skolverkets allmänna råd. Till de internationella hör (4) Salamancadeklarationen och (5) Agenda 2030 

om hållbar utveckling. 

Läroplaner – exempel läroplan för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen  

Enligt läroplanens (Skolverket, 2011) utbildningsmål ska alla elever, under pedagogisk ledning och 

stimulans, utvecklas så långt det är möjligt utifrån sina förutsättningar. Det ska erbjudas en likvärdig 

utbildning men med hänsyn till elevernas olika behov. Det innebär att olika vägar att nå målet ska 

erbjudas. Skolan har ett särskilt ansvar för elever som är i svårigheter i att uppnå utbildningens mål. 

Av denna anledning kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Elever har rätt till att delta i 

planeringen av aktiviteter och utvärdering av daglig undervisning och på så sätt utveckla sin förmåga 

till inflytande och ansvarstagande (Skolverket, 2011). 
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Skollagen 

Utgångspunkten i skollagen är ”att elever i behov av särskilt stöd ska få det stödet i den ordinarie 

undervisningsgrupp eleven tillhör” (Skollagen 2010:800, 3 kap. 7 §, 11 §). Elever som riskerar att inte 

uppnå kunskapskrav och nivåer kan vara i behov av särskilt stöd under en längre period av sin skoltid.   

Stödinsatser ska främst ges inom ramen för ordinarie undervisning. Skolverket (2018) vänder sig till 

elever och föräldrar och beskriver att skolan ska ge extra anpassningar i den ordinarie undervisningen 

om eleven har behov av det och riskerar att inte nå kunskapsmålen och kravnivåerna i ett eller flera 

ämnen. Det är rektors ansvar att säga till att elevens behov av särskilt stöd utreds utan dröjsmål. 

Behovet ska även utredas om eleven visar andra svårigheter i sin skolgång. Om stödet inom klassens 

ram inte anses vara tillräckligt ska särskilt stöd erbjudas i den omfattning som behövs för att eleven 

ska uppnå kunskapskraven. Det kan handla om en anpassad studieplan, att särskilt stöd ges enskilt 

eller i en annan undervisningsgrupp. Utformningen av det särskilda stödet ska ske i samarbete med 

elever och vårdnadshavare (Skollagen, 2010:800).  

Skolverkets allmänna råd om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Huvudmannens ansvar är att se till att rektor har tillräckliga resurser för att leva upp till skollagens 

bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). Lärarens och övrig 

skolpersonals uppdrag är att uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra 

anpassningar, identifiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet med extra anpassningar i olika 

lärmiljöer. Extra anpassningar kan innebära att få ett schema över dagen, att få extra tydliga 

instruktioner, att få anpassade läromedel och att ha en speciallärare som arbetar med elever under en 

viss tid. Om de extra anpassningarna inte ger ett förväntat resultat, på grund av mer omfattande behov 

av stöd, blir det, efter att en utredning har genomförts, nödvändigt att erbjuda elever särskilt stöd. 

Exempelvis kan det handla om enskild undervisning, placering i en särskild undervisningsgrupp, 

regelbundna specialpedagogiska insatser i ett ämne under en längre tid eller anpassad studiegång 

genom reducerat program eller genom att ta bort vissa delar av ämnen. Rektors ansvar är att utarbeta 

åtgärdsprogram, se till att ett beslut om särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller 

anpassad studiegång tas och inte omfattar fler ämnen eller en längre tidsperiod än nödvändigt. 

Planering av åtgärderna ska ske i samarbete med eleven och elevens vårdnadshavare (Skolverkets 

författningssamling [SKOLFS], 2014:40). 

Skolverket – faktorer som medför utbildningsaktiviteter utanför klassrummet 

Skolverket (2014) rapporterar om särskilda undervisningsinsatser, med syftet att öka kunskapen om 

hur särskilda insatser organiseras och används i ett urval kommuner och skolor. I rapporten intervjuas 

kommunala tjänstemän och rektorer. Resultatet visar att det finns en strävan mot att fler elever, som är 

i behov av särskilt stöd, ska kunna gå kvar i sin ordinarie undervisningsgrupp. Brist på resurser och 

samarbete kan leda till att åtgärder inte genomförs. Sammantaget finns en vilja för inkludering av 

elever i svårigheter i ordinarie undervisningsgrupper. I vissa fall kan dock eleverna ges bättre 

förutsättningar med mer lärarstöd i ett mindre sammanhang. Ett ökat lärarstöd och anpassningar i den 

ordinarie klassen efterlyses i rapporten, som ett sätt att begränsa utbildningsaktiviteter utanför klassens 

ram. Ordinarie undervisning utan anpassningar och lärarstöd kan leda till att de särskilda 

undervisningsinsatserna permanentas.  

Skolverket (2009 i Skolverket, 2014) slår fast att särskilda undervisnings- och nivågrupper får finnas, 

men att de bör vara av tillfällig karaktär. Permanenta lösningar kan leda till stigmatisering, som i sin 

tur kan påverka elevens självbild och att positiva kamrateffekter försvagas (Skolverket 2009 i 
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Skolverket, 2014). Lärarens förväntningar riskerar att bli lägre i grupper med elever i svårigheter som 

går i ett segregerat system (Skolverket 2009 i Skolverket, 2014). 

Salamancadeklarationen - en överenskommelse om skolans inkluderande uppgift 

I rapport (2006) om Salamancadeklarationen finns principer, inriktning och praxis för undervisning av 

elever i behov av stödinsatser. Deklarationen kan ses som ett politiskt instrument och 

överenskommelse. Den förespråkar ett radikalt nytänkande för specialpedagogiken; med integrerad 

skolgång för alla barn, även för dem med stora behov. Det är det effektivaste tillvägagångsättet, att 

bygga solidaritet mellan elever i behov av stöd och att få gemenskap med klasskamrater. Skolans 

uppgift är att tillgodose alla elevers olika behov och att möta elever med bra inlärningsmetoder och 

varierad studietakt. Skolan kan förverkliga denna målsättning med kvalitativt bra undervisning, 

effektiv resursanvändning och bra organisatoriska ramar i samarbete med närmiljön. Placering i 

specialklasser eller grupper får endast ske i sällsynta fall, när den ordinarie undervisningssituationen 

inte kan ta hänsyn till kunskapsmässiga- och sociala behov, så att barnets bästa kan tillgodoses. 

Flexibla kursplaner ska erbjudas som är anpassade till barnens behov, med tanke på olika 

förutsättningar och intressen. Rektorerna har ett särskilt ansvar, att stimulera till positiva 

förhållningssätt i den pedagogiska praktiken och att utveckla en effektiv samverkan mellan klasslärare 

och stödpersonal. För undervisningen av barn i behov av stöd, ska hela undervisningsgruppen snarare 

än den enskilde läraren ha ansvar. Lärarna ansvarar för undervisningen genom att stödja eleverna med 

hjälp av tillgängliga resurser både inom- och utanför klassrummet (Svenska Unescorådet, 2006).  

Agenda 2030 – för en ökad helhetssyn och för individuella och tidiga utbildningsinsatser 

Agenda 2030 är en deklaration som handlar om att förändra världen; den handlar om hållbar 

utveckling. För skolan får Agenda 2030, som antogs av FN:s alla stater, betydelse vad gäller insatser 

för jämlikhet, hälsa och utbildning. Deklarationen gäller alla och består av integrerade mål. I mål 4 

preciseras mål och åtgärder för en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar 

livslångt lärande för alla. Elever ska till exempel ges det stöd de behöver och insatser ska anpassas till 

de skolor som har störst behov. Mål 16 ska främja ett fredligt och inkluderande samhälle med ett 

långsiktigt reformprogram för minskad segregation. Strukturellt uppkommen segregation och 

socioekonomiska faktorer ska motverkas. Betydande områden för hållbarhet ur ett socialt-, 

miljömässigt och ekonomiskt perspektiv, ska vara en del av varje verksamhet. Ledarskap ses som 

central för helhetssyn, samverkan och synergieffekter. I Sverige är det regeringen som är ansvarig för 

att genomföra Agenda 2030 och för att en systematisk uppföljning sker. Jönsson och Bexell (2017) 

påvisar dock att inte alla betydelsefulla delar av en hållbar utveckling, kan följas upp och mätas på ett 

tillfredsställande sätt. Fördelarna är dock många: Initiativ genomförs, hållbarhetsarbetet har breddats 

och fått en holistisk innebörd.  

Centrala begrepp i studien 

De viktiga begreppen är inkludering, utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum. 

Inkludering  

Nordahl m.fl. (2007) lyfter fram inkludering som en viktig målsättning i skolan för att reducera och 

förebygga beteendeproblem och för att utveckla en positiv gemenskap. Inkludering påverkar elevers 

upplevelse av tillhörighet, enligt dem. Attityder och värderingar är viktigare för en inkluderande kultur 
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än organisering av resurser. Det betyder att det måste ställas bestämda krav på den sociala och 

kulturella gemenskapen om en inkludering ska förverkligas. Inkluderingens målsättning är att alla 

deltar. Jacobsson och Nilsson (2011) beskriver hur viktig delaktigheten är i arbetsgemenskapen i en 

klass. På det sättet kan alla elever vara inkluderade i den pedagogiska praktiken. Det stärker individens 

grupptillhörighet och därmed identitet. Nordahl m.fl. (2007) belyser viktiga aspekter med inkludering; 

att alla har rätt att delta i en gemenskap, olikhet ses som en styrka och att förväntningar på elever ska 

vara realistiska. Inkludering är ett mångdimensionellt begrepp. Det kan användas som en beskrivning 

av var elever är placerade; att elever med funktionsvariationer går i vanliga klasser och att elever har 

en bra situation i klassen (Nilholm, 2015). 

Utbildningsaktiviteter utanför klassrum 

Med utbildningsaktiviteter utanför klassrum menas särskilt stöd det vill säga insatser av mer 

ingripande karaktär som inte kan genomföras inom klassens ram (SKOLFS, 2014:40). Exempelvis är 

det placering i en särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning, anpassad studiegång, reducerat 

program i gymnasieskolan, regelbundna specialpedagogiska insatser i ett visst ämne eller stödsamtal 

(Larsson, 2017; Skolverket, 2014). 

Stödinsatser  

Enligt Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har begreppet stödinsatser betydelse som innebär att 

stödja elevers lärande för att motverka skolsvårigheter. Stödinsatser underlättar elevers lärande genom 

att både förebygga och åtgärda. 

Tidigare forskning  

Det finns tidigare forskning som handlar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum. 

Ett urval presenteras under kommande rubriker.  

Skrtic, Sailor och Gee – flexibilitet, problemlösning och delat ansvar 

Skrtic, Sailor och Gee (1996) visar i sin forskning hur skolans struktur, organisation och pedagogiska 

reformer samverkar. Dessa faktorer påverkar hur lärare ser på utbildningsaktiviteter utanför klassens 

ram och vilka utmaningar som finns. Syftet med deras studie är bland annat att hitta argument för en 

inkluderande undervisning. Skrtic, Sailor och Gee (1996) visar på fördelarna med vad de kallar en 

adhokratisk- eller lärande organisation: I den möts individer med olika kompetenser och de löser 

problem tillsammans. Att tillsammans möta elever och individuella behov och att ha ett delat ansvar, 

ses som viktigt för att en skola ska vara inkluderande. Byråkrati, i betydelse av ojämlikhet och system 

som motverkar lärares möjligheter att reflektera och agera och minskar deras möjlighet att anpassa sin 

undervisning till eleverna. En konsekvens av detta, och som kan ses som lärares försök att lösa 

uppkomna problem i undervisningen, är utbildningsaktiviteter utanför klassens ram. Därför betonar 

Skrtic, Sailor och Gee (1996) vikten av flexibilitet och samarbete på en skola; det kan göra skolor mer 

inkluderande.  

Blecker och Boakes – specialpedagogiskt stöd behövs för ett inkluderande arbetssätt  

Blecker och Boakes (2010) studie handlar om specialpedagogers [kallas special educators i studien] 

och lärares attityder till insatser utanför klassrum och undervisningskompetens i klassrum. Studien 
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genomfördes genom en enkätundersökning som sändes till lärare och specialpedagoger från förskola 

till motsvarande svenskt gymnasium i 54 skolor i New Jersey. Resultatet visar att endast 35 procent av 

lärarna och specialpedagogerna tar ställning för inkludering. De flesta lärare och specialpedagoger 

anser däremot att mötet mellan olika elever har en gynnsam effekt för elever i svårigheter. Lärare i 

deras studie beskriver att de saknar planeringstid, kompetensutveckling och administrativt stöd för att 

utveckla ett inkluderande arbetssätt och undervisning. Specialpedagogerna i studien anser att all 

undervisning i klassrummet kan vara inkluderande, men att de samtidigt vill värna om sin 

yrkesidentitet som även innebär att ge stöd utanför klassrum. Lärarna och specialpedagogerna 

efterlyser en kontinuerlig vidareutbildning för att den inkluderande undervisningen ska kunna vara 

lyckosam. Studien ger en sammanfattande bild av lärare som är för inkludering och specialpedagoger 

som är för att ge stödet utanför klassrum, men i praktiken ser de utbildningsaktiveter utanför 

klassrummet som nödvändiga, tills mer resurser och utbildning ges. 

Hattie – lärande utifrån elevers perspektiv och lärarens undervisning som framgångsfaktor 

Hatties (2008) sammanställning av forskning i en omfattande metastudie visar på åtgärder som höjer 

elevprestationerna i skolan. Det som särskilt studeras är pedagogiska strategier, ansträngning och 

resursfördelning i skolan. Studien visar bland annat att lärande sker när pedagogen utgår från elevers 

perspektiv och när lärare hjälper elever att synliggöra sitt eget lärande, som en process över tid. Hattie 

(2008) visar även att platsen inte har den största betydelsen för lärande, kunskapsprestationer och 

utveckling av sociala relationer. Lärarstöd och undervisning är däremot framgångsfaktorer för detta.  

Haug – specialpedagogisk undervisning i praktiken 

Haug (1998a) undersöker specialpedagogisk undervisning: till exempel relationen mellan policy och 

förverkligandet av riktlinjer i praktiken. Resultat visar att det uppstår ett glapp mellan mål/riktlinjer 

och den pedagogiska praktiken. Det finns praktiker som visar på ett segregerat system, med 

segregerade specialskolor och klasser samtidigt som policy beskriver inkluderande arbetssätt. Haug 

(1998a) visar även att det finns myndigheter som utbildar speciallärare som inte främjar inkludering 

och inte heller står bakom förordningar om detta. Skolornas organisation och arbetsmetoder utvecklas 

då i oönskad riktning på grund av inkompetens och omedvetenhet om de riktlinjer som bör gälla. Två 

arbetssätt beskrivs uppstå vad gäller specialpedagogisk undervisning; det första är (1) inkluderande 

undervisning för elever i svårigheter, och det andra är (2) undervisning utanför klassens ram, i små 

grupper i specialskolor eller i en till en-undervisning.  

Haug - en tydlig uppdelning mellan vanlig undervisning och specialpedagogiska insatser. 

Haug (1998b) belyser även grundvalen för organiseringen av specialundervisningen med fokus på 

grundskolan men även för barnomsorg och gymnasieskola i Sverige. Syftet var att analysera politiken: 

hur den förverkligas, fungerar, vad som påverkar och hur den kan förklara vad som uppnås. Resultatet 

tyder på att det finns en tydlig uppdelning mellan den vanliga undervisningen och specialpedagogiska 

insatser som ges utanför klassrum i Sverige. Insatserna anses inte påverka klassundervisning. Det 

framkommer att en inkluderande skola behöver resurser och professionellt stöd så att alla elever kan 

stödjas på ett optimalt sätt. 

Wang - flera synsätt på inkluderande undervisning 

Wangs (2009) internationella sammanställning av skolpersonalens erfarenheter av elever i behov av 

särskilt stöd [kallas Special Educational Needs i studien]. Studien beskriver personalens synsätt på 

elever i behov av särskilt stöd; om de ska inkluderas i ordinarie undervisning eller inte och hur elever i 
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svårigheter ska bemötas. Samtal om inkluderande arbetssätt är en utgångspunkt i studien. Resultatet 

visar att elever i svårigheter ofta exkluderas från ordinarie undervisning. Pedagoger och forskare 

ifrågasätter systemen i betydelsen av deras effektivitet, medan andra förespråkar dessa. Det finns flera 

faktorer, som gynnar elever i svårigheter, som att delta i ordinarie undervisning för ökad 

kunskapsutveckling. Det är, enligt Wang (2009) inte bara elever i svårigheter som påverkas av 

exkludering, även lärarnas kompetens riskerar att stigmatiseras. Det är en av anledningarna till att 

elever i svårigheter ska inkluderas, konstaterar Wang (2009). Hänsyn behöver tas till individuella, 

emotionella och sociala behov när elever börjar i en ordinarie grupp. Lärare upplever oro inför 

omstrukturering vid ett inkluderande arbetssätt på grund av tidsbrist, trots att inkludering främjar 

elevers och lärarens kunskapsutveckling. Oron kan relateras till att elever lär sig på olika sätt, i olika 

takt, hur elever är placerade och behov av varierande och individuella instruktioner. Samarbete mellan 

personal, utbildad personal med spetskompetens efterlyses i ordinarie undervisning. 

Romia och Lyserb – personlig och social förmåga ger högre poäng än undervisningsförmåga  

Romia och Lyserb (2006) undersöker blivande lärares attityder till inkludering och deras tro på den 

egna förmågan att undervisa inkluderande. Studien omfattar flera lärarhögskolor i Israel. Studiens 

syfte är att mäta lärares uppfattningar och attityder till inkludering i relation till uppfattningar om deras 

förmåga och självförtroende. Data insamlas genom en omfattande enkätundersökning. Resultatet visar 

att lärarnas känsla av möta elever i behov av stöd med hjälp av personliga och social förmåga, skattas 

högre än upplevelsen av den egna förmågan i undervisningssituationen. Det framkommer att blivande 

lärares pågående utbildning förstärker uppfattningen om svårigheter med inkludering och minskar på 

det sättet stödet till densamma. Lärarnas kulturella, religiösa och könsrelaterade variabler påverkar 

attityder till inkludering, men också deras uppfattning om sin förmåga. Resultatet visar på en osäkerhet 

att undervisa olika slags elever i klassrummet och att osäkerheten ökar under utbildningens gång. 

Avramidis, Bayliss och Burden – lärarnas attityder till inkludering och vikten av 

kompetensutveckling 

Avramidis, Bayliss och Burden (2000) genomför en enkätundersökning med 81 lärare som arbetar i 

årskurser 1-6 och 7-12. Enkäten används för att undersöka attityder till inkludering efter lanseringen 

av Green paper som är ett samrådsdokument för ökad inkludering i Storbritannien. Dokumentet som 

stödjer innehållet i Salamancadeklarationen uppmärksammar att inkludering för elever i stora 

svårigheter inte påverkar den allmänna utbildningen på ett negativt sätt. Resultatet visar att lärarnas 

attityder för inkludering blir mer positiva efter genomförandet av det inkluderande programmet Green 

paper. Vikten av kompetensutveckling bland lärare lyfts fram som ett sätt att kunna bemöta elever i 

behov av särskilt stöd på ett säkrare sätt. 

Groth – uppfattningar om specialpedagogiska insatser 

Groth (2007) beskriver, i sin avhandling, elevers och speciallärares uppfattningar om 

specialpedagogiska insatser. Syftet är att undersöka hur några elever, från tre skolor i tre olika 

kommuner i norra Sverige, och deras speciallärare ser på insatser som görs och hur de påverkar 

elevernas självbild, självvärde och lärande. Författaren använder sig av en kvalitativ forskningsintervju 

och diskuterar med stöd av en hermeneutiskt metodsansats, särskilda undervisningsinsatser och dess 

påverkan på de deltagande eleverna. Resultatet visar att eleverna som lämnar klassrummet känner 

utanförskap, osäkerhet och utsatthet på grund av kamraternas negativa kommentarer. Elevernas 

självbild påverkades negativt när åtgärden särskild undervisningsgrupp erbjöds. Eleven tilldelas en 

etikett. Groth (2007) förklarar att skolan skall erbjuda elever positiva upplevelser. Fördelen med stödet 
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är att det ger lugn och ro. Groth (2007) påpekar att den segregerade åtgärdsstrukturen bestående av att 

elever får undervisning utanför klassens ram är ett vanligt arbetssätt i skolor.  

Matson – respondenter vill arbeta i en skola för alla     

Matson (2017) undersöker i en kvalitativ fallstudie några kommunala tjänstemäns, politikers, 

föräldrars och lärares syn på en skola for alla. Avhandlingens syfte är att belysa och diskutera 

upplevelser och erfarenheter av en skola för alla. Matson (2017) använder en hermeneutisk och 

fenomenologisk forskningsansats, genom att först beskriva och i nästa steg tolka skeenden utifrån 

varje individs erfarenhet. Studiens resultat visar att respondenterna vill arbeta i en skola för alla, inte i 

rena särskoleklasser, men att kompetensutveckling behövs. Inkluderande undervisning fungerar enligt 

studien bäst bland de yngre eleverna. Ett fåtal lärare uttrycker ett behov av att skapa särskilda 

undervisningsinsatser, exempelvis en till en-undervisning. Resultatet visar att lärare upplever ett 

dilemma, att å ena sidan belyses en skola för alla och å andra sidan uppmärksammas elevers behov av 

enskilt arbete med en vuxen. Respondenterna påpekar att även om alla elever är inkluderade i sina 

klasser, skapas tillfälliga särskilda undervisningsinsatser som kan anses motverkar en skola för alla. 

Giota och Emanuelsson – särskilda undervisningsinsatser i skolan 

Giota och Emanuelsson (2011) har genomfört en delstudie inom STOFF-projektet 

(Specialpedagogiska stödåtgärder i skolan: effekter och konsekvenser). Den handlar om ökningen av 

särskilda undervisningsinsatser, exempelvis för högstadieelever med koncentrationssvårigheter. 

Studien syftar till att belysa skillnaderna mellan kommunala och fristående skolor gällande arbetssätt 

och policyfrågor om stödåtgärder. Rektorer beskriver i intervjuer att lärarens kompetens är en 

framgångsfaktor i undervisningen. Resultatet tyder på en ökad användning av nivå- och särskilda 

undervisningsinsatser. Det framkommer att undervisning utanför klassen ram, som nivågruppering 

eller organiserad specialundervisning, är en vanlig lösning. Det tyder på en fortfarande aktuell 

inställning till att skolproblem är en egenskap som är bunden till eleverna (Giota & Emanuelson, 

2011). 

Karlsson – elever som ses som problem osynliggörs i sin kompetens  

Karlsson (2008) undersöker social organisering av elever i en särskild undervisningsgrupp, med syftet 

att ge en inifrån–beskrivning utifrån elevers, pedagogers och föräldrars perspektiv. Han använder 

intervjuer och observationer i en etnometodologisk anda, som visar på hur några elever marginaliseras 

i skolan. Dilemmat med den särskilda undervisningsgruppen är, enligt Karlsson 2008, att den genom 

sin existens visar att skolan inte klarar av att hjälpa alla elever i den ordinarie gruppen. Karlsson 

(2008) problematiserar även det faktum att om elever ses som problem så osynliggörs deras 

kompetens. En av slutsatserna i studien är att diagnoser ger en stark legitimitet för elever i svåra 

situationer att få stöd. Studiens resultat visar att elever och lärare ser inkludering och exkludering som 

ett dilemma. Dilemmat handlar om att prioritera arbetet med skolämnen eller den sociala kompetensen 

och att vara i grupp.  

Velasquez – uppmärksamma elevers resurser och utveckla verktyg för lärande 

Velasquez (2012) undersöker normer och motstånd i skolans praktik; i en särskild undervisningsgrupp. 

Studiens syfte är att studera hur diagnosen ADHD förstås och hanteras i gruppen och vad det innebär 

för elevers identitet. En etnometodologisk ansats används. Studiens vill öka kunskapen om 

pedagogiska aktiviteter samt om interaktionen mellan lärare och elev respektive elev och elev. 

Velasquez (2012) visar genom undersökningar med fältanteckningar, videoinspelningar och samtal, att 
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det finns olika perspektiv på förhållningssätt, att bemöta elever i svårigheter. Det ger en bild av hur 

samspelet mellan deltagarna i den särskilda undervisningsgruppen är och hur identiteten beskrivs och 

formas. Resultatet visar på en problematisk klyfta: Gruppen får undervisning i avskilda lokaler, som 

begränsar kontakten och samarbetet med skolans övriga elever och lärare. Velasquez (2012) råder 

lärare att utveckla nya pedagogiska vägar, istället för att se problemen hos eleverna. Velasquez (2012) 

beskriver att elevers identitet formas negativt av utbildningsaktiviteter utanför klassrummet; var 

undervisningen äger rum kan spela en avgörande roll. 

Göransson, Malmqvist och Nilholm – med samarbete för ökad inkludering i friskolor 

Göransson, Malmqvist och Nilholm (2013) undersöker enskilda friskolors värdegrund vad gäller 

inkluderande undervisning av elever i behov av särskilt stöd i relation till skolors mål med hjälp av 

kvalitativa forskningsintervjuer. Resultatet visar en mångfacetterad bild av skolornas verksamhet. 

Svaren som ges är inte entydiga, men positiva riktlinjer vad gäller att utveckla inkluderande 

skolverksamhet påträffas trots att valfrihet ses som en motverkande konsekvens och för en ökad 

segregering i samhället. Studien ger beslutsfattare en indikation på hur ideologi förhåller sig till 

inkludering i en skolpraktik och vilka styrmekanismer som gynnar en mer inkluderande skola. De 

skolorna som har en tydlig ledning och som samarbetar för gemensamma mål har större möjligheter 

att lyckas förverkliga en skola där alla elever kan bidra på sina villkor. Resultatet visar att det är viktigt 

att lärare och elever tillsammans kan beskriva och utvärdera problem som ett sätt att öka elevens 

inflytande i sin skolgång. En stödjande organisation (medvetna lärare, skolledare och kommuner) där 

elever ges inflytande kan bidra till en inkluderande skola. 

Isaksson – att möta specifika behov genom förnyade stödåtgärder och organisation  

Isaksson (2009) undersöker grundskolans utbildningsaktiviteter för elever i svårigheter. Författaren 

analyserar spänningsförhållandet mellan normalitet och avvikelse i skolans arbete. Syftet uppnås med 

hjälp av kvalitativa intervjuer med lärare, specialpedagoger, föräldrar och elever. Grounded theory 

används, samt kvalitativ innehållsanalys av åtgärdsprogram. Skillnaden mellan ett individuellt- och 

relationellt perspektiv utgör en röd tråd i studien. Resultatet visar att dessa två perspektiv får följder 

för vilket synsätt som skall råda i synen på skolsvårigheter i skolan samt om stödinsatserna intar en 

segregerande eller en inkluderande karaktär. Utifrån de åtgärdsprogram som studerades, framgår att 

den ofta använda stödinsatsen ges enskilt eller i en liten grupp som särskild färdighetsträning. 

Skolpersonalen ser många gånger skolsvårigheter som elevens brist. Sammantaget framkommer det att 

identifiering av avvikande elever beror på vilket synsätt som dominerar inom skolan och skolpolitiken. 

Isaksson (2009) pekar på vikten av att skolan behöver genomlysa och kontrollera sin verksamhet och 

sina värderingar för att kunna anpassa verksamheten för elevernas bästa.  

Gerrbo – en skola för alla i skolans vardagsarbete 

Gerrbo (2012) analyserar, söker förståelse för samt beskriver en specialpedagogisk praktik och 

organisation av särskilda stödinsatser i skolans verksamhet. Avhandlingen syftar till att beskriva 

arbetet för en skola för alla med hjälp av lärares, specialpedagogers och rektorers berättelser. 

Resultatet visar att skolans största utmaning är elevernas sociala och situationsbundna det vill säga 

svårigheter. Lärarna försöker motverka svårigheterna genom specialpedagogiska insatser. Insatserna 

beskrivs i termer av; närstående lärarskap, kollektiv förståelseutveckling, överbryggning mellan 

nuläge och önskvärt utvecklingsmål. Ytterligare åtgärder är att skydda elevernas olikheter och 

rättigheter. Pedagogerna arbetar med att uppmuntra, stärka och motivera. Gerrbo (2012) 

problematiserar begreppet en- skola- för alla. Författaren beskriver å ena sidan ett empiriskt 



10 

 

perspektiv, med utgångpunkt från en inkluderande, allsidig skola och dess pedagogiska praktik, som 

har ett högt samhälleligt- och demokratiskt värde. Å andra sidan ifrågasätts inkludering eller en-skola-

för-alla, och vad det innebär i skolans vardag. 

Sammanfattning av tidigare forskning  

I samtliga studier förekommer ett resonemang om att undervisning utanför klassen ram ses om en 

vanlig lösning. Giota och Emanuelsson (2011) kommer dessutom fram till att de särskilda 

undervisningsinsatserna ökar. Vikten av kompetensutveckling, lärarstöd och specifika anpassningar i 

klassrummet betonas även i flera studier för att motverka att särskild undervisningsgrupp eller andra 

lösningar utanför klassrum blir permanenta lösningar. Giota och Emanuelsson (2011) och Göransson, 

Malmqvist och Nilholm (2013) belyser båda rektorernas roll i att skapa förutsättningar att förverkliga 

en skola för alla. Forskningens resultat illustrerar pedagogers vilja att arbeta i en skola där elever i 

behov av stöd är en del av en skola för alla, men i verkligheten står många elever delvis eller helt 

utanför den ordinarie undervisningen. Den särskilda undervisningsgruppens existens är ett tecken på 

att skolan inte klarar av att hjälpa alla elever i klassen (Karlsson, 2008). Groth (2007) visar att elevers 

självbild och motivation påverkas negativt och att kamrateffekterna, till exempel brist på social träning 

försvagas i en särskild undervisningsgrupp. Isaksson (2009) och Velasquez (2012) beskriver att 

pedagoger uppfattar elever som bärare av skolsvårigheter, istället för att förnya sina arbetssätt. Skrtic, 

Sailor och Gee (1996) önskar se en förnyelse av arbetssätten i skolan. Det är genom att införa en 

lärande organisation, som gynnar flexibilitet i mötet med elever, problemlösning och ett delat ansvar 

som skolor kan bli mer inkluderande. Studierna beskriver vidare olika perspektiv på särskilda 

undervisningsinsatser och deras effekter på elevers lärande. Det finns positiva sidor med 

utbildningsaktiviteter utanför klassens ram, som ett arbetssätt som bidrar till att eleverna kan studera i 

lugn och ro (Groth, 2007). I Gerrbos (2012) avhandling uppmärksammas skolans största utmaning; de 

sociala- och situationsbundna skolsvårigheterna. Lärare försöker motverka dessa svårigheter. Det 

framkommer även andra följder av utbildningsaktiviteter utanför klassrummet som att det inte bara är 

elever i svårigheter som påverkas av utanförskap, utan även att lärarnas kompetensutveckling 

avstannar (Wang, 2009).  

Den här studien tar sitt avstamp i dessa studier och vill bidra med kunskaper om utbildningsaktiviteter 

och stödinsatser utanför klassens ram med fokus på aktiviteternas och stödinsatsernas uppfattade 

betydelse för elevers lärande och känsla av tillhörighet bland kamrater. 

Teoretisk referensram 

I detta avsnitt beskrivs specialpedagogiska perspektiv (individperspektiv, organisation och 

systemperspektiv, samhälls- och strukturperspektiv och relationella perspektiv), KASAM av 

Antonovsky och Response to Intervention. De utgör studiens teoretiska ramverk. De används i 

diskussioner av resultat.  

Specialpedagogik och specialpedagogiska perspektiv 

Ahlberg (2007) beskriver specialpedagogik som ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som 

utvecklades från pedagogiken och som knyter an till psykologi, sociologi och medicin. Ahlberg (2016) 

identifierar olika perspektiv för att bidra till en utveckling och teoretisering av det specialpedagogiska 

fältet. Ahlberg (2016) uttrycker begreppet perspektiv som forskarens utblick. Med andra ord innebär 
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detta ett visst sätt att se, uppfatta och studera olika företeelser. Ahlberg (2016) ger en bild av att fyra 

övergripande perspektiv kan vara användbara förklaringsmodeller; även för denna studie. Nedan 

presenteras dessa specialpedagogiska perspektiv. 

Individperspektiv 

Enligt Ahlberg (2016) nämns det att individperspektivet förknippas med att svårigheter ligger hos 

själva individen och att förklaringar till skolproblem går att söka hos eleven själv. Det 

individrelaterade synsättet med fokus på avvikelse har starka rötter i medicinsk forskning. 

Forskningen inom individinriktade perspektiv får genomslag i den pedagogiska praktiken, då elevers 

svårigheter förknippas med avvikelse från normen. Individperspektivets begränsade synsätt sätter 

fokus på ett behov av genomarbetade undersökningar av var skolproblem går att finna. Det gäller 

också vid olika utbildningsaktiviteter utanför klassrummet.  

Organisations - och systemperspektiv 

Enligt organisations-och systemperspektiv betonas att förklaringar till skolproblem kan ses i 

förhållande till skolan som organisation och verksamhet med fokus på planering och målsättning inom 

skolan. Det icke flexibla arbetssättet, undervisningen som inte är anpassad till elevers förutsättningar, 

kan vara exempel på brister i den pedagogiska praktiken som skapar problem och svårigheter 

(Ahlberg, 2016).  

Samhälls- och strukturperspektiv 

Ahlberg (2016) uttrycker att förklaringar till skolproblem kan förknippas med samhälleliga strukturer 

och maktförhållanden. En inkluderande undervisning står i fokus, istället för att eleverna ska anpassas 

och förändras efter samhälleliga strukturer. Det är elevens rättighet att delta i den sociala gemenskapen 

utifrån sina egna förutsättningar.  

Relationella perspektiv  

Enligt relationella perspektiv kan förklaringar till skolproblem dessutom sökas i mötet mellan den 

omgivande miljön och eleven. Fokus ligger i sammanhanget, det vill säga i en fungerande interaktion 

mellan individen och omgivningen. Utifrån perspektivet ses elevers svårigheter som en gemensam 

angelägenhet för skolans personal. Arbetslaget, lärare och specialpedagoger har ett särskilt ansvar för 

alla elever i behov av särskilt stöd. Perspektivet betonar att svårigheter uppkommer i relation mellan 

individen och omgivningens utmaningar och hinder (Ahlberg, 2016). 

Känslan av sammanhang KASAM   

Antonovsky (2005) har utarbetat en teori. Den handlar om känsla av sammanhang som är en viktig 

faktor för individers hälsa och välmående. Antonovsky (2005) menar att de tre delarna meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet ligger till grund för att en känsla av sammanhang ska infinna sig 

(KänslA av SAMmanhang, KASAM). Med begriplighet menas att världen upplevs som begriplig, 

strukturerad och inte kaotisk eller oförklarlig. Med hanterbarhet avses de resurser, som individen 

behöver för att klara livets påfrestningar. Med meningsfullhet beskrivs en känsla av delaktighet i 

världen, där engagemang ses som lönsamt. Egna förutsättningar, uppväxtmiljö främjar utvecklingen av 

salutogena faktorer, omständigheter och förhållanden i miljön, gör att elever upplever världen som 

begriplig, hanterbar och meningsfull (Antonovsky, 2005). Dessa tre behövs för hälsa och välmående: 

Meningsfullhet är en av driftkrafterna för att nå KASAM. Den utgör en viktig faktor för att kunna öka 
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förståelsen för individers situationer och de resurser som finns tillgängliga (Antonovsky, 2005). 

Personer med stark KASAM väljer den strategi som ter sig lämpligast, bland en mängd tillgängliga 

resurser. Det betyder inte att allting fungerar. Vår hantering av stressorer, företeelser i livet som 

påverkar vår organism, äger alltid rum i ett kulturellt sammanhang som definierar reglerna. Inom den 

ramen är personer med en stark KASAM, flexibla i sitt val av strategier (Antonovsky, 2005).  

Antonovskys teorier bidrar till att personal i skola och forskare blir medvetna om att det är viktigt att 

ordna en verksamhet som stödjer elevernas känsla av meningsfullhet, begriplighet och delaktighet.  

Response to Intervention – en nivåbaserad teori om stöd, uppföljning och dokumentation 

Response to Intervention är en teori om stödnivåer, ett nivåbaserat arbetssätt och en didaktisk modell 

med en vetenskaplig bas som har utvecklats för att stödja skolors arbete med elever som har 

svårigheter med inlärning. Syftet är att begränsa elevers misslyckanden i skolan, göra de 

specialpedagogiska utvärderingarna mer pålitliga och att tidigt uppmärksamma elever i behov av stöd. 

Arbetssättet som innefattar att fokusera på nivå 1, minskar behovet av nivå 2 och nivå 3 (särskilt) stöd, 

ger noggrannare uppföljning och dokumentation av elevernas utveckling. Janney och Snell (2013) 

beskriver detta övergripande ramverk för stöd till alla elever (figur 1). De menar att inkluderande 

utbildning gynnas av allmänna skolreformer. The Pyramid of Support (Janney & Snell, 2013, s. 9) 

illustrerar hur skolor kan organisera sitt stöd, i tre nivåer. Basen, nivå 1, är undervisning för alla 

elever. I mitten, nivå 2 illustrerar arbetet i mindre grupper i klassrummet, för elever som behöver 

kompletterande undervisning. För de, som efter en period, inte gör tillräckliga framsteg ges mer hjälp, 

förutom de allmänna instruktioner som klassen får. Överst, nivå 3, finns individuella anpassningar.  

 

 

 

 



13 

 

Figur 1. Ramverk för allmänt stöd (Janney & Snell, 2013, s. 9). 
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Syfte, motiv och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om 

utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum. Ett särskilt fokus ges aktiviteternas och 

stödinsatsernas uppfattade betydelse för elevers lärande och känsla av tillhörighet bland kamrater. 

Genom lärarnas och specialpedagogernas perspektiv kan kunskaperna om utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser samt deras betydelse för lärande och känsla av tillhörighet fördjupas. Frågeställningar är:  

• Vilka utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum erbjuds till elever i behov 

av extra stöd på lärarnas och specialpedagogernas arbetsplatser?  

• Vilka fördelar och nackdelar medför utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför 

klassrum enligt lärarnas och specialpedagogernas perspektiv? 

• Vilka olika teman träder fram vad gäller uppfattningar om utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassens ram i lärarnas och specialpedagogernas perspektiv? 
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Metod 

Utgångspunkten för studien var en kvalitativ forskningsansats. Data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer för att få en fördjupad information om lärares och specialpedagogers 

uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram. Enligt Bryman (2016) 

utmärks datainsamlingsmetoden av ett flexibelt förhållningssätt. Det innebar att intervjupersoner fick 

stor frihet att utforma sina svar på ett fylligt och detaljerat sätt, beroende på hur frågor uppfattades, 

tolkades och upplevdes. Vi som forskare hade möjligheten att ställa nya frågor som en uppföljning av 

det som respondenten svarade. Syftet med kvalitativa intervjuer är att skapa sig en bättre inblick om 

det undersökta och att identifiera nya tankar. Studiens målsättning var att upptäcka något nytt; det gör 

valet av semistrukturerade intervjuer lämpligt (Langemar, 2008). 

Grundvalen för vår studie var också att använda en tematisk analys, som fångade in respondenternas 

uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrummet och därmed gav en 

berikad beskrivning av resonemanget; mönster i materialet synliggjordes. Langemar (2008) belyser att 

metoden går ut på att strukturera data induktivt. Det innebär att forskaren drar vissa slutsatser från de 

enskilda fallen, genom empiri.  

Urval  

I studien deltog 21 respondenter, varav 12 lärare och 9 specialpedagoger. Studiens urval var strategisk, 

för att nå variation och för att fånga likheter och skillnader samt nyanser och ytterpunkter (Bryman, 

2016; Langemar, 2008). Avsikten med urvalsmetoden var att erhålla en maximal variation från ett 

relativt litet urval. Specialpedagoger och lärare valdes ut med tanke på varierande bakgrund, kunskap 

och erfarenhetsområden. I studien användes också ett snöbollsurval, eftersom några respondenter 

hänvisade till andra lärare och på det sättet utökades intervjupersonerna (Bryman, 2016). Det var 

lämpligt att använda mer än en informantgrupp för att få en uppfattning om hur olika respondenter 

uppfattade frågororna. Majoritet av lärare och specialpedagoger har lång erfarenhet av undervisning, 

specialpedagogiskt arbetssätt eller olika arbetsformer. För att kunna ge svar på studiens syfte 

intervjuades tolv lärare och nio specialpedagoger, från åtta skolor i tre kommuner. I lärargruppen fanns 

en speciallärare med 45 års erfarenhet, med 10 års erfarenhet i små gymnasiegrupper; fem lärare 

arbetade på lågstadiet f-3 och f-6, inklusive en lärare från enbart förskoleklass och fritidshem. Det 

fanns tre lärare som arbetade på mellanstadiet med behörighet även för högstadiet, en av dessa hade 

erfarenhet som mentor i stora klasser och som pedagogisk ansvarig för studion. I studien deltog även 

tre ämneslärare arbetade på gymnasiet, med små undervisningsgrupper, i fokus med anpassad 

studiegång, en av dessa tre hade spetskompetens och en med erfarenhet från gymnasium med vanlig 

skolgång. Bland specialpedagogerna intervjuades en med lågstadieinriktning, en med huvudansvar 

från förskoleklass till högstadiet, en hade huvudansvar för smågrupper från förskolan till gymnasiet 

och en med övergripande ansvar för högstadiet. Fem specialpedagoger intervjuades från gymnasium 

med vanlig skolgång, en av dessa arbetade på ett gymnasium med högpresterande elever. Intervjuerna 

varade mellan 20-60 minuter. Sammanfattningsvis verkade informanterna i förskolan, i grundskolan 

(från sexårsverksamheten inklusive fritidshem upp till årskurs 9) och i gymnasiet. De var utbildade i 

yrkeskategorierna; specialpedagoger, speciallärare och lärare. Två av lärarna var under utbildning. En 

av dessa utbildades till lärare och den andra till specialpedagog, se bilaga 3. 

Datainsamling och dataanalys  

Genomförandet av studien inleddes med att kontakt togs med grund- och gymnasieskolor i tre 

kommuner och att samtycken samlades in. Intervjuerna genomfördes på specialpedagogernas och 
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lärarnas arbetsplatser eller på andra platser som bestämdes i förväg, under en treveckorsperiod från 

slutet av januari och framåt. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Missivbrev (bilaga 1) 

delades ut vid tillfället eller skickades i förväg till intervjupersonen. 

Intervjuerna inleddes med några bakgrundsfrågor för att skapa en trygg och trevlig atmosfär. Därefter 

ställdes frågor som var direkt kopplade till studiens frågeställningar. För att vara säkra på att svaren 

uppfattades korrekt, användes även följdfrågor vid behov. Målsättning var att inta ett öppet och 

lyssnande förhållningsätt. Detta är, enligt Kvale och Brinkmann (2014), en förutsättning för god 

forskning. 

Efter transkribering och flera genomläsningar bearbetades data genom kodning, därigenom 

utkristalliserades likheter och skillnader som genererade teman. Teman skapades utifrån 

informanternas svar och inte utifrån frågorna i intervjuguiden. Ett tema bearbetades i taget genom att 

transkriberingar undersöktes flera gånger, med syftet att sammanställa allt som tillhörde ett specifikt 

tema. Slutligen gavs temat en definitiv beteckning och definition, som passade till data. Med tema 

menas något som framträder regelbundet i relation till forskningsfrågan. Teman kopplas till studiens 

forskningsfrågor, tidigare forskning och rapporter i diskussionen (Langemar, 2008). 

Trovärdighet  

Vi har gjort följande för att stärka studiens trovärdighet: semistrukturerade intervjuer med elva lärare 

och nio specialpedagoger med varierande pedagogisk bakgrund och arbetserfarenhet från hela 

skolväsendet i syftet att få möjligheten att få varierande, uttömmande och mångsidig information av 

god kvalitet. Detta utmärker studier av hög validitet, enligt Langemar (2008). Fler än hälften av 

intervjuerna som genomfördes var djupintervjuer, med betydelsen att de pågick under en lång tid, 

vilket kännetecknar en kvalitativ undersökning (Langemar, 2008). Dessa utförliga intervjusvar bidrog 

till flera intressanta tankar i studien. Transkribering och analys av intervjuernas svar kontrollerades vid 

flera tillfällen för att säkerställa om det avsågs undersökas var undersökt. Detta utmärker god validitet, 

enligt Kvale (1997). 

Strävan efter god validitet skedde under hela forskningsprocessen. Det säkrar kvaliteten och därmed 

tillförlitligheten i studier (Gustavsson, 2004). Studiens validitet kontrollerades genom en noggrann 

granskning av processen, tematisering och planering. Den kontrollerades även genom 

intervjugenomförandet, utskrifter från talspråk till skriftspråk, analyser och av att tolkningen var 

logiskt hållbar, Det är viktigt enligt Kvale (1997). Ytterligare ett sätt för oss att höja studiens validitet 

var att våra samtal utgick från studiens syfte och frågeställningar.  

Etiska överväganden 

Utgångspunkten för vår studie var att följa rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002, 2011, 

2017) gällande forskningsetiska principer. Det gäller information, samtycke, konfidentialitet och 

nyttjande. Informationskravet följdes, genom att på ett tydligt sätt informera respondenter om 

forskningens syfte, vad deltagandet innebar och hur resultatet skulle se ut. Samtyckeskravet bevakades, 

det garanterade att deltagandet i forskningen skedde frivilligt och efter det att samtycken inhämtades. 

Respondenterna fick en fullvärdig information om vad deltagandet medförde. Konfidentialitetskravet 

följdes, det innebar att vi skyddade intervjupersonernas uppgifter. För att skydda de intervjuades 

anonymitet infördes siffror på lärare och specialpedagoger. Information om intervjuernas syfte, 

delgavs både muntligt och via ett missivbrev. Respondenterna gavs även information om 

nyttjandekravet, som går ut på att studien kommer att användas för forskningsändamålet. Data 

förvaras säkert och användes enbart i denna studie. 
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Arbetsfördelning  

Vi har tillsammans samlat in data och skrivit uppsatsen. Regelbundna träffar och telefonsamtal 

användes som kommunikationssätt för att stämma av arbetsgången och fördela arbetsinsatser. Läsning 

och sammanfattning av avhandlingar, artiklar och övrig kurslitteratur fördelades, för att kunna 

genomföra gemensamma diskussioner, som ömsesidigt vävdes in i texten. Ett jämnt antal intervjuer- 

och transkriberingar genomfördes. Analysarbetet gjordes tillsammans vid regelbundna träffar. 

Ansvaret för skrivning och uppsatsanalys fördelades. En ömsesidig, respektfull förhållningsätt och 

tillit till varandras kompetens och erfarenheter var viktig för oss. Vi deltog båda i handledning med 

stort engagemang. 

Resultat 

Beskrivningen av resultatet inleds med att de observerade utbildningsaktiviteterna och stödinsatserna 

utanför klassens ram listas och beskrivs kortfattat. Därefter presenteras lärarnas- och 

specialpedagogernas uppfattningar om nackdelar respektive fördelar med utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassrummet. Temana belyser och speglar deras uppfattningar och erfarenheter om 

aktiviteterna och stödet, med särskilt fokus på aktiviteternas och stödinsatsernas uppfattade betydelse 

för elevers lärande och känsla av tillhörighet bland kamrater. 

Utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum i förskolor, grundskolor, gymnasieskolor 

och specialgymnasium   

Lärarna och specialpedagogerna beskrev flera exempel på utbildningsaktiviteter och stödinsatser 

utanför klassrummets ram. Följande lista visar vilka de var och hur de benämndes: 

• Små undervisningsgrupper på gymnasium. I studien avser detta utbildningsaktiviteter i ett 

gymnasium med utökade resurser för elever i svårigheter, som ligger i en normalt 

resurstilldelad skola. Här ingår även kombination med undervisning i större klasser på 

gymnasium, med möjlighet att läsa kurser i mindre grupp och vissa av dessa i långsammare 

studietakt, mestadels i matematik. 

• Lilla gruppen utgör små undervisningsgrupper för elever (4-10 elever) i grundskola och 

gymnasium med uttalat fokus på kärnämnen, som matematik, engelska och svenska. Här ingår 

även extra träning i svenska för nyanlända elever. 

• Små undervisningsgrupper med teckenkommunikation i förskolan. 

• En till en-undervisning inom förskolan. 

• Särskild undervisningsgrupp i grundskola. Särskild undervisningsgrupp avser elever som 

exempelvis behöver en lugnare arbetsmiljö och har utbildningsaktiviteter och stödinsatser 

utanför klassrummet under längre perioder.  

• Stödstudio med Svenska som andra språkundervisning, SVA-undervisning, annat stöd som 

skrivstöd och för lugnare och förlängda provsituationer. 

• Mindre grupper som ett extra stöd i samband med skrivning av nationella prov. 

• En till en-undervisning som ges av läraren, specialpedagogen, specialläraren, klassamverkaren 

och elevens resurs. 

• Mindre undervisningsgrupper i en särskild undervisningsgrupp. Det avser gymnasiet med små 

grupper (punkt 1), där även de små grupperna behöver omfördelas. 
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• Extra timmen, det vill säga att som elev gå en timme mer i veckan än kamrater för att träna 

exempelvis engelska eller annat kärnämne. 

• En-timmes-stadieundervisningen, det vill säga att varje vecka under en timme träna 

färdigheter tillsammans med jämnåriga i överenskommelse med föräldrar.  

• Strukturstöd som innebär att träna studieteknik och att strukturera texter. 

• Motiverande samtal för att öka studielusten. 

• Läxhjälp, till exempel i matematik via Mattestudion eller svenska med assistenter på 

gymnasiet. 

• Lekarbete på lågstadiet, till exempel lärande i en ostörd miljö för att träna sociala samspel 

genom lek. 

• Hundterapin innebär att elever, som exempelvis har skolmotstånd, umgås med hundar innan 

lektionsstart, prov och diagnoser. Det innebär även att elever lästränar inför en hund, och inte i 

klassen. Hundar som används i terapi är anställda på halvtid på skolan. Enligt specialpedagog 

(1) är tiden med hundar mycket viktig för elever. 

• Skolans timme är en aktivitet utanför klassens ram där elever tränar matematik eller andra 

kärnämnen. 

• Extra stödsamtal från specialpedagog till högpresterande- och till särskilt begåvade elever för 

att främja dessa elevers goda hälsa. 

• Att skriva ett prov hos specialpedagogen. 

• Aktiviteten skrivstöd innebär att elever uppsöker lärare eller specialpedagoger för att få stöd i 

sitt skrivande.  

• Problemlösningsgrupper för elever i behov av extra utmaningar. 

Fördelar och nackdelar med utbildningsaktiviteter och stödinsatser 

Lärarna och specialpedagogerna berättade om fördelar och nackdelar med utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassrummets ram. Det framkom tydligt att det finns både och. Om det är till 

nackdel eller fördel beror många gånger på hur eleverna uppfattar aktiviteterna, men även på 

arbetssituationen för lärare och specialpedagoger, enligt respondenterna.  

Fördelar 

Lärare och specialpedagogerna berättade om fler fördelar. En av dessa är att utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassens ram kan skapa möjligheter till återhämtning och energipåfyllning. Att få 

komma till ett lugnare sammanhang beskrevs som en fördel. Lärare 3 berättade att 

utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram kan vara ett sätt för elever att återhämta 

sig; de kan därefter fungera bättre inom klassen. En annan lärare (2) såg möjligheten med en till en-

undervisning, för att formen fokuserar mer på lärande i en ostörd miljö. Flera lärare beskrev att yngre 

elever ser utbildningsaktiviteter och stöd utanför klassens ram som en värdefull stund, i ett fall 

betecknad som en “guldstund”. Lärare 1 ansåg att det finns fördelar med en mindre grupp, om en 

aktivitet tar längre tid. Lärare 11 belyste fördelen med att vara i mindre sammanhang, att elever törs 

ställa frågor på ett helt annat sätt, när de inte har klasskompisar runt omkring sig och samtalen sker på 

en djupare nivå. Flera specialpedagoger betonade att elever i små grupper kan få mer uppmärksamhet 

och tid i jämförelse med elever i stora gruppen. Det framkom också att eleverna även får en bättre 

förmåga att koncentrera sig i ett mindre sammanhang. En av lärarna uttryckte att ”det var helt 

ovärderligt att de får gå iväg” på grund av att pedagogen ser en utveckling och därmed möjlighet att gå 

iväg, som en ”jättetillgång”. Att någon annan ger stöd till eleverna uppfattas också som en avlastning. 

Specialpedagog 6 såg fördel med mindre grupper på grund av färre relationer för eleverna att relatera 
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till och därmed färre distraktioner. Mindre grupper sågs som en fördel och ett förslag på en liknande 

organisation från grundskolan till gymnasiet efterlystes. Eleverna som går i de grupperna får väldigt 

mycket individuell utveckling och blir sedda under hela sin skolperiod, uttryckte specialpedagogen.  

Lärare 12 såg fördelar med små grupper med utbildade lärare som undervisar elever som inte klarar av 

att vara i stora grupper, om det finns möjlighet att anpassa undervisningen för elevens behov, och ge 

strukturerad individuell hjälp. Den sociala tillhörigheten kan fås även i den lilla gruppen och 

tillhörighet kan riktas ut i samhället och till den stora skolan, enligt denne. Eleven bör få känna 

delaktighet till en stor skola för normalisering och delaktighet, men med möjlighet att kunna delta på 

sina villkor menar läraren. Flera pedagoger såg fördelar med mindre sammanhang i vilka eleverna 

känner sig mer värda än i stora sammanhang. En lärare (4) och specialpedagog 5 arbetade med att höja 

motivationen och därmed öka självförtroendet utanför klassen. Lärare 2 berättade att flera av eleverna 

kommer tillbaka med större självförtroende, när de visade sitt utförda arbete med stolthet. Lärare 1 såg 

fördelar med aktiviteter utanför klassens ram, när det handlade om färdighetsträning, till exempel läs- 

och skrivträning. Lärare (4) fick en känsla av att elever var mer fokuserade, anpassade sitt lärande till 

sin egen erfarenhet, fick mer förståelse för vad syftet var med undervisningen. 

Nackdelar  

Lärarna och specialpedagogerna berättade om flera nackdelar. En specialpedagog (1) påpekade att 

utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram kan uppfattas som negativa om de 

cementeras, det vill säga blir permanenta. Det som avses är särskilda undervisningsinsatser. De kan 

vara stigmatiserande, enligt lärarna och specialpedagogerna. Specialpedagog 1 sa följande: ”Specifika 

undervisningsgrupper upplever jag blir väldigt stigmatiserande och elever som går där får lättare 

stämpel”. Lärare 2 berättade att elever kan känna sig utpekade och må dåligt när de går iväg från sin 

klass. En specialpedagog såg en stor risk i att elever blir exkluderade om de deltar i en särskild 

undervisningsgrupp och inte får en klasstillhörighet. Lärare 2 uttryckte att elever som ombedes lämna 

klassrummet för att få en annan undervisning kunde säga följande: ”Varför just jag, vad är det som är 

annorlunda med mig?”. Specialpedagogen (2) sa följande: ”Vissa elever vill inte sticka ut. De tycker 

att det är jätte, jättejobbigt. Någon vägrar att gå till studion, någon vägrar träffa mig eller träffa mina 

kollegor. De tycker |…| jag vill inte, jag vill vara normal. Jag vill vara i klass”. Vissa elever uppfattade 

sig som dumma i huvudet, det påverkade deras självbild, självförtroende och förmåga på ett negativt 

sätt. Lärare 1 påpekade att lågstadieelever missar social fostran, som går hand i hand med andra 

kunskaper, när de lämnar klassrummet. Lärare 1 kallade klassen för en familj. Nackdelen med att 

lämna klassrummet, är att eleven då förlorar gemenskapen. Nackdelen med att lämna klassrummet kan 

också vara att byta lokal. Vissa elever kan ha svårighet med förändringar. Det framkom att en del av 

de äldre eleverna från mellanstadiet upp till gymnasiet förknippar utbildningsaktiviteter och stöd 

utanför klassens ram med ett straff eller något skamligt, där de sticker ut. Dessa elever vill vara som 

alla andra, enligt specialpedagog 1. Lärare 12 lyfte att nackdelen med en organisation som stödjer 

individuellt lärande utanför klassens ram, är en fråga om skolans begränsade resurser räcker till. Den 

för också med sig den absolut sämsta lösningen, enligt läraren (12), om elever blir sittande enskilt 

under längre perioder i grundskolan, i ett litet rum med en assistent. Utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassens ram kan motverka inkludering men föräldrar kan vara pådrivande om att 

deras barns ska vara i aktiviteter utanför klassrummet ändå. Specialpedagog 6 såg nackdelen med små 

grupper om eleven kommer från ett mindre sammanhang i grundskolan till helklass på gymnasiet. Det 

blir då väldigt tufft för eleven på grund av omställning och förändring. Nackdelen var också att elever 

missar ordinarie undervisning, när de deltar i utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens 

ram, enligt flera lärare. Lärare 10 uttryckte att elever tappar utvecklingstakt i mindre sammanhang. 

Lärare 1 och specialpedagog 2 lyfte flera nackdelar. 
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Teman 

I analysen av data framträdde olika teman. Dessa är följande: (1) En oenig yrkeskår, (2) Fokus på 

lärande av kunskaper och/eller social tillhörighet i sin klass, (3) Stora klasser skapar behov av 

aktiviteter och stöd utanför klassens ram, (4) Visioner, organisation och brist på förutsättningar 

försvårar inkluderande arbetssätt och (5) Bristande elevinflytande. Dessa teman speglar lärarnas och 

specialpedagogernas uppfattningar, önskningar och tankar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser 

utanför klassens ram och en utökad inkludering. 

En oenig yrkeskår (tema 1) 

Första temat speglar de olika åsikterna som finns om särskilda undervisningsinsatser. 

Specialpedagogerna och lärarna hade olika syn på undervisning och stödinsatser utanför klassens ram. 

Det finns de som menar att utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram är nödvändiga 

och såg dem som ett sätt att kunna bemöta elevers behov. En lärare (3) sa: ”klassituationer passar inte 

alla” och att ”alla elever inte är gjorda för att sitta med 29 andra i klassrummet”. Studion, som är 

namnet på rummet där aktiviteterna utanför klassens ram äger rum på den skolan, sågs som en 

nödvändig lösning för att få undervisningen i klassrum att fungera, enligt läraren (2). Det finns andra 

som sa att särskilda undervisningsinsatser eller utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens 

ram inte behövs och bör arbetas bort. En av dessa lärare (1) sa att: ”Nej, min grundinställning är att 

alla ska vara tillsammans i klassrummet”. En specialpedagog (4) uttryckte skepsis inför små 

undervisningsgrupper, undantaget var om det finns ett stort individuellt behov och att de erbjuds under 

en kort tidsbegränsad period. Specialpedagogen (4) sa: 

Smågrupper måste ju bort. Vi ska inte ha små grupper. Jag tycker så här, alla pratar om små 

grupper, oftast är det så, det funkar bara om man har liksom verkligen behov av liten grupp och 

under kort tid. 

En tredje åsikt är att en båda behövs. Specialpedagog 1 sa följande: ”Undervisning utanför 

klassrummet ska vara en del i en lösning i så fall inte den enda lösningen. Specialpedagog 5 såg lilla 

gruppen som ett komplement till stora gruppen. Det formulerades så här: ”Jag tror på lilla gruppen 

som ett alternativ, inte som enbart alltså”. Detta tema speglar även lärares och specialpedagogers 

erfarenheter och känslor med att arbeta i helklass eller i en mindre grupp. Vissa upplevde arbetssättet i 

liten grupp som en naturlig del av skolans vardag och en möjlighet för elever. Andra var emot 

arbetssättet. Det förekom även resonemang att hela gruppens behov i en klass försummas till följd av 

att elever som ska delta i aktiviteter utanför klassens ram. Lärare 3 sa följande: ”Det blir för mycket 

fokus på de elever som då lämnar eller inte lämnar klassrummet. De övriga 25 eleverna glöms bort i 

sammanhanget, det är en värderingsfråga som varierar ganska mycket mellan lärare”. 

Lärare 3 uttryckte även att det finns en polarisering och en motsättning bland personalen på skolan, 

om grupptillhörighet är det som ska prioriteras högst av allt, eller om det är att eleven som ska få 

lyckas i skolan. 

Fokus på lärande av kunskaper och/eller social tillhörighet i sin klass (tema 2) 

Det andra temat speglar respondenternas olika tankar om vad som är viktigast i skolan och deras olika 

syn på lärande. Det finns specialpedagoger och lärare som menar att lärandet i skolan främst ska 

handla om att lära sig nya akademiska kunskaper och att elevers sociala tillhörighet och utveckling 

inte är det primära, till exempel att få gå i en vanlig klass. Elever som inte följer undervisningen 

riskerar sin sociala position i gruppen men lär sig, enligt dessa specialpedagoger och lärare. 

Specialpedagog 4 uttryckte följande: ”Kunskapsuppfyllelse är viktigare än social tillhörighet på 
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gymnasiet”.  Andra lärare betonade det motsatta, att det sociala, såsom känsla av tillhörighet och 

trygghet i skolan, är viktigast i skolan så att elever kan arbeta mot sina mål. Lärare 11 sa följande: ”En 

stabil grund att stå på är det sociala samspelet, om man förstår det då blir det lättare att ta emot 

kunskapen”. Specialpedagog 9 uttryckte vikten av social tillhörighet och att vara med i en gemenskap, 

vilket kan problematisera användning av aktiviteter och stöd utanför klassens ram. Specialpedagogen 

utvecklade ytterligare tanken om social trygghet, nämligen att elever som är högpresterande har behov 

av något mer än den sociala tryggheten, det kan exempelvis vara utmaningar och att få delta i andra 

sammanhang för att lyckas. Den tredje åsikten bland respondenterna var att kunskapsinhämtning inom 

till exempel matematik och svenska och det sociala, behöver gå hand i hand. Lärare 8 såg att båda 

aspekterna är lika viktiga. Specialpedagog 4 sa: ”Finns inte det sociala, då är eleven inte mottaglig för 

lärandet”. Lärare 1 och specialpedagog 9 lyfte fram att elevers lärande är förknippad med social 

fostran; att lära sig av varandra i en gemenskap är bra och nödvändigt. Åsikten åskådliggör skolans 

roll att kunna inkludera alla elever i en social tillvaro samt i kunskapsinlärning. En specialpedagog (2) 

betonade dock, att alla elever inte behöver lika stora sammanhang och att känsla av tillhörighet och ett 

”socialt samspel kan ske i en grupp med tre”. Andra respondenter menade det motsatta, att elever har 

behov av ett socialt sammanhang med flera jämnåriga i en klass, trots att klassens studietakt kan vara 

för hög för dem. Specialpedagog 4 och 9 betonade att det är individuellt, hur elever är känsliga för och 

upplever aktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram. 

Stora klasser skapar behov av aktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram (tema 3) 

Ett tredje tema som träder fram i intervjuerna, handlar om att stora klasser skapar behov av aktiviteter 

och stödinsatser utanför klassens ram. Lärarnas talade om utmaningar som stora klasser med många 

elever i svårigheter skapar. Specialpedagog 7 belyste att det är väldigt många lärare som i teorin är 

mottagliga och intresserade av att hjälpa elever i svårigheter, men i praktiken är det ett svårt uppdrag 

att genomföra. Ett exempel specialpedagogen gav var följande: Om läraren har 34 elever, under ett 75 

minuters lektionspass med en genomgång på 20 minuter, då finns det inte många minuter kvar till 

elever som behöver flera minuters hjälp, för att komma igång med en uppgift. Lärare 2 uttryckte detta 

så här: 

Verkligheten och skolverkets mål går inte ihop. Inte med det här elevunderlaget som vi har idag. 

Om man har rätt verktyg på alla skolor då är det möjligt, men i dagsläget har inte alla skolor de här 

verktygen som behövs för att uppnå drömscenariot. 

Konsekvensen blir att lärare söker stöd utanför klassrummet. Specialpedagog 6 uttryckte vad 

matematikläraren sa: ”Ja, men när blir det nu? När har vi har mattestöd på skolan egentligen?”. En 

lärare (3) betonade att alla lärare verkar för elevens bästa. Däremot kan det finnas olika synsätt bland 

lärarna vad det innebär. Det gäller också i relation till den stora gruppen.  

Visioner, organisation och brist på förutsättningar försvårar inkluderande arbetssätt (tema 4) 

Detta tema speglar lärarnas och specialpedagogernas visioner om inkluderande arbetssätt. De flesta 

lärare och specialpedagoger vill ha inkludering, men anser sig inte ha förutsättningar att förverkliga 

det. Specialpedagog 6 uttryckte en önskan om att undervisning ska ske i helklass, men med rätt 

förutsättningar som exempelvis tvålärarsystem. En lärare (2) såg skolan som en stel organisation och 

uttryckte att skolan behöver anpassa sin verksamhet till elevgruppen. Lärare 5 efterlyste flexibilitet i 

att organisera undervisningen. Läraren sa: ”Kanske skolan behöver vara mer flexibel i att man kan gå 

in och ut i mindre och stora grupper på ett annat sätt”. Specialpedagog 4 sa följande: ”Jag upplever 

organisationer i skolor, de är inte flexibla |…| det är det man behöver”. 
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Specialpedagog 2 efterlyste ett gemensamt diskussionsforum och ett gemensamt språk mellan olika 

professioner samt en fortbildning för lärare. Viljan till att ge stöd till lärare finns, men förutsättningar 

brister på grund av att scheman för lärare och specialpedagoger inte är synkroniserade. Det finns inga 

gemensamma tider att mötas på. Detta upplevdes som ett organisatoriskt hinder. Specialpedagog 4 

lyfte att det finns en grundläggande svårighet med att hinna med att undervisa alla elever och 

individualisera undervisningen i ett klassrum, eftersom eleverna har olika förkunskaper, vilket kan 

motverka inkludering. Specialpedagogen påpekade att det finns en okunskap om hur undervisning kan 

anpassas till eleverna. Specialpedagog 1 lyfte även behovet av kompetens och samarbete. 

Specialpedagogen sa: 

Jag vill att vi flera tänker tillsammans. Linjärt liksom att man är på samma nivå, bara man tänker 

att de har ovärderliga kunskaper om eleven, som jag inte har, som jag inte träffar dagligen, att man 

ser det mera som ett samarbete. 

Bristande elevinflytande (tema 5) 

Detta tema handlar om elevernas brist på inflytande över var de lär och behovet av att prata med 

elever, som inte förverkligas. En majoritet av lärarna och specialpedagogerna berättade att de sällan 

samtalar med sina elever om lärandeprocesser och inte heller om den sociala tillhörigheten i klassen 

eller aktiviteter och stödinsatser som ges utanför klassrummet. Specialpedagog 1 uttryckte att elever 

inte vanligtvis är delaktiga i beslut som gäller dem. Specialpedagog 1 sa: 

Jag tycker att man pratar för sällan med eleven, det tycker jag är faktiskt en röd tråd, många vuxna 

som pratar med varandra och det funkar inte och vem som har pratat med den här eleven. Även om 

man är sex år kan man uttrycka saker |…| att bli tillfrågad då är det superviktigt tycker jag, liksom 

för att nå framgång.   

En lärare (2) ställde frågan: 

Med själva eleven? Jag tror inte att jag diskuterar detta med någon elev, utan när jag pratar med 

elever, då pratar vi kunskaper, och nå mål och hur vi når detta, men jag har inte diskuterat om det 

[sociala tillhörigheten] rakt ut med en elev.   

Känslan av att bristande elevinflytande rådde speglades även i en av specialpedagogernas (9) 

resonemang: ”Det är ju inte alltid så att eleverna får bestämma och så där, utan de är nog ganska 

mycket lärarna som styr ändå”. Specialpedagog 4 påpekade en tidsbrist hos lärarna; de hinner inte 

resonera om lärande var det ska ske och social tillhörighet med elever eller med kollegor. 

Specialpedagog 2 efterlyste tillfällen för att prata med eleven för att få en fungerande skolgång. 

Specialpedagog 2 sa att: ”Ibland är det bäst att noggrant formulera frågan till eleverna. Hur ska vi göra 

så att du kan välja ditt sociala sammanhang, hur vill du att det ska se ut?”  
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Diskussion 

Studiens syfte var att undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om 

utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrum. Ett särskilt fokus gavs aktiviteternas och 

stödinsatsernas uppfattade betydelse för elevers lärande och känsla av tillhörighet bland kamrater. 

Den här studiens resultat visade flera exempel på utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför 

klassrum enligt respondenternas utsagor. Följande aktiviteter nämndes bland flera: små 

undervisningsgrupper, lilla gruppen, särskild undervisningsgrupp, studion, strukturstöd, en till en-

undervisning, läxhjälp med mera. Det fanns både fördelar och nackdelar med utbildningsaktiviteter 

och stödinsatser utanför klassens ram. Några exempel på fördelar var ett lugnare sammanhang, 

energipåfyllning, strukturerad individuell hjälp, avlastning för lärare, ovärderlig hjälp för elever med 

mera. Några exempel på nackdelar var utanförskap, stämpling, en negativ självbild, resurskostnad, 

segregering om åtgärden permanentas. Resultat visade också att specialpedagogerna och lärarna hade 

olika uppfattningar om och synsätt på utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram, 

som uttrycktes i olika teman. Fem olika teman benämndes enligt följande: (1) En oenig yrkeskår, (2) 

Fokus på lärande av kunskaper och/eller social tillhörighet i sin klass, (3) Stora klasser skapar behov 

av aktiviteter och stöd utanför klassens ram, (4) Visioner, organisation och brist på förutsättningar 

försvårar inkluderande arbetssätt och (5) Bristande elevinflytande. Tvålärarsystem, samarbete, 

kollegialt lärande, ett gemensamt diskussionsforum och ett gemensamt språk mellan olika 

professioner, en fortbildning för lärare och, flexibla arbetssätt efterlystes. Detta i syftet för att kunna 

skapa inkluderande lärmiljöer ökat elevinflytande uppmärksammades som ett utvecklingsområde. 

Metoddiskussion 

Det finns flera styrkor men också begränsningar med studiens resultat. För att genomföra studien 

användes kvalitativ forskningsansats och semistrukturerade intervjuer. Vi menar att kvalitativa 

intervjuer bidrar till ett fördjupat resultat som även skapar möjligheter till följdfrågor. Studiens styrka 

var att lärarna och specialpedagogerna representerade hela skolsystemet, det vill säga olika 

skolformer, yrkeserfarenheter och manliga och kvinnliga respondenter. Datamaterial analyserades 

utifrån ett strategiskt urval som troligen bidrog till variationen som påträffades i analyserna. En 

ytterligare styrka var att materialet bearbetades systematiskt vid flera tillfällen. I forskningen strävades 

också efter att ökad transparens genom att beskriva forskningsprocess och resultatanalys på ett tydligt 

sätt. 

Det fanns även begränsningar i metoden. Resultatet visade lärarnas och specialpedagogernas 

uppfattningar om utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram, däremot gavs ingen bild 

av hur svaren speglade deras pedagogiska praktiker. Trots strävan efter ett öppet och neutralt 

förhållningssätt, kan forskarnas synsätt påverka informanternas svar. Vad gäller studiens 

generaliserbarhet, kunde inte generella slutsatser dras om utbildningsaktiviteter och stödinsatser 

utanför klassrummet i enighet med vad Dahlgren och Johansson (2015) skriver. Vår småskaliga studie 

genomfördes enbart i tre kommuner på åtta olika skolor, som inte anses som ett tillräckligt stort antal 

för att dra generella slutsatser. 
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Resultatdiskussion 

En jämförelse med tidigare forskning och teoretiskt referensverk 

Studien visade på en stor variation och många exempel på utbildningsaktiviteter och stödinsatser 

utanför klassens ram. Det kan tyda på lärarnas och specialpedagogernas stora flexibilitet och 

lösningsförmåga i arbetssätt och därmed en vilja att elever ska lyckas. Variationen av 

utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram kan ses som ett försök att möta varje elevs 

behov, men kan också ha bidragit till att känslan av tillhörighet i klassen påverkade negativt. Det 

överensstämmer delvis med det som Skrtic, Sailor och Gee (1996) efterlyser, nämligen vikten av 

flexibilitet i mötet med individen, problemlösning och delat ansvar, och Groths (2007) tankar om att 

elevens känsla av tillhörighet påverkas vid undervisning utanför klassrummet. Resultatet kan knytas 

till Response to Intervention, som visar stödets olika nivåer och möjligheter till träning av kunskaper 

och förmågor i relation till utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram. De deltagande 

skolorna förefaller inte ge stöd först och främst inom klassens ram, vilket anses viktigt i Skollagen. 

Studien visade även att det fanns flera fördelar och nackdelar med utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassens ram. Fördelen med insatserna var att elever kan arbeta i lugn och ro, får 

energipåfyllning, strukturerad individuell hjälp och mer förståelse för vad syftet med undervisningen 

är. Det stämmer överens med Groths (2007) tankar om att stödet utanför klassens ram ger eleven lugn 

och ro. Skolverket (2014) belyser att i vissa fall kan eleverna ges bättre förutsättningar med mer 

lärarstöd i ett mindre sammanhang. Detta resultat kan också anknytas till den didaktiska modellen 

Response to Intervention, enligt vilken flera inriktade stödinsatser erbjuds i ett lugnare sammanhang. 

Stödåtgärder utanför klassens ram kan skapa begriplighet och struktur för eleven, vilket beskrivs som 

viktigt i teorin om KASAM (Antonovsky, 2005). Resonemanget om lugn och ro tycks även spegla ett 

relationellt perspektiv, enligt vilket miljön anpassas till elevers behov. Enligt lärarnas och 

specialpedagogernas svar fanns det även nackdelar med utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför 

klassens ram. Några allvarliga exempel är utanförskap, stämpling, en negativ självbild, resurskostnad 

och segregering om åtgärden permanentas. Det stämmer överens med Groths (2007) bild om eleverna 

som lämnar klassrummet och känner; utanförskap, osäkerhet och utsatthet på grund av kamraters 

negativa kommentarer. Här lyfts åtgärder som särskild undervisningsgrupp, som ett sätt att tilldela 

eleven en mindre fördelaktig etikett. Det överensstämmer med resonemang som beskrivs i Groth 

(2007) avhandling om nackdelen med utbildningsaktiviteter utanför klassens ram; nämligen stämpling. 

Det här resultatet kan förknippas med ett individuellt perspektiv som utgår från eleven som bärare av 

problematiken.  

Studien visade att det fanns olika synsätt på utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassens 

ram. En del lärare och specialpedagoger förespråkade inkluderande arbetssätt i klassrummet i enighet 

med Skrtic, Sailor och Gees (1996) perspektiv om en inkluderande undervisning. Resultatet 

uppmärksammar även betydelsen av kompetensutveckling i syfte att utveckla nya pedagogiska 

verktyg som ett sätt att främja inkludering. Detta överensstämmer med Velasquez (2012) synsätt som 

vägleder lärare att utveckla nya arbetsmetoder och som kan associeras med relationellt perspektiv. 

Wang (2009) ifrågasatte utbildningsaktiviteternas och stödinsatser effektivitet och föreslår istället flera 

vuxna i klassrummet. En liknande aspekt speglas i Matsons (2017) avhandling och Avramidis, Bayliss 

och Burdens (2010) artikel om lärarnas attityder till inkludering och vikten av kompetensutveckling, 

för att lyckas med uppdraget. Romia och Lyserb (2006) lyfte fram en ytterligare dimension i 

diskussionen, som är värd att uppmärksamma. Det handlar om förmågan att undervisa alla elever i 

klassrummet. Lärarstudenterna i studien uppfattar sin egen förmåga att undervisa relativt lågt. 

Däremot ser de sin personliga- och sociala förmåga, samt mötet med eleven mer tillförsikt. Resultatet 
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för självskattningen kan jämföras med de egenskaper som personer med en stark KASAM har, som 

beskriver en flexibilitet i sitt val av strategier (Antonovsky, 2005). 

Resultatet visade därtill att vissa lärare och specialpedagoger föredrog specialpedagogiskt stöd utanför 

klassrummet i enlighet med Bleckers och Boakes (2012) resonemang om specialpedagogernas syn på 

utbildningsaktiviteter utanför klassens ram. Jahnukainen och Itkonen (2015) presenterade 

nivåbaserade stödinsatser som ett sätt att minska antalet elever i svårigheter och därmed kostnaderna 

för specialpedagogisk undervisning.  

Ytterligare en aspekt som lyftes i studien var att en del lärare ansåg att studion var en nödvändig 

lösning för att kunna bemöta elevers behov. Det överensstämmer med beskrivningen i Isakssons 

(2009) avhandling det vill säga att skolpersonal ser skolsvårigheter som elevers brist. Resultatet kan 

knytas till ett individuellt perspektiv det vill säga att eleven är bäraren av problemen.  

Studien visade på pedagogernas olika synsätt som gällde lärande och social tillhörighet i sin klass. 

Fokus på akademiskt inriktat lärarande synliggjordes mer med undervisningen i högre åldrar, vikten av 

social tillhörighet i klassen lyftes också men betonades inte på samma sätt. Karlsson (2008) beskrev ett 

liknande resonemang i sin avhandling med pedagogernas dilemma att antingen prioritera arbetet med 

skolämnena, eller den sociala kompetensen. Det anknyter till organisations- och systemperspektivet 

som fokuserar på skolans kunskapsmål som är tvådelat. Elevens känsla av social tillhörighet anknyter 

till KASAM, och att vara i ett sammanhang bland sina kamrater. Enligt samhälls- och 

strukturperspektivet som Ahlberg (2016) berörde, är det elevens rättighet, att delta i den sociala 

gemenskapen utifrån sina egna förutsättningar. 

Studien illustrerade att stora klasser kan skapa behov av aktiviteter och stödinsatser utanför klassens 

ram. Det betyder att inkludering kan främjas av mindre klasser. Flera pedagoger var intresserade av att 

hjälpa elever i svårigheter men i praktiken är det ett svårt uppdrag att genomföra på grund av att tiden 

inte räcker till alla elever och för planering av individuella arbeten. Resonemanget kan relateras till 

Gerrbos (2012) beskrivning om en inkluderande praktik, som har ett högt samhälleligt- och 

demokratiskt värde. I skolans vardag är det en svår uppgift att genomföra, därför ifrågasätts 

inkludering eller en-skola-för-alla. Resonemanget kan också relateras till ett organisations- och 

systemperspektiv med fokus på planering och ett icke flexibelt arbetssätt. 

Studien belyste skolans organisation och dess brist på förutsättningar som faktorer som försvårar 

inkludering. Resultatet visade att de flesta lärare och specialpedagoger eftersträvade inkludering, men 

att de inte har förutsättningar att genomföra det i praktiken. Denna erfarenhet avspeglas i Isakssons 

(2006) avhandling i vilken diskussionen förs, att kunna möta elevers specifika behov genom förnyade 

stödåtgärder och organisation. Behov av resurser och professionellt stöd efterlyses i Haugs (1998b) 

artikel; det kan stödja en inkluderande skola samt i Wangs (2009) studie. Detta stämmer överens med 

Giotas och Emanuelssons (2011) och Göranssons, Malmqvists och Nilholms (2013) resonemang om 

rektorernas betydelse, för att skapa förutsättningar att förverkliga en skola för alla. Denna del av 

studiens resultat kan knytas till organisations- och systemperspektiv, som betonar att nödvändiga 

förutsättningar behöver finnas. 

Studien pekade på bristande elevinflytande och ser elevers medbestämmande som viktig för att nå 

framgång vad gäller skolgång. Detta speglas i Hatties (2008) studie som visar att elevers lärande 

synliggörs i dialog med eleven. Detta resonemang speglas också i Antonovskys teori KASAM, i 

vilken känsla av sammanhang lyfts, som en viktig framgångsfaktor för hälsa, för att eleven också kan 

lyckas med sin skolgång. Här påpekas vikten av dialogformen för elevens lärandeprocess, för en 

känsla av sammanhang och delaktighet. 
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Kunskapstillskott och vidare forskning  

Uppsatsen bygger vidare på forskning som berör frågor och perspektiv på hur lärare, rektorer och 

elever uppfattar olika stödinsatser i skolan och utbildningsaktiviteter utanför klassrum. Lärare 

beskriver många olika aktiviteter och stödinsatser utanför klassens ram. Mängden aktiviteter är ett 

intressant och oväntat fynd. Aktiviteterna och stödinsatserna visar även att lärare och specialpedagoger 

hittar flexibla lösningar för att elever ska lyckas med sin skolgång. 

Den internationella- och svenska forskning som studien grundar sig på, visar på delvis olika perspektiv 

vad stödåtgärder kan få för konsekvenser för elever. Sammantaget finns en strävan för en inkluderande 

skola, men visar samtidigt en kluven bild, till en skola för alla i den pedagogiska praktiken. Den här 

småskaliga studien undersöker utbildningsaktiviteter utanför klassens ram med anledning av den 

ökning av olika stöd som beskrivs av Skolverket (2014) och i Giota och Emanuelson (2011) delstudie. 

Den har velat lyfta fram några lärares perspektiv på aktiviteter utanför klassrummet, från olika 

skolformer, från förskola till gymnasium, med deras varierande kompetenser; förskollärare, 

grundskollärare, ämneslärare och specialpedagoger. Lärarna bidrar med sina erfarenheter från tre 

kommuner i Sverige 2019 och hur de ser på utbildningsaktiviteter utanför klassrummet.  

Genom lärarnas och specialpedagogernas svar har studien försökt beskriva hur aktiviteterna kan 

påverka elevernas kunskaper och sociala tillhörighet. Lärarna beskrev också den variation av 

utbildningsaktiviteter som fanns representerade på skolorna. Studien har velat bidra till en ökad 

medvetenhet om lärares skolpraktik i fråga om utbildningsaktiviteter. Den har belyst vad lärare anser 

är viktigt när de ser på elevers lärande, i förhållande till när de och skolan organiserar verksamhet med 

olika stöd, med tanke på alla elever. Därigenom har studien bidragit till en förutsättningslös och 

praktiknära undersökning, om den aktuella problematik som finns i skolans demokratiska ideal, för en 

skola för alla och en skolverksamhet som inte utvecklas.  

Vad gäller fortsatt forskning, behövs ytterligare kunskap om elevernas perspektiv och hur de ser på 

utbildningsaktiviteter utanför klassrummet och hur lärare och specialpedagoger genom elevernas 

delaktighet i sitt lärande och sin sociala situation, kan verka för en likvärdig skola för alla elever. Som 

förslag till vidare forskning föreslås även samma tema - nämligen utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassrummet- men med ett särskilt fokus på aktiviteternas och stödinsatsernas 

faktiska betydelse för elevers lärande och känsla av tillhörighet, bland kamrater utifrån elevernas 

perspektiv. 

Särskilt intressanta resultat 

Något som ansågs som särskilt intressant i studien var elevens brist på inflytande över sin egen 

skolsituation och lärande (plats för lärande). Det förefaller saknas samtal om hur elever upplevde 

känslan av tillhörighet bland sina kamrater när de lämnar sin klass och går iväg. Särskilt intressant var 

även det stora antal stödåtgärder utanför klassens ram, som erbjöds i pedagogiska praktiker. Av 

särskilt intresse var lärares upplevelser av olika dilemman, vad gäller aktiviteter utanför klassen. Det 

kunde handla om utifall grupptillhörighet ska prioriteras högst av allt, eller om det var individens 

behov av lärande i mindre grupp som ska stå i centrum. Ytterligare ett dilemma var styrdokumentens 

krav kontra den pedagogiska praktikens förutsättningar.  
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Implikationer och forskningens relevans 

Några implikationer från studien är följande: att fokusera på lösningar inom klassens ram. Det är 

viktigt att tänka på att utbildningsaktiviteter och stödinsatser utanför klassrummet inte enbart är 

positiva, utan också kan ha negativa följder. Det kan vara särskilt viktigt för specialpedagoger när de 

ger råd och handledning. Vid dilemman i skolsituationer, finns det behov att noggrant överväga 

fördelar och nackdelar med aktiviteterna och insatserna. En förutsättning är att lyssna in eleverna när 

undervisningen planeras. Det är ytterligare en implikation. Flexibla arbetssätt, samarbete mellan 

personal, gemensamt språk och förhållningssätt tycks även kunna vara framgångsfaktorer som gör att 

eleverna lyckas med sin skolgång.  

Ytterligare en implikation att ta i beaktande, är en omvandling av segregerande miljöer till 

inkluderande undervisning i vanliga klassrum och minska antalet utbildningsaktiviteter och 

stödinsatser utanför klassens ram. Inkluderande undervisning och likvärdig kvalitativ utbildning anses 

viktiga, för att främja livslångt lärande för alla, enligt nationella- och internationella styrdokument 

som exempelvis läroplan (2011), skollag (2010:800), Salamanca deklarationen (2006) och Agenda 

2030 (Regeringskansliet, 2015).  

Vår småskaliga studie har relevans för pedagogisk personal, rektorer och beslutfattare. 
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Bilaga 1  

Missivbrev: Lärares och specialpedagogers uppfattningar om utbildningsaktiviteter utanför klassens 

ram. 

         Bästa pedagoger! 

 

Vi är studenter på Mälardalens Högskola och läser Specialpedagogprogrammet 90 högskolepoäng på 

avancerad nivå. Inom utbildningen ingår det att göra en mindre studie och att skriva en uppsats.  

Studiens syfte är att undersöka några lärares och specialpedagogers uppfattningar om 

utbildningsaktiviteter utanför klassrummet. Ett särskilt fokus ges dessa aktiviteters betydelse för 

elevers lärande och sociala tillhörighet i sin klass.  

Vi vänder oss till er med frågan om Ni kan delta i intervjuer som handlar om utbildningsaktiviteter 

utanför klassens ram. Anonymitet garanteras naturligtvis. Vi kommer inte att använda era riktiga namn 

eller informera om vilken arbetsplats ni jobbar på i publikationer av undersökningen. Ni har 

möjligheten att avbryta intervjun om ni så önskar eller att tacka nej till deltagande. Ni väljer själva 

platsen för intervjun; vi möter upp på den platsen. Intervjun spelas in för att kunna transkriberas och 

den förvaras sedan så att inte obehöriga kan ta del av den. Önskar ni ytterligare upplysningar om 

intervjun eller den aktuella uppsatsen så får ni gärna höra av er till oss via telefon. På nästa sida finns 

en samtyckeslapp.  

 

Med vänlig hälsning 

Sonja Edenius    

Patrycja Rizk     

 

Handledare: Johanna Lundqvist, MDH 

 

  Tack för din medverkan! 
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Jag lämnar härmed mitt samtycke till deltagande i studien: 

 

Datum: 

 

 

Namn och namnunderskrift: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Telefonnummer: 

 

 

Yrke: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

År i yrke: 

 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2  

 Intervjuguide till pedagoger   

 

1. Vill du berätta lite kortfattat om vad du arbetar med nu och vilka arbetsuppgifter du har?  

2. Vilka erfarenheter har du sedan tidigare med dig i arbetet?  

• Vilka utbildningsaktiviteter utanför klassrummet erbjuds till elever i behov av extra stöd på 

din arbetsplats?  

• Hur ser du på elevernas lärande i och utanför klassen? Var lär sig eleverna där? 

• Hur ser du på den sociala tillhörigheten för elever i sin klass, när de har undervisning utanför 

klassens ram?  

• Hur uppfattar du att elever som har dessa erfarenheter av lärande utanför klassen, ser på sitt 

eget lärande?  

• Hur tror du att det känns för eleven att delta i dessa aktiviteter? 

• Hur känns det för dig när dessa aktiviteter erbjuds till elever? 

• Hur uppfattar du att de ser på sin förmåga, självbild och självförtroende?  

• Kan undervisningens form och innehåll påverka elevens uppfattning om sin 

prestationsförmåga? Kan du beskriva hur i så fall?  

• Hur möter du eleven med tanke på att vara i svårigheter i lärande och i en annan social 

situation än i klassen?  

• Hur resonerar du kring lärande och social tillhörighet med dig själv, med elever och med 

kollegor?  

• Vilka fördelar och nackdelar ser du med att elever är i olika situationer, i helklass och utanför 

klassrummets ram?  

• Hur är undervisningen anpassad för eleven, både den som bedrivs utanför klassens ram och 

undervisning i helklass?  

• Hur är skolans organisation anpassad för och stödjer lärande och social tillhörighet i helklass 

och utanför klassens ram?  

• Hur tänker du om elevers lärande utanför klassens ram på lång sikt och elevens utveckling 

inför framtiden?  

• Vilka värderingar leder dig och övriga skolan i arbetet för elever som har undervisning utanför 

klassrummets ram?  

• Hur upplever du de mål du vill arbeta för i skolan med tanke på elever som får undervisning 

utanför klassrummets ram?  

• Hur resonerar du runt stödåtgärder för elever i behov av stöd i din klass/grupp och utanför 

klassens/gruppens ram? 

•  Vilka lösningsförslag har du i arbetet med stöd i undervisningen i och utanför klassrummets 

ram? Har du stöd för dessa i övriga skolan? 

3. Hur ser du och dina kollegor på skolan generellt på frågan om utbildningsaktiviteter utanför 

klassens ram?  

 

4. Vilka är skolans utmaningar och utvecklingsbehov vad gäller detta med utbildningsaktiviteter 

utanför klassens ram? 

5. Något som jag inte har frågat om, eller något som du vill lägga till eller berätta? 
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Bilaga 3 

 

En översikt över respondenter 

 

 

 

(Lärare)  Årskurs Stadium (Special-

pedagoger)  

Årskurs Stadium  

(Ansvarsområde) 

(1) 1–3 Lågstadiet (1) 1–9 Grundskola 

(2) 4–9 Mellan- och högstadiet (2) 1–9 Grundskola 

(3) 4–6 Mellanstadiet (3) 10–12 Gymnasiet för  

högpresterande elever 

(4) 3–12 Årskurs 3-Gymnasiet (4) 10–12 Gymnasiet 

(Naturprogrammet) 

(5) 10–12 Gymnasiet  

Specialpedagogisk 

kompetens 

(5) 0–12 Förskola/Grundskola/ 

Gymnasiet 

(6) 10–12 Gymnasiet (6) 10–12 Gymnasiet  

(El-hantverk) 

(7) 0–3 Förskoleklass - årskurs 3 (7) 10–12 Gymnasiet 

(Estetprogrammet) 

(8) 0–3 Förskoleklass - årskurs 3 (8) 10–12 Gymnasiet 

(9) 10–12 Gymnasium (9) 0, 2 Förskoleklass,  

årskurs 2 

(10) 0–3 Förskoleklass-Fritidshem 
  

  

 

(11) 0–6 Förskoleklass - årskurs 6 
  

  

(12) 10–12 Gymnasiet 

Speciallärarkompetens 
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