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Titel: Olikheter inom klassens ram – En enkät- och intervjustudie om variationer av behov i 

klassrum 

 

År: 2019                                                                                                      Antal sidor : 62 sidor 

 

Den här studien handlar om olikheter inom klassens ram. Studiens forskningsansats var mixed 

metod. Data samlades in via en enkät och intervjuer. I studien undersöktes lärares stundtals 

utmanande vardag i klassrum där de behöver förhålla sig till hela klassens behov och enskilda 

elevernas behov samtidigt. Syftet med studien var att undersöka hur några lärare beskriver hur 

de identifierar, bemöter och agerar utifrån spridningar av behov och förutsättningar i en klass 

(från teoretiskt svagt begåvade till särbegåvade elever) samt vilket (specialpedagogisk) stöd 

som dessa lärare ger, får och behöver i form av handledning eller särskilt stöd till enskilda 

elever i undervisningsgruppen. Studiens resultat visade att lärarna, speciallärarna och 

specialpedagogerna var medvetna om olikheter i klassrum och att det kan vara en utmaning 

och möjlighet. Studiens resultat visade även att lärarna uppfattade det svårt att skilja mellan 

högpresterande och särbegåvade elever. I studien framkom dessutom att särbegåvade elever 

fungerade som hjälplärare. Förutom detta visade resultatet att lärarna erhöll mer 

specialpedagogiskt stöd, via handledning och i direkta stödinsatser till individuella elever i 

deras grupp, gällande elever med teoretiskt svag begåvning, än vad gäller särbegåvade elever. 

Lärarna menade att det var svårare att välja ut, planera och implementera stödinsatser för 

teoretiskt svagt begåvade elever än för särbegåvade elever. Studien indikerar att lärare 

behöver mer specialpedagogisk handledning för att kunna bemöta olikheter inom klassens 

ram.  

 

 

Nyckelord: Differentiering, elevers behov, specialpedagog, svag teoretisk begåvning, 

särbegåvning.  
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Inledning 

Två relativt osynliga grupper inom klassens ram 

Den här studien handlar om lärares stundtals utmanande vardag i klassrum där de både, som 

Einarsson (2003) poängterar, ska förhålla sig till hela klassens behov och till de enskilda 

elevernas behov samtidigt. Inom klassens ram möter lärare stora variationer i förutsättningar 

och behov hos elever. Dessa behov kan variera, från de elever som har mycket stora 

inlärningssvårigheter och således ligger mycket nära att integreras i särskolan, till de elever 

som har mycket lätt att lära. Klassens arbetstakt och komplexiteten i uppgifterna brukar 

anpassas efter genomsnittsnivån, vilket kan resultera i att elever som har varierande 

svårigheter att tillgodogöra sig teoretisk information eller som är särbegåvade kan få 

svårigheter (Carlsson Kendall, 2015). 

 

Idén till den här studien föddes i ett personalrum på en vanlig gymnasieskola i Mellansverige, 

där en av oss då arbetade som lärare. I en dialog med handledare diskuterade en gråtfärdig 

lärarstudent en lektion som inte fått ett förväntat utfall: Efter en genomgång hade eleverna fått 

en enklare uppgift för att befästa den nya kunskapen. Till lärarstudentens förvåning var några 

elever klara efter fem minuter, några ville ha utmaningar, andra elever arbetade med uppgiften 

och några elever hade inte ens påbörjat uppgiften utan frågade vad de skulle göra. Denna 

undervisningssituation, som kan uppfattas svår att hantera, är inte unik. Lärare behöver sträva 

efter att uppfylla styrdokumentens (Skollagen, 2010:800) intentioner att möta individuella 

behov och förutsättningar i sin undervisningsgrupp; det är inte alltid enkelt när klasser är stora 

och erfarenheterna ringa. Klasstorleken och erfarenheten är således faktorer som kan ha 

negativ inverkan på undervisningen. 

 

Klasstorlekar och olikheter 

I Sverige redovisas inte klasstorlek i internationell statistik; klasstorlek är något som beslutas 

om lokalt (Statistiska centralbyrån [SCB], 2005), vilket medför variationer. Dessutom finns 

det inga direktiv i lagtext (Skollagen, 2010:800) angående hur många elever som bör gå i en 

klass, med hänvisning till att det inte finns någon optimal klasstorlek eller personaltäthet, utan 

att skolan ska organisera sig utifrån de förutsättningar som finns. Skolverket (2009) visar i en 

rapport att efter decentraliseringsreformen av skolan skapades stora variationer mellan 

kommuner gällande resurstilldelning som kan kopplas till klasstorlek. Det fanns variationer 
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mellan skolor gällande lärartäthet som har varierat oerhört över tid (Skolverket, 2009). I den 

svenska kontexten finns det inte många studier om hur klasstorlekar inverkar på elevernas 

kunskapsresultat. Dock har Krueger och Lindahl (2002a, 2002b) i sin studie påvisat att elever 

som går i mindre klasser har snabbare kunskapsutveckling sett över hela skolåret i jämförelse 

med elever som går i större klasser. Hattie (2012) instämmer till vis del i detta då han betonar 

att mindre klasser ger en viss effekt men han framhåller i högre grad den kompetenta läraren 

och dennes förhållningssätt som viktig faktor. Även Einarsson (2003) har i sin studie i en 

svensk kontext kommit fram till att klasstorleken saknar betydelse och att lärarens 

förhållningssätt spelar större roll för interaktionen i klassrummet. Samtidigt poängterar 

Einarsson (2003) att själva sammansättningen av undervisningsgruppen kan innebära att det 

finns grupper där många elever har speciella behov vilket kan inverka mer än gruppstorleken. 

Således måste dagens skola handskas med stora klasser och med det faktum att 

nivåskillnaderna mellan elever i en och samma klass kan vara stora. 

 

I så gott som varje klass finns elever med neuropsykiatriska funktionshinder såsom Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Attention Deficit Disorder (ADD) och även elever 

med överlappande diagnoser (Kutscher, 2014). Elever med neuropsykiatriska funktionshinder 

ges stort fokus i skolan (Jakobsson, 2002; Skolverket, 2018). Vi vill påstå att det finns ett stort 

utrymme för elever med konstaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, men att 

samma fokus inte har funnits för elever med andra funktionshinder. En rapport från 

Skolverket (2016) visar att en medicinsk diagnos ofta blir en förutsättning för att få 

specialpedagogiskt stöd trots att styrdokumenten inte framhåller det som krav (SFS, 

2010:800). Detta styrker Giota och Emanuelsson (2011) tidigare studier - när det inte finns 

tillräckliga resurser till särskilt stöd för alla, framhålls medicinska diagnoser som skäl i 

resurstilldelning. De teoretiskt svagt begåvade och de särbegåvade eleverna är två elevgrupper 

som inte har ett medicinskt fastställt funktionshinder (gällande just detta) men som ändå har 

ett behov av extra stöd. De löper, som vi ser det, en risk att glömmas bort och riskera att inte 

få rätt stöd när resurser inte räcker till. Dessa två elevgrupper som befinner sig långt ut på 

kanterna på varsin sida av normalfördelningskurvan eller ”begåvningspuckeln”, särskilt de 

teoretiskt svagt begåvade, faller vanligen inom normalvariationen men är trots det i behov av 

extra stöd (Liljedahl, 2017; Lindblad, Westerlund, Gillberg, & Fernell, 2018). I en rapport 

(Skolverket, 2016) angående tillgängliga lärmiljöer framhåller lärare att det finns en svårighet 

i att undanröja funktionsnedsättningens konsekvenser när kunskapskraven ställer höga krav på 

färdigheter, till exempel att kunna analysera, reflektera, resonera och argumentera. Det kan 
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även gälla de teoretiskt svagt begåvade eleverna. De elever som har svårt att uppnå sådana 

krav är de eleverna som benämnas som teoretiskt svagt begåvade och som har en ojämn 

kunskapsprofil eller även nedsättningar i kognitiva och kommunikativa förmågor. De har en 

nedsättning men inte ett begåvningshandikapp och erbjuds därför inte särskola.  

 

Ur vårt perspektiv är det svårförklarligt att dessa två grupper av elever, som tillsammans utgör 

mer än 15% av alla elever, har uppmärksammats så lite. Elever med neuropsykiatriska 

funktionshinder ges uppmärksamhet (Kutscher, 2014; Liljedahl, 2017; Lindblad et al., 2018; 

Öhberg, 2018). Det ska noteras att en elev exempelvis kan ha ett neuropsykiatriskt 

funktionshinder och samtidigt vara teoretiskt svagt begåvad eller särbegåvad. Elever som 

”bara” är teoretiskt svagt begåvade glöms ofta bort då de inte har ett intellektuellt 

funktionshinder; de har enbart inlärningssvårigheter (Fernell, 2014a; Liljedahl, 2017; Schad & 

Tideman, 2014; Öhberg, 2018).  

 

Liljedahl (2017) framhåller att vi sällan diskuterar särbegåvning och sällan lyckas identifiera 

dessa elever. Kanske beror det på att ledning och personal i skola sällan pratar om begåvning 

eller ogärna kategoriserar elever men som Carlsson Kendall (2015) poängterar är det viktigt 

att vi uppmärksammar dessa elevgrupper, att vi pratar om att det finns variationer i den 

kognitiva förmågan för att kunna anpassa undervisningssituationen. Detta är viktigt för att, 

som Carlsson Kendall (2015) betonar, korrelerar begåvningstest med skolframgång. Som 

Westling Allodi (2014) och Persson (2010) poängterar är särbegåvning ännu inte erkänt som 

ett skäl för att erhålla särskilt stöd på skol- och gruppnivå. Detta visar att de texter och 

intentioner som framhålls i styrdokumenten (SFS, 2010:800) inte fått fäste på skolnivå.  

 

Vetenskapliga studier om teoretiskt svagt begåvade och särbegåvade elever finns men kan 

inte anses vanliga. I Sverige behövs mer fördjupade kunskaper kring pedagogiska och 

specialpedagogiska utmaningar som uppstår när teoretiskt svagt begåvade elever och 

särbegåvade elever går i samma klass. Detta kan vår studie bidra med: Vi kan medverka till 

kunskap om hur lärare identifierar olika behov inom klassens ram. Studien kan också belysa 

vilka stödinsatser dessa två elevgrupper får inom klassens ram. Slutligen kan studien också 

belysa vilket stöd som lärarna ger, får och behöver via handledning men också via individuellt 

särskilt stöd till enskilda elever i deras undervisningsgrupp. 
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Bakgrund 
Bakgrunden inleds med förtydligande av viktiga begrepp som används i studien 

Viktiga begrepp 

Särbegåvade elever uppmärksammas mer och mer i det svenska utbildningsväsendet. Kreger 

Silvermans och Mönks’s och Ypenburgs mångåriga forskning har översatts till svenska, vilket 

är ett exempel på ökad uppmärksamhet. De senaste böckerna av Kreger Silverman (2016) och 

Mönks och Ypenburg (2009) tas upp inom lärarutbildningarna vid universitet, till exempel vid 

Stockholms universitet och vid MDH (Mälardalens högskola). Den svenske professorn 

Persson driver forskning inom området. Skolverket (2015) har gett ut ett omfattande 

stödmaterial om särskilt begåvade elever. Skolinspektionen (2018) har kommit med rapporten 

Utmanande undervisning för högpresterande elever.  

 

I den här studien används en definition av intellektuell begåvning som tagits fram av 

Stålnacke i hennes bidrag till Skolverkets stödmaterial (2015): 

 

Den intellektuella begåvningen innebär förmågan att använda sig av sitt tänkande och sin känslomässiga 

förståelse för att förstå, se hur saker hänger ihop och räkna ut vad som ska göras. Individer som är 

intellektuellt särskilt begåvade utmärker sig i förmågan att resonera nyanserat, tänka abstrakt och förstå 

komplexa idéer. De lär sig oftast fort, har ett gott minne och drar lärdom av erfarenheter bortom det 

uppenbara. (s. 4)  

 

Svag teoretisk begåvning är ett begrepp som många forskare börjat använda för att påvisa att 

det finns elever som har svårigheter med teoretisk inlärning (Carlsson Kendall, 2015; Fernell, 

2014; Lindblad m.fl., 2018). Andra benämningar som används för denna elevgrupp är 

svagbegåvade, svag begåvning, psykisk utvecklingsstörning, minimal mental retardation, 

elever med svårigheter med abstrakt tänkande, elever i behov av konkret undervisning och 

gråzonsbarn (Carlsson Kendall, 2015).  Gillberg (2014) har lanserat ett samlingsbegrepp (som 

är ESSENCE) för tidigt framträdande utvecklingsneurologiska svårigheter och som enligt 

honom överlappar varandra. Teoretiskt svagt begåvad avses någon vara som har svårigheter 

med abstrakt tänkande och som ligger i den lägre delen av IQ-skalan, 70 – 85 (Carlsson 

Kendall, Dahlström, & Fernell, 2002; Lindblad m.fl., 2018). De hamnar således inom 

normalvariation och har inte ett intellektuellt funktionshinder som medför skolgång i särskola. 

Adolfsson och Carlsson Kendall (2000) framhåller i sin rapport att de teoretiskt svagt 
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begåvade eleverna ofta har svårigheter att processa information med sina tankar. Den 

teoretiska inlärningen och problemlösningen skapar oftast stora svårigheter; dessa elever har 

även ofta ett nedsatt arbetsminne. I studien används begreppet svag teoretisk begåvning; 

begreppet belyser att svårigheter först och främst gäller tillägnandet av teoretisk kunskap och 

utveckling av abstraktionsförmåga det ska noteras att dessa elever kan utveckla förmågor med 

stöttning (Adolfsson, Carlsson Kendall, Dahlström, & Fernell, 2002; Carlsson Kendall, 2015; 

Carlsson Kendall, 2017).     

 

Differentiering är ett begrepp som inom utbildning liknar individualisering. Det innebär 

användning av olika pedagogiska metoder för att organisera och anpassa lärandemiljöer 

utifrån elevers olika behov (Aadalen, 2015; Dai & Chen, 2013; Rogers, 2007; 

Skolinspektionen, 2014, 2018; Skolverket, 2015; Tomlinson, 2001, 2016). Jahnke (2015) 

urskiljer två typer av differentiering när hon ger sitt bidrag till Skolverkets stödmaterial: (1) 

organisatorisk differentiering (till exempel spetsutbildningar, särskilda grupper och 

individuellt stöd och (2) pedagogisk differentiering (till exempel acceleration och berikning). 

Acceleration betyder att eleven ges möjlighet att studera i högre takt än sina klasskamrater 

(genom att arbeta med innehåll från en högre kurs eller genom att hoppa över en eller flera 

årskurser). Berikning förutsätter att lärare utarbetar möjligheter för elever att fördjupa sig i 

material/innehåll som studeras i hela klassen (Jahnke, 2015). På sådant sätt kan eleven både 

fördjupa och bredda sina kunskaper. 

 

Med kognition avses mentala processer som tänkande, hur vi tar till oss information, bearbetar 

information och hur vi slutligen gör den till kunskap (Carlsson Kendall, 2017). Sålunda 

handlar kognition om hur en elev reflekterar, analyserar, drar slutsatser, relaterar till egna 

erfarenheter och löser mer komplexa problem (Carlsson Kendall, 2017). När en elev har 

svårigheter att uppnå kunskapsmålen, att koncentrera sig eller att fokusera ska en utredning 

ske (Schad & Tideman, 2014). Ibland kan en psykologbedömning bli aktuell för att utreda 

elevens svårigheter och styrkor. En psykologbedömning brukar innefatta en bredare allmän 

kognitionsutredning såsom WISC-IV (Wechslers Intellegence Scale for Children) test för barn 

mellan 6–17 år eller WAIS-IV (Wechslers Adult Intelligens Scale) test för ungdomar över 16 

år. Weschler-testet är sålunda ett intelligenstest som “återger ett barns allmänna begåvning 

och åldersrelaterade färdigheter” (Schad & Tideman, 2014) vars resultat återges i ett 

standardiserat resultat. Detta resultat kan visualiseras i en normalfördelningskurva (Carlsson 

Kendall, 2017). Genomsnittet för 65 % av befolkningen är 100 i intelligenskvot (IQ eller IK). 
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Under IQ 70 har en elev rätt till skolgång i särskola. Teoretiskt svagt begåvade har en 

intelligenskvot mellan 70–85, de utgör cirka 14% av eleverna i ett åldersspann och har således 

ett IQ inom normalvariationen, men ligger lågt på normalfördelningskurvan (Carlson Kendall, 

2015; Carlsson Kendall, 2017; Liljedahl, 2017). På andra sidan av normalfördelningskurvan 

finns en grupp elever på 15–20% måttligt särbegåvade elever vilka ibland brukar relateras till 

som högpresterande (Liljedahl, 2017). Högt särbegåvade elever har ett IQ över 130, omfattar 

2–5% av en befolkning relaterat till individens ålder och har ett så olikt tänkande att de har 

svårt att passa in i de vanliga undervisningsramarna enligt Liljedahl (2017). De anses ligga 

utanför normalvariationen. De är också kreativa, målmedvetna och visar ofta en utvecklad 

resonemangsförmåga som förvånar (Liljedahl, 2017). Enligt Liljedahl (2017) finns en grupp 

på 0,5% extremt särbegåvade elever med ett IQ över 140.  

Styrdokument 

I skollagen (2010:800) står det tydligt att skolans uppdrag är att främja alla elevers utveckling 

och lärande samt att utöver det skapa lust till ett livslångt lärande. En tydlig riktlinje som 

framhålls är att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Utöver 

det ska alla elever ha lika tillgång till utbildning och att denna ska vara likvärdig. Skolan ska 

ta hänsyn till elevers olika behov: elever har rätt till stöd, ledning och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. Utöver det finns det ett uppdrag att skolan så långt det är 

möjligt ska uppväga skillnader i elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (SFS, 

2010:800). 

 

Skollagen (SFS, 2010:800) framhåller att om elever på grund av en funktionsnedsättning har 

svårt att nå kunskapskraven, ska de ges stöd för att så långt som möjligt motverka 

funktionsnedsättningens konsekvenser. Utöver det ska de elever som lätt når kunskapskraven 

ges ledning och stimulans för att nå längre i sin utbildning (SFS, 2010:800). I skollagen står 

det dessutom att om det befaras att en elev inte uppnår kunskapskraven ska stöd ges 

skyndsamt i form av extra anpassningar inom undervisningens ram eller i form av särskilt 

stöd om detta (extra anpassningar) inte befaras vara/är tillräckligt. En skärpning sker av 

skollagen (SFS, 2010:800) då lärarna ska samråda med personal med specialpedagogisk 

kompetens vid bedömning, utformningen av extra anpassningar och uppföljningar. Innan 

särskilt stöd ges ska samråd ske med elevhälsan om det inte anses onödigt (SFS, 2010:800).  
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Tidigare forskning, ett urval av artiklar och böcker  

Stora variationer av förutsättningar och behov inom klassens ram 

Hur lärare identifierar, uppmärksammar och bemöter olikheter inom klassens ram är ett 

tämligen outforskat område i Sverige. Endast ett fåtal studier som fokuserar på teoretiskt 

svagt begåvade elever har återfunnits. Gruppen särbegåvade har fått viss uppmärksamhet de 

senaste åren men i svensk forskning är denna elevgrupp fortfarande tämligen outforskad.  

 

Förutsättningarna för lärares komplexa vardag 

I en äldre avhandling, under föregående läroplan (Skolverket, 1994), tangerar Wedin (2007) 

vår studies undersökningsområde då hon utifrån en kvalitativ studie undersöker 

förutsättningarna för lärares komplexa vardag. I studien som framhåller yrkets tämligen 

oförutsägbara vardag försöker hon utröna vilka processer som ligger bakom detta. I studien 

visar Wedin (2007) hur en lärares vardag ser ut, vad yrket innebär och hur pedagoger anpassar 

sin undervisning i relation till den omgivande miljön. Wedin (2007) ser att behoven som finns 

på individuellnivå och gruppnivå inom klassens ram i hög grad styr lärarens arbete. Wedin 

(2007) menar att den relationsskapande anpassningen är nödvändigt för att få arbetet inom 

klassens ram att fungera på individnivå och gruppnivå. Detta innebär att en lärare förhåller sig 

till det som ska läras ut, gruppens behov av stöttning och individuella behov samtidigt. Detta 

innebär enligt Wedin (2007) att det är relationerna som är klassrummets fundament och en 

lärares mest värdefulla verktyg, vilket Juul och Jensen (2003) hänvisar till som 

relationskompetens.  

 

Kottes studie (Kotte, 2017) angränsar till vår studie eftersom hon konstaterar att lärare ska 

utföra sitt arbete i heterogena grupper med individer som har skilda behov och förutsättningar. 

Av särskilt intresse är Kottes (2017) personliga reflektion, i rollen som specialpedagog och 

forskare, där hon belyser behovet av att förändra det specialpedagogiska arbetssättet för att 

kunna åstadkomma skillnad för elever med variationer av behov och förutsättningar i 

klassrum. Förändringen handlade om få lärare att se behov och att anpassa 

lektionsundervisningen till individuella behov och förutsättningar. I sin (2017) 

doktorsavhandling analyserar Kotte lärares uppfattningar om inkluderande undervisning, 

inkluderande lektionsuppgifter, alla individers grundläggande rättighet till gemenskap i 

lärandet och elevers rättighet att få tillhöra en grupp. Som Kotte (2017) framhåller är 
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läraryrket komplex; det har många utmaningar och dimensioner. Kotte (2017), men även 

Wedin (2007), beskriver att läraryrket i betydande del handlar om att bemöta olika behov på 

grupp- och individnivå. Detta för att realisera styrdokumentens (Skolverket, 2018) intentioner 

gällande en likvärdig skolgång och att utbilda eleverna till demokratiska medborgare. Kottes 

(2017) studie visar att lärare är positiva till inkludering, att de upplever inkludering som 

viktigt och att de upplever det svårt att realisera inkludering under lektionerna. Enligt Kotte 

(2017) upplever lärare i deras studie att de inom undervisningsgrupper har många elever som 

är i behov av särskilt stöd och att de är ensamma i planeringsarbetet för att bemöta dessa 

elevers behov. Vidare visade studien att lärare kan sakna handledning av specialpedagog och 

verktyg för att kunna realisera inkluderingstanken fullt ut. I Kottes (2017) empiriska material 

framkom att lärarna upplevde slitningar mellan att kunna bemöta individuella behov och 

kunna möta behov på gruppnivå inom klassens ram. Dessutom visade Kottes (2017) studie att 

skolpolitiska beslut, såsom inkluderingstanken, kan stressa lärare. Styrdokumentens direktiv 

att tillgodose alla elevers behov att utvecklas så långt som möjligt gör att de ibland känner en 

slitning mellan individuella behov och gruppens behov. Utöver det finns organisatoriska 

begränsningar såsom för lite planeringstid; det inskränkte lärarnas möjligheter att samplanera, 

vilket behövs för att kunna inkludera alla elever. Andra faktor som också begränsade 

inkluderingsmöjligheterna var elevgruppens sammansättning och individuella förmågor hos 

enskilda elever.  

 

Även Brante (2008) undersökte om lärare har förutsättningarna att kunna genomföra sitt 

uppdrag i en tid då samhällsförändringar ökar komplexiteten i professionen. Brante kom fram 

till att förändringar i politiska intentioner och nya läroplaner har försämrat arbetsvillkoren för 

lärarna och i förlängningen försämrat elevernas måluppfyllelse.  

 

I den kvantitativa delstudien Specialpedagogiskt stöd, till vem och hur? Rektorers hantering 

av policyfrågor kring stödet i kommunala och fristående skolor inom STOFF projektet 

(Specialpedagogiska stödåtgärder i grundskolan - omfattning, former och effekter) studerar 

Giota och Emanuelsson (2011) vilken uppfattning rektorer har gällande resursfördelning, 

differentiering, individrelaterade och organisatoriska orsaker till särskilt samt hur detta 

uttrycks i åtgärdsprogram. Genom sin analys belystes även rektorers syn på villkor för 

specialpedagogiskt stöd, tillika olikheter mellan skolmiljöer. I en enkät vände Giota och 

Emanuelsson (2011) sig till ansvariga rektorer i kommunala och fristående skolor för årskurs 

1–3 och 7–9. Angående fördelning av resurser visade det sig att det fanns fler elever som var i 
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behov av särskilt stöd än som fick stöd; anledningen som uppgavs var brist på resurser. 

Studien visade också att tjugofem procent (25%) av rektorerna organiserade det 

specialpedagogiska stödet via differentiering och att de nivågrupperade eleverna. Gällande 

individuella och organisatoriska skäl till behov framträdde elevernas svårigheter som 

individcentrerade och att en medicinsk diagnos hade stor relevans för tilldelning av särskilt 

stöd (Giota & Emanuelsson, 2011). 

 

Individanpassning en möjlighet att möta individuella behov 

I en licentiatuppsats har Boo (2014), med en kvalitativ ansats, undersökt hur lärare hanterade 

individanpassning i undervisningssituationer och vilka svårigheter som uppstod då. Som Boo 

(2014) poängterar är en del av det komplexa läraryrket att bemöta elevers förutsättningar och 

behov för att säkerställa en likvärdig utbildning; det kan vara svårt när det finns stora 

differenser inom en klass. Boo (2014) framhåller att individanpassning framhålls som ett ideal 

som kan stressa lärare. Trots att deras grundläggande ambition är att individanpassa så kan det 

vara svårt att alltid hinna individanpassa. Studien visar att lärarna har strategier och 

individanpassar i hög grad. De strategier lärarna använder sig av är elevcentrerade. De handlar 

om att aktivera elevers förkunskaper, att utgå från deras verklighet, att använda interaktiva 

hjälpmedel och att kartlägga elevers behov och förutsättningar (Boo, 2014). Boo (2014), 

Kotte (2017) och Wedin (2007) kommer fram till att den relationsskapande aspekten av 

interaktionen i klassrummet var av stor vikt och att samspelsreglerna i klassrummet var något 

som förhandlades fram mellan läraren och eleverna. Boo (2014) poängterar vikten av att se 

eleven med dess förutsättningar och behov, men att individanpassningens baksida är 

svårigheten att bemöta mångfalden av olika behov. Lärarna i Boos studie upplevde tidspress 

(svårigheter att hinna med) och att stora klasstorlekar inverkade på vilka anpassningar som 

kunde göras. Även Brantes (2008) studie påvisar liknande resultat. Det framkommer att 

lärarna upplever tidsbrist, svårigheter att göra individuella anpassningar och att klassens 

storlek kan inverka negativt när olika behov ska mötas (Brante, 2008). 

 

I en mixad studie med fenomenologisk ansats har Aadalen (2015) observerat 30 lärare. Denna 

studie berör frågan om och i vilken utsträckning lärare differentierar samt anpassar sin 

undervisning. Den slutsats Aadalen (2015) kom fram till var att det fanns en stor komplexitet 

gällande differentiering och individuella extra anpassningar. Detta ansågs bero på samspelet i 

klassen och klassens dynamik som i hög grad inverkade på i vilken utsträckning 

anpassningarna kunde genomföras.  
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Ansvarsfördelningen för stödåtgärderna 

I en mindre studie med kvalitativ ansats konstaterar Nyman (2015) att det främst är 

klasslärare som identifierar olika individuella behov och svårigheter inom klassen, men att 

behov och svårigheter även uppmärksammades via klasscreeningar. De svårigheter som 

vanligtvis identifierades var främst läs- och skrivsvårigheter. Andra svårigheter som 

identifierades av klasslärarna var inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter och 

beteenderelaterade svårigheter inom klassensram. I studien varierade det vem som utförde 

extra anpassningarna med tillgången på speciallärare. På den kommunala skolan i studien var 

det ofta en speciallärare som genomförde kortare stödinsatser utanför klassrummet men ibland 

förekom nivågrupperingar i klassrummet (Nyman, 2015).  

Forskning angående svag teoretisk begåvning 

Svag teoretisk begåvning är inte ett funktionshinder 

Forskningen gällande teoretiskt svagt begåvade elever är begränsad. Att vara svagt teoretiskt 

begåvad är inget funktionshinder, utan faller in under normalvariationen (Adolfsson, Carlsson 

Kendall, Dahlström & Fernell, 2002). Som Carlsson Kendall (2015) framhåller måste vi 

betänka att det snarare rör sig om en gradskillnad mellan ett intellektuellt funktionshinder 

(berättigad till stöd i särskolan) och normalbegåvning. Detta innebär att det kan finnas stora 

variationer i en klass mellan eleverna vad gäller hur snabbt de kan förstå, lära sig nya saker 

och komma ihåg saker. Utifrån de forskningsresultat som återfinns framgår att 

samhällsutvecklingen drivit fram ett samhälle som präglas av skriftspråket och en 

arbetsmarknad som ställer höga krav på utbildning. Andra förmågor såsom att kunna 

analysera, reflektera och att kunna fatta underbyggda beslut framhålls också i samtiden. 

Denna samhällsutveckling har inneburit att skolan och dess kunskapskrav har förändrats i 

samma takt (Adolfsson, m.fl., 2000; Adolfsson m.fl., 2002, Lindblad m.fl., 2018).  

 

Identifiera teoretiskt svaga elever för att kunna sätta in stödinsatser 

Skolan har svårigheter att identifiera och se grundproblematiken för elever med svag teoretisk 

begåvning och i själva verket ställs oftast inte frågan om svag begåvning när en remiss skrivs 

inför utredning för att få fördjupad kunskap om en elevs svårigheter (Adolfsson m.fl., 2000; 

Gillberg, 2014). I en amerikansk metastudie om elever med inlärningssvårigheter (Johnson, 

Humphrey, Mellard, Woods, & Swanson, 2010) konstaterades följande: om vi inte identifierar 

dessa elever kan större svårigheter uppstå längre fram. Ett problem som forskarna pekar på är 

oklarheter i hur dessa elever ska identifieras, att grundorsakerna till deras svårigheter sällan 
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söks och att lärare bemöter symtomen med stödinsatser i exempelvis matematik utan att söka 

eller se dess grundproblematik. 

 

Adolfsson, Carlsson Kendall, Dahlström och Fernell (2002) uppmärksammade, att det finns 

en tämligen stor grupp på cirka 15% av eleverna, som riskerade att inte nå målen i skolan på 

grund av att samhällsförändringar skapat förändringar i skolans krav. Dessa elever med svag 

teoretisk begåvning var tämligen osynliga och de riskerade att inte nå skolans mål på grund av 

att de hade svårigheter med bland annat abstrakt tänkande. Adolfsson m.fl. (2002) 

överensstämmer med Shaws (2008) där de uppskattar att 14% av alla elever är teoretiskt svagt 

begåvade och har svårigheter att klara teoretiska studier. Som Adolfsson m.fl. (2000) 

framhåller är det viktigt att betänka att dessa elever kan ha en mycket god förmåga inom 

andra områden och att dessa elever kan ha ett funktionshinder.  

 

Har alla elever förmågan att uppnå kunskapskraven i skolan? 

Lindblad, Westerlund, Gillberg och Fernell (2018) diskuterar om alla elever i grundskolan har 

de kognitiva förutsättningarna att klara kunskapskraven som läroplanen ställer. Syftet med 

studien (Lindblad m.fl., 2018) var att utröna vilka kognitiva förmågor som krävs för att uppnå 

kunskapskraven i läroplanen för grundskolan. Dessutom undrar de om betygskraven anpassats 

så att även teoretisk svagt begåvade elever har möjlighet att erhålla ett betyg. Lindblad m.fl. 

(2018) studie visade att alla elever inte har kognitiva förutsättningar att uppnå de 

kunskapskrav läroplanen ställer, trots att de erhållit stöd. Vad studien inte avslöjar är vilket 

särskilt stöd de fått, omfattning och effekt utan dess orsaker söks i de kunskapskrav som 

läroplanen ställer. 

 

Eftersom de teoretisk svagt begåvade barnen ligger inom normalvariation, och inte alltid har 

ett funktionshinder även om de ligger lågt, ska de gå i grundskola. I skolan ska de få stöd och 

extra anpassningar för att uppnå kunskapskraven (Adolfsson m.fl., 2001). Denna grupp elever 

har inte uppmärksammats mycket av vare sig Skolverket eller i media. Detta har medfört att 

inget riktat särskilt stöd har satts in för denna grupp (Adolfsson m.fl., 2002). Detta utgör en 

skarp kontrast mot Kanada där det varit en trend att uppmärksamma elever som riskerar att 

hamna mellan den ordinarie undervisningen och specialundervisningen med 

interventionsprogram (Shaw, 2008). Ett exempel på ett sådant interventionsprogram är No 

Child Left Behind. Den svenska situationen verkar kvarstå under nuvarande läroplan; 

kunskapskraven har skärpts. I samtliga ämnen ska elever kunna reflektera, analysera och 
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relatera kunskaper till egen erfarenhet. Detta får Lindblad m.fl. (2018) att reflektera över 

vilken vetenskaplig grund läroplanen vilar på.  

 

Identifiering av individuella behov 

I Adolfssons m.fl.:s (2002) studie framgår att det finns fler pojkar än flickor som förefaller ha 

fått en svag teoretisk begåvning konstaterad, vilket kan bero på att dessa oftare kan visa en 

beteendeproblematik. I remisserna (som undersöktes) från skolorna framkom det att 

pedagogerna identifierade dessa elever utifrån svårigheter såsom långsam inlärningstakt, stora 

behov av konkretisering, behov av stöttning i vardagen, brister i tidsuppfattningen, stora 

svårigheter att arbeta självständigt och bristande förmåga att kunna söka kunskap på egen 

hand. Andra uppmärksammade dem genom deras läs- och skrivsvårigheter eller matematiska 

svårigheter. Andra indikationer var att denna problematik tidigare uppmärksammats i släkten, 

beteendeproblematik, motivationssvårigheter, utåtagerande beteende, depression eller 

mobbning (Adolfsson m.fl., 2000).  

 

Shaw framhåller i sin kanadensiska studie att elever med svag teoretisk begåvning ofta har 

svårigheter med sociala färdigheter, att de ofta har koncentrationssvårigheter och att de ofta 

har läs- och skrivsvårigheter. Detta har även svenska studier påvisat (Adolfsson m.fl., 2000; 

Adolfsson m.fl., 2002; Shaw, 2008).  

Teoretisk genomgång angående särbegåvade 

 Att vara särbegåvad innebär inte att man alltid får stöd 

I media och i den politiska debatten uppmärksammas allt mer särbegåvade elever, med ett IQ 

över 130, då skolan inte alltid lyckats att möta dessa elevers behov av stimulans och 

utveckling. De behöver också stöd för att kunna utveckla sin fulla potential (Adolfsson m.fl., 

2000; Liljedahl, 2017). Trots att den gruppen av elever uppmärksammas i styrdokument (SFS, 

2010:800; Skolverket, 2018) och att Skolverket (2015) med stöd av etablerade forskare på 

området tagit fram ett stödpaket för lärare att utveckla arbetet med särskilt begåvade elever, är 

särbegåvning inte till fullo erkänt som en grund för att erhålla särskilt stöd på 

verksamhetsnivå (Allodi, 2014; Persson, 2010). Allodi (2014) kommer till slutsatsen att en av 

anledningarna till att stödet inte har utarbetats är att det i skolpolitiska dokument inte funnits 

enhetlig definition av vad särbegåvad är. Hon poängterar också att det är en grupp elever som 

inte alltid presterar i klassrummet då särbegåvad inte är detsamma som högpresterande elev 

(Allodi, 2014). I den utländska forskningen och skolverksamheten, framhåller Allodi (2014), 
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att det inte har funnits samma tveksamhet inför särbegåvning som det finns inom det svenska 

skolväsendet. Freeman (2004) visar dock att det inte bara inom den svenska kontexten som 

pedagoger haft en varierande inställning till särbegåvade. 

 

Identifiera särbegåvade elever för att kunna sätta in rätt stödinsatser 

Allodi (2014) beskriver särbegåvning som en inneboende talang alternativt egenskap som 

dessa elever har eller kan utveckla under gynnsamma förhållanden. När hon sedan definierar 

högpresterande menar Allodi (2014) att det är den gruppen av elever som genom sin 

studiemotivation får goda studieresultat.  

 

Lind (2013) har genomfört intervjuer med lärare som arbetar med särbegåvade elever på fyra 

skolor. Hon har undersökt vilka pedagogiska erfarenheter, arbetsmetoder och organisatoriska 

arrangemang som har utvecklats i de skolorna för att kunna stimulera särbegåvade elever. 

Resultatet i den småskaliga studien visar att hälften av skolorna arbetar med dessa elever 

utanför klassrummet i små studiegrupper och att hälften arbetar med dessa elever inkluderat. 

Inkluderande arbetssätt genomfört framförallt inom matematikämnet. De arbetsmetoder som 

har använts i alla fyra skolorna är: en snabbare takt, fördjupning, berikning och att eleverna 

fått läsa en högre årskurs vilket resulterat i att dessa elever började engagera sig i studier samt 

blev stimulerade (Lind, 2013).  

 

En studie avseende pedagogisk differentiering i arbetet med särskilt begåvade elever är en 

doktorsavhandling av Mellroth (2018). Mellroth (2018) bygger, precis som Lind (2013), sin 

studie på blandad metodansats. Studiens syfte var att undersöka lärares perspektiv på 

möjligheter att identifiera och inkludera matematiskt särbegåvade elever i vanliga klasser 

(Mellroth, 2018). Avhandlingens frågeställningar handlar om hur elever som är särbegåvade i 

matematik kan identifieras av lärarna; vilka möjligheter och skyldigheter ser sig lärare ha för 

att upptäcka och inkludera särbegåvade elever i den vanliga undervisningen; vilka 

kompetenser har lärarna gällande pedagogisk differentiering som stöd till särbegåvade elever. 

Slutligen ställer forskaren frågan om hur forskning och praktik kan sammankopplas för en 

positiv skolutveckling (Mellroth, 2018). Mellroths analys resulterade i viktiga slutsatser: att 

lärarna har både kompetens och möjlighet att driva pedagogiskt differentierad undervisning i 

klasser med särbegåvade elever med stöd från forskare samtidigt som lärarna efterfrågade mer 

systematiskt stöd från ledningen (Mellroth, 18).  
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Som Allodi (2014) framhåller har identifieringen av särbegåvade elever varierat. Identifiering 

har främst gjorts utifrån provresultat, föräldrarnas utsagor eller pedagoger som registrerat 

elevens förmågor. EADSNE:s rapport (2009), som står för European Agency for 

Development in Special Needs, påvisar att inom det svenska skolväsendet råder 

förhållningssättet att inte vilja identifiera eller kategorisera elever utifrån deras förutsättningar 

och förmågor.  

 

Liljedahl (2014) har skrivit en artikel i vilken hon sammanfattade befintliga forskningsrön 

gällande identifiering av särbegåvade elever. Liljedahl (2014) menar att lärare ofta har mycket 

svårt att identifiera dessa i klassrum då det är dessa elever som drömmer sig bort eller som 

ibland har beteendeproblematik. Det problematiska beteendet har utvecklats som en strategi 

för att kunna hantera skolan (Liljedahl, 2014). 

 

Identifiering av individuella behov 

Freeman (2004) bekräftar också att det är svårt att urskilja och identifiera dessa elever, då de 

som alla andra elever har olika förmågor, karaktärsdrag och således ingalunda är en homogen 

grupp. Freeman menar att lärare eventuellt kan identifiera särbegåvade elever utifrån att de 

eleverna i flera ämnen visar en snabb utveckling. Men detta också kan bero på andra saker 

som föräldrarnas utbildningsbakgrund eller andra kulturella faktorer. Dock poängterar 

Freeman (2004) utifrån en 30 årig pågående kvalitativ studie att de elever som identifierats 

som särbegåvade eller talangfulla, hade mer beteendeproblematik senare i livet än de elever 

som inte hade samma förmåga. Liljedahl (2014) poängterar i sin bok att det är vanskligt att 

utifrån prov och tester identifiera särbegåvade elever då det miljömässiga sammanhanget 

såsom föräldrars utbildningsbakgrund kan inverka både positivt och negativt, vilket gör att 

många från sämre förutsättningar aldrig blir identifierade. För att identifiera dessa elever, 

menade Liljedahl (2014), ska kvalificerade samtal med alla berörda genomföras. Kullander 

(2014) har i artikeln Kliniska erfarenheter av begåvningstest och särbegåvning presenterat sin 

studie som bygger på verksamhetsförlagd erfarenhet där hon via test och intervjuer framhåller 

att många elever visar sin fulla potential bara i speciellt konstruerade tester. Sammanlagt med 

att särbegåvning inte i sig är en diagnos riskerar dessa elever att inte bli identifierade om bara 

vanliga tester används (Kullander, 2014). 

 

Denna småskaliga studie med en mixed method ansats undersöker hur lärare identifierar, 

bemöter och agerar utifrån spridningar av behov och förutsättningar i en klass (från teoretiskt 
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svagt begåvade till särbegåvade elever). Studien undersöker också vilket (specialpedagogiskt) 

stöd som lärarna får eller ger. Studien avser att bygga vidare på tidigare forskning. 

Teoretiska utgångspunkter 

Utifrån den komplexiteten som uppstår inom varje undervisningssituation har vi valt att utgå 

från tre tvärvetenskapliga teorier: (1) Maslows behovsteori (Maslow, 1954), (2) 

Bronfenbrenners bioekologiska systemteori (Bronfenbrenner, 1979, 2001) och (3) Skrtic´s 

organisationsteori (Skrtic, 1991a, 1991b; Skrtic, Horn & Clarc, 2009). Dessa tre teorier ger 

möjligheter till ett övergripande perspektiv på fenomenet olikheter inom klassens ram. 

 

Maslows teori förklarar mekanismer bakom människans motivation. Det är strävan att 

utvecklas som motiverar och driver våra handlingar (Maslow, 1954). För att utvecklingen ska 

ske måste följande behov tillgodoses: (1) fysiologiska behov - mat, vatten, sömn; (2) behov av 

säkerhet och trygghet – bostad, fungerande rättsväsenden, mänskliga rättigheter; (3) behov av 

tillhörighet och kärlek - social acceptans, inkludering; (4) behov av erkännande - bekräftelse, 

beröm; (5) kognitiva behov - tillägnande av kunskaper, förståelse; (6) estetiska behov - 

skönhet, symmetri; (7) behov av självförverkligande - att kunna utveckla all sin potential till 

100%. Behoven förhåller sig till varandra i en hierarkisk ordning på sådant sätt att de högre 

behoven uppstår och växer bara om de lägre behoven är tillgodosedda (figur 1). Uppstår det 

brist på de lägre behovens tillgodoseende, minskar de som ligger högre upp och som följd 

minskar motivationen att handla på högre nivåerna (Maslow, 1954). Det finns många exempel 

från skolans värld då behovsteorin kan vara ett viktigt verktyg för att förstå och organisera 

elevens lärande (Lundqvist, 2018). Ett typiskt exempel är när eleven är helt omotiverad att 

tillägna sig nya kunskaper, på grund av sömnbrist som orsakats av dataspelandet på nätterna.  
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Figur 1. Maslows behovsteori. Fritt illustrerad av Svetlana Grabos och Christina Öhberg, 

utifrån Maslow (1954).  

 

 

Maslows behovsteori ger även ett bredare perspektiv på det sociala samspelet mellan elev och 

skola som social institution. De socialiserande processer som pågår runt och genom varje 

individ under utveckling har, bland andra saker, förklarats och systematiserats av 

Bronfenbrenner i den bioekologiska systemteorin (Bronfenbrenner, 1979, 2001). Barnets 

utveckling måste betraktas som en del av ett system där alla delar direkt eller indirekt 

påverkar och påverkas av varandra. Bronfenbrenner använder matrjoshka-metaforen (rysk 

docka) för att synliggöra komplexiteten bakom de processer som barnet går igenom under sin 

utveckling. Precis som den ryska dockan består av flera olika kroppar som ingår i varandra, 

finns systemen inom och kring barnet – biosystem, mikrosystem, mesosystem, exosystem, 

makrosystem och kronosystem. Dessa system/kroppar förhåller sig ömsesidigt i samspel och 

samexistens (Bronfenbrenner, 1979, 2001).  
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Figur 2. Bronfenbrenners Bioekologiska Systemteori. Fritt illustrerad av Svetlana Grabos och 

Christina Öhberg, utifrån Bronfenbrenner (1979, 2001). 

 

Biosystem har en direkt påverkan på barnets utveckling och utgörs av barnets fysiologiska 

och psykologiska egenskaper som ärvs från föräldrarna (Bronfenbrenner, 2001). Barnets 

närmiljöer - familj, vänner och skola, som ingår i mikrosystemet påverkar också barnet direkt. 

Förhållanden mellan närmiljöerna (till exempel mellan familjen och skolan) bygger ett system 

på mesonivå. Kommunala institutioner, föräldrars arbetsplatser ingår i exosystem, som inte 

har direkt påverkan på barnets utveckling. Exosystemet påverkar ändå barnet indirekt, genom 

ett ömsesidigt samspel med barnets närmiljöer. Samhällets kultur och värderingar 

(makrosystem) utgör i sin tur en stark påverkande faktor. Skolverkets föreskrifter är ett 

exempel på en påverkansfaktor på makronivå. Kronosystemet är de förändringar som sker 

över tiden på alla nivåer.  

 

I den här studien, som handlar om lärares utmaningar då elever med svag teoretisk begåvning 

och särbegåvade elever ofta studerar i en och samma klass, är det viktigt att som småskalig 

forskare och att som lärare vara medveten om de olika påverkarfaktorer som både lärare och 

elever utsätts för. Till exempel kan samhällets kultur och värderingar kring intelligens 

(makrosystem) ha en lika stor påverkan på ett särbegåvat barns utveckling som barnets 

föräldrar eller lärare (mikrosystem).  
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För en väl fungerande symbios mellan olika samhälleliga institutioner (familjer, vänner, 

skolor, kommuner, myndigheter, stater, världen och så vidare) måste systemen vara så pass 

flexibla att de snabbt kan anpassas till nya förhållanden som uppstår genom förändringar i 

samhället och världen. Skrtic (Skrtic, 1991a, 1991b; Skrtic, Horn, & Clarc, 2009) menar att 

skolor, i sin strävan att tillgodose alla elevers behov (alltså att uppnå det demokratiska 

jämlikhetsmålet), tenderar att utveckla institutioner med specialiseringar och smal expertis 

som bygger egna rigida och byråkratiserade verksamheter. Detta kan ledas till onödig 

exkludering av elever i behov av stöd, ineffektivitet och till att skolan tappar fokus på att ge 

varje elev en utbildning av hög kvalitét (Skrtic, 1991a, 1991b; Skrtic, Horn, & Clarc, 2009). 

Skrtic kommer fram till radikala slutsatser – skolans byråkratiska system behöver 

omorganiseras. Hans förslag är att ersätta byråkrati med adhokrati. Adhokrati handlar om 

kollaborativ samverkan och flexibilitet (Skrtic, 1991a, 1991b; Skrtic, Horn, & Clarc, 2009). 

 

Skrtic´s teori innehåller värdefulla synpunkter: Det är synen på lärarprofessionen och lärarnas 

förmåga att själva samarbeta med varandra eller med andra professioner för att hitta lösningar 

inom klassens ram. En sådan lösning, som diskuteras nuförtiden och som kräver samarbeten, 

är pedagogisk differentiering (Aadalen, 2015; Dai & Chen, 2013; Rogers, 2007; 

Skolinspektionen, 2014, 2018; Skolverket, 2015; Tomlinson, 2001, 2016). Därför har vi valt 

att speciellt titta på forskning kring teoretiskt svagt begåvade elever och särbegåvade elever 

just utifrån detta perspektiv - hur lärarna själva bemöter dilemmat i att ge högkvalitativ 

utbildning för elever med stora nivåskillnader i en och samma klass. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några lärare beskriver hur de identifierar, 

bemöter och agerar utifrån spridningar av behov och förutsättningar i en klass (från teoretiskt 

svagt begåvade till särbegåvade elever) samt vilket (specialpedagogiskt) stöd som dessa lärare 

ger, får och behöver i form av handledning eller särskilt stöd till enskilda elever i 

undervisningsgruppen. De frågeställningar vi utgår ifrån är följande: I vilken utsträckning 

identifierar lärarna teoretiskt svagt begåvade elever och särbegåvade elever? Vilka 

möjligheter och svårigheter upplever de lärare som har båda elevgrupperna i sin klass? Vilket 

(specialpedagogiskt) stöd menar lärarna att de ger, får och behöver i form av handledning 

eller i form av individuellt särskilt stöd riktat till enskilda elever i sin undervisningsgrupp? 
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Vilket specialpedagogiskt stöd uppfattar specialpedagogerna och speciallärarna att lärarna 

efterfrågar, gällande elever med svag begåvning och särbegåvade elever? 
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Metod 

Forskningsansats   

I denna småskaliga studie användes mixed method. Studien har en kvantitativ del som 

utgjordes av en enkätundersökning som ger en grund för den efterföljande kvalitativa delen 

som utgjordes av intervjuer. Olika ansatser kan berika varandra (Bryman, 2011). Den 

kvantitativa studien undersökte hur lärare berättade att de identifierade, bemötte och agerade 

utifrån variationer av olika förutsättningar och behov inom klassens ram. Den kvalitativa 

studien om upplevelser (som utgick från semistrukturerade intervjuer med specialpedagoger 

och speciallärares), handlade bland annat om vilket stöd som efterfrågades av lärare i arbetet 

för att bemöta stora variationer av behov inom klassens ram. Den empiriska datainsamlingen 

bestod av en enkätundersökning som vände sig till personal i förskola, grundskola, 

gymnasium och Komvux. Målet var att få en spännvidd i data och resultat, vilket anses viktigt 

(Arhur, Waring, Coe, & Hedge, 2012; Backman, 2008; Borg & Westerlund, 2005; Bryman, 

2011). Den andra delen av den empiriska samlingen var en intervjustudie med 

semistrukturerade intervjuer med 3 specialpedagoger och 2 speciallärare för att ge studien ett 

intressant djup.  

Undersöknings- och datainsamlingsmetod samt urval 

Metodansatsen och dess val inspirerades av vad Creswell och Poth (2018) refererar till som en 

pragmatisk syn på forskning. Det som studeras och dess resultat är enligt detta paradigm av 

större betydelse än metoden. Detta innebar att utifrån de behoven forskningen ställer, har 

forskaren frihet att välja metod och göra strategiska val. 

 

Urvalet av speciallärare och specialpedagoger till den kvalitativa intervjudelen skedde genom 

ett strategiskt bekvämlighets urval (Bryman, 2011). Tre specialpedagoger och två 

speciallärare, som var tidigare kända av oss tillfrågades om deltagande i studien. Dessa lärare 

har vi tidigare mött genom vår yrkesprofession vilket gjorde det naturligt att tillfråga dem. De 

hade även besvarat enkäten. Dessa lärare arbetade på olika skolor och stadier. Ingen kom från 

förskola då svarsfrekvensen från dem i enkäten var för låg, vilket gjorde ytterligare en 

begränsning och uteslöt dessa helt från studien. Samtliga hade adekvat utbildning och flera års 

erfarenhet.  
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Enkäten som utgjorde den kvantitativa delen av studien sändes ut digitalt till samtliga lärare 

på en förskola, en grundskola som har elever från förskoleklass till årskurs 6, en grundskola 

som har elever från årskurs 7 till årskurs 9, ett gymnasium och ett Komvux. Dessa skolor låg i 

Mellansverige. Sextio lärare (N=60) besvarade enkäten. Cirka 97 procent av informanterna 

arbetade i en kommunal verksamhet. Svarsfrekvensen från olika delar av utbildningsväsendet 

varierade. Från förskolan erhölls endast två svar; vi valde att utesluta dessa två svar från 

studien (därmed även från intervjuer). Från grundskolan erhölls femton svar. I gymnasiet var 

svarsfrekvensen högre, tjugosex informanter. Från Komvux svarade sjutton informanter. 

Sammanfattningsvis redovisas dessa 58 enkätsvar i studien. 

Enkätundersökningen 

Innan själva enkäten och dess frågeställningar utformades skapades själva syftet med enkäten 

(Trost & Hultåker, 2016). Vi utformade, med vägledning av vår handledare, en digital enkät 

med frågor som var riktade till lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och Komvux (länken 

till enkäten). Enkäten utformades för att täcka så många variabler som möjligt inom vårt 

fokusområde om olikheter inom klassens ram samt vilket stöd de ger, får och behöver. 

Enkätens frågor finns i bilagan 3.  

 

Som Trost och Hultåker (2016) poängtera kan det vara ett mödosamt och tidskrävande arbete 

att utforma en enkät för en studie samt att göra relevanta avgränsningar för att den inte ska 

vara för lång. Creswell och Poth (2018) poängterade att digitala enkäter är tids- och 

kostnadsbesparande när de är konstruerade. Genom att studien är småskalig och 

tidsbegränsad, begränsades enkätundersökningen. Trost och Hultåker (2016) framhåller att det 

är viktigt att kunna avgränsa i en studie. Detta gjordes genom att välja ut skolor som var 

jämförbara i storlek och i antalet tilltänkta respondenter. Urvalet av skolor skedde utifrån ett 

strategiskt bekvämlighetsurval (Trost & Hultåker, 2016). Det är viktigt att i inledande skede 

försöka styra undersökningen för att inte få för stor mängd empiriska data som inte skulle 

kunna bearbetas och analyseras utifrån god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 

 

Den digitala enkäten skapades i det digitala verktyget Forms i Office 365 programpaketet. 

Frågor skapades utifrån studiens syfte och frågeställningar. Syftet var att få kunskap om hur 

lärare identifierade, bemötte och agerade utifrån stora variationer av olika förutsättningar och 

behov inom klassens ram. Enkäten innehöll frågor som lärarna besvarade genom att markera 

ett val som överensstämmer med deras uppfattning. Den innehöll också frågor som 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ZFt5ob3aWEe5iLMJKSMWzyrjtNFiOW1Ipwhvotfv4SxUOUg2MktQM001TUY3TUxTSTAyUFhHSEkwTi4u&sharetoken=5eg6gzAnj9sHtYy2SSTD
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=ZFt5ob3aWEe5iLMJKSMWzyrjtNFiOW1Ipwhvotfv4SxUOUg2MktQM001TUY3TUxTSTAyUFhHSEkwTi4u&sharetoken=5eg6gzAnj9sHtYy2SSTD
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besvarades fritt. Enkätens frågor genomlästes och omarbetades ett flertal gånger efter respons 

från kontrollgrupp tillsammans med handledare, det är viktigt att testa en enkät (Hagevi & 

Viscovi, 2016). Efter provomgången vidareutvecklades enkäten utifrån lärarnas reflektioner. 

För att eliminera fel gjordes även en provomgång, som gav en beräknad tidsåtgång för 

enkäten. Exempel på förbättringsområden var reducering och omformuleringar av frågor. 

Trost och Hultåker (2016) menar att en studies reliabilitet och validitet tillförsäkras om 

frågorna bearbetas och harmonierar med studiens syfte. I den digitala enkäten fanns ett 

missivbrev i inledningen (se bilaga 3). Denna variant av missivbrev angav studiens syfte, att 

det empiriska materialet endast skulle användas för detta syfte, rätten att kunna avböja 

medverkan, samt att deltagarna hade fullständig anonymitet. Detta är viktigt att ha med i en 

enkät (Trost & Hultåker, 2016). 

Intervjuerna  

Intervjustudien genomfördes med specialpedagoger och speciallärare med flerårig 

yrkeserfarenhet. I samband med att specialpedagogerna och speciallärarna kontaktades 

presenterades studiens syfte och frågeställningar, för att informanterna skulle ha 

förberedelsetid (Kvale & Brinkmann, 2014). Valet av informanter till intervjuerna skedde 

enligt bekvämlighetsprincipen (Bryman, 2011) då av oss redan kända specialpedagoger och 

speciallärare tillfrågades. Syftet med de semistrukturerade intervjuerna var att få 

specialpedagogernas och speciallärarnas uppfattningar om vilket stöd som lärarna efterfrågade 

gällande teoretiskt svagt begåvade elever och särbegåvade elever. Syftet var således också att 

utifrån olika begrepp, såsom olikheter, stödinsatser, teoretiskt svagt begåvade och 

särbegåvade, diskutera hur dessa två grupper ansåg sig stötta lärare dessa Bilaga 2). Detta 

gjorde att intervjuerna inspirerades av metoden begreppsintervjuer (Kvale & Brinkmann, 

2014).  

Databearbetning och analys 

Som Trost och Hultåker (2016) poängterar finns det många fördelar med en webbenkät då de 

är tidsbesparande, att data sparas digitalt och innehåller verktyg för att visualisera en studies 

resultat i tabeller, grafer eller diagram. Trost och Hultåker (2016) påpekar att digitala enkäter 

kan medföra låga svarsfrekvenser. I denna studie var svarsfrekvensen låg trots att 

undersökningen utfördes på, för oss kända skolor. Svarsfrekvensen från grundskolan var 

tämligen låg, medan gymnasiet och Komvux hade, vad vi anser vara, en hög svarsfrekvens. 
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På de öppna svarsfrågorna hade respondenterna lämnat både långa och korta svar som var 

innehållsrika. I svarsfrekvensen framgick det att merparten av respondenterna, det vill säga 

66%, varit verksamma inom skolan länge, vilket tydde på en gedigen erfarenhet bland dem 

som svarade.   

 

I enkätundersökningen kvantifierades data för att hitta svar på studiens frågeställningar. Dessa 

resultat presenterades med medelvärden, procent och cirkeldiagram. På de öppna 

svarsfrågorna hade 35% av respondenterna lämnat fördjupade svar. De öppna svaren 

bearbetades och analyserades utifrån en tematisk analys (Creswell & Poth, 2018; Fejes & 

Thornberg, 2015). Vi urskilde följande teman: identifikation av behov inom klassrummet, 

variationer av behov, svårigheter och möjligheter med stora variationer av behov inom en 

klass, olika typer av stödinsatser och specialpedagogiskt stöd. Som Fejes och Thornberg 

(2015) poängterade krävs en gedigen omläsning och bearbetning av det empiriska materialet 

för att finna teman. Vissa teman var självklara emedan andra spretade åt många håll. Som 

författarna framhåller kom “kluster” med likheter att utkristallisera i det empiriska materialet 

likväl som olikheter som sedan kunde indelas i övergripande teman (Creswell & Poth, 2018; 

Fejes & Thornberg, 2015). Dessa övergripande teman valde vi att visualisera vissa av dem i 

figurer i resultatredovisningen för att skapa en överskådlighet, maximera informationen och 

ge transparens åt studien (Creswell & Poth, 2018; Hagevi & Viscovi, 2016). Andra teman 

som vi också bearbetade genom att konstruera figurer underlät vi att ta med i 

resultatredovisningen om de inte skulle öka transparensen i studien för att öka läsvänligheten. 

Utifrån dessa teman som visualiserades i resultatredovisningen gjordes tolkningar; de 

diskuteras också.  

 

De semistrukturerade intervjuerna transkriberades, analyserades enskilt och jämfördes. Sedan 

analyserades de tematiskt för att urskilja mönster, teman, likheter och olikheter (Creswell & 

Poth, 2018). De framträdande teman som återfanns var (1) bristande diskussioner, 

specialpedagogiskt stöd, (2) efterfrågat stöd, (3) frustration under handledning, (4) 

individualiseringens dilemma, (5) pedagogisk utveckling, utveckling av lärmiljö, (6) 

specialpedagogiskt stöd, och (7) utveckling av lärmiljön.  

 

Resultatet från analysen av enkätstudien jämfördes sedan med resultatet från analysen av de 

semistrukturerad intervjuerna med specialpedagogerna och speciallärarna. Slutligen 

diskuterades studiens resultat genom teoretiska perspektiv. 



 

26 
 

Validitet och reliabilitet 

Inom all forskning finns kvalitetsbegrepp som validitet och reliabilitet, de är parametrar som 

kännetecknar en god forskning (Fejes & Thornberg, 2015). Validitet åsyftar att forskaren 

undersökte det som studien hade avsett undersöka, vilket vi gjorde genom ett preciserat syfte 

och frågeställningar. Men också att de metoder som användes understödde detta (Fejes & 

Thornberg, 2015; Kvale & Brikmann, 2014), vilket våra metoder gjorde. I studien använde vi 

oss av en enkät med såväl preciserade som bearbetade frågor för att dessa skulle harmoniera 

med studiens syfte. Intern validitet åsyftar hur väl hela studien är byggd, dess hantverk, dess 

forskningsansats, att datainsamling harmoniserade med studiens syfte och frågeställningar 

samt att forskaren kritiskt och vetenskapligt granskar slutprodukten (Kvale & Brinkmann, 

2014; Langemar, 2005). Reliabilitet åsyftar att forskaren i så stor utsträckning som möjligt 

förhåller sig objektivt till studiens metod, datainsamling och resultat - att hela processen är 

därför tillförlitlig (Kvale & Brinkmann, 2014; Langemar, 2005). I varje steg betänkte vi 

studiens syfte, hur de kvantitativa och kvalitativa delarna skulle stödja och berika varandra 

och hur samlade data objektivt bearbetas, kategoriseras och presenteras utifrån studiens 

frågeställningar. Detta försäkrar studiens reliabilitet. 

Etiska överväganden 

I studien har forskningsetiska regler, som Vetenskapsrådet (2017) framhåller, efterlevts. God 

forskning innebär att reflektera över sig själv som forskare, forskningsområdet och i varje 

delmoment reflektera över etiska frågor för att kunna genomföra forskningen med så god 

kvalitét och etik som möjligt (Fejes & Thornberg, 2015), vilket även gjordes i denna studie. 

När en studie skall utföras måste forskaren se till att informations- och samtyckeskravet 

uppfyllts. I enkätstudiens inledning infogades ett missivbrev. Det innehöll information om 

studien, studiens syfte, information om viktiga begrepp och i vilket syfte det insamlade 

materialet skulle användas. Utöver det lämnades information om att de när som helst kunde 

avbryta att besvara enkäten och att de skulle vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2017). Ett 

besvarande av enkäten tolkades som ett samtycke.  

 

På liknande sätt fick respondenterna inför intervjustudien ta del av ett missivbrev som 

innefattade information om studien, dess syfte och att uppgifterna endast skulle användas för 

denna studie. Utöver det informerades informanterna om att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna garanterades anonymitet. Dessa samtycken förvaras tillsammans med det 
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empiriska materialet så att ingen obehörig kunde tal del av dessa; tillförsäkrade av 

konfidentialitetskravet skedde (Vetenskapsrådet, 2017). Genom att enkäterna var digitala fick 

deltagarna endast en länk, det tillförsäkrade att ingen ska kunna ha åtkomst till dess resultat.  

Ansvarsfördelning 

Ledordet för studien var gemensamt ansvar. I studien ansvarade vi för att söka och finna 

relevant litteratur. Därefter läste bägge litteraturen, skrev texter och redigerade varandras 

texter. Vi planerade studien tillsammans: vi konstruerade enkäten tillsammans och med vår 

handledare, likaledes planerades intervjuerna tillsammans. Dock har intervjuerna genomförts 

enskilt. Vårt gemensamma arbete har skett via möten, telefonsamtal, Skype och 

chattkonversation. Vi har skrivit i ett gemensamt Word-dokument online. Analyser och 

bearbetning av det empiriska materialet har skett vid fysiska träffar.  
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Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultaten från både enkäten och de semistrukturerade intervjuerna 

med specialpedagoger och speciallärare. Intervjuerna berikar enkäten med ett 

specialpedagogiskt perspektiv och mer djupgående tankar om det specialpedagogiska stöd 

som lärare, speciallärare och specialpedagoger erhåller eller använder i sitt arbete med klasser 

med stora variationer av behov. 

Stora variationer av behov inom klassens ram 

I enkäten som visualiseras i figur 3 visas variationen av de behov lärare, speciallärare och 

specialpedagoger identifierar i sin undervisningsgrupp. Detta innebär att differensen kan vara 

stor och att samma lärare identifierar både elever som har mycket svårt att lära och elever som 

har lätt att lära i sin undervisningsgrupp. Andra lärare har inte egen undervisningsgrupp eller 

vill inte svara på grund av andra orsaker såsom att de inte vill kategorisera elever.  

 

Enkäten (figur 3) visar att 42% av lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna (de som har 

ansvar för en grupp elever) från förskoleklass till och med Komvux identifierar elever som 

har mycket svårt att lära inom sin klass. Utöver det visade enkäten att 34% av lärarna 

identifierar elever som har mycket lätt att lära inom sin klass. Hela 83% av lärarna uppger att 

de har varit med om att ha både elever som har mycket svårt att lära och barn som har mycket 

lätt att lära i en och samma klass. Sammantaget visar detta att en majoritet av lärarna upplever 

stora variationer av behov inom klassens ram.  

 

 

Figur 3. Vilka barn/elever möter du i din grupp/klass?  
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Specialpedagogerna och speciallärarna framhåller i intervjuerna att lärarna främst vänder sig 

till dem när eleverna inte uppnår kunskapsmålen eller när de tror att en elev är teoretiskt svagt 

begåvad. Erfarna lärare pratar då exempelvis om svag begåvning eller 

arbetsminnessvårigheter. Lärarna identifierar en låg arbetstakt, svårigheter att tillgodogöra sig 

kunskaper och vill ha stöd via en utredning. En av specialpedagogerna menar att 

kunskapskraven i den nya läroplanen ökat och att klasserna har ökat i storlek. Till följd av 

detta har de individuella behoven hos enskilda elever ökat. Intervjuerna visar att 

specialpedagogiskt stöd efterfrågas till teoretiskt svagt begåvade elever men inte till 

särbegåvade elever. I intervjuerna med specialpedagogerna och speciallärarna framgår det att 

vilket stöd som efterfrågas av dem ofta är oklart. Det framgår också att innan stöd efterfrågas, 

har inte alltid extra anpassningar satts in och utvärderats. Exempelvis sa en av 

specialpedagogerna:  

 

Lärarna vänder sig till mig när det inte fungerar. Brukar då fråga vad svårigheterna är och får oftast till 

svar…ingenting funkar…eleven kan ingenting... Då brukar jag fråga vad de gjort, vilka extra 

anpassningar de gjort och får ofta en suck till svar... Det kan inte vara så att ingenting fungerar! Att 

eleven inte kan någonting.  

 

I intervjuerna framgår det också att lärarna efterfrågar stöd gällande teoretiskt svagt begåvade 

men inte särbegåvade elever, vilket gör speciallärarna och specialpedagogerna förbryllade då 

de vet att dessa elever finns på skolorna. Exempelvis sa en av specialpedagogerna: 

 

De vänder sig till mig när de gäller elever som är svaga och har inlärningssvårigheter men inte när de är 

särbegåvade. Faktiskt hör man ingenting om dom... Jag vet att dom finns på skolan!  

 

Stora variationer av behov - möjlighet eller svårighet? 

I studien nämns flera möjligheter och svårigheter med att bemöta både teoretiskt svagt 

begåvade elever och särbegåvade elever inom klassens ram. Möjligheterna beskrivs finnas på 

individ-, grupp- och skolnivå. De fyra kategorier som går att urskilja och som visualiseras i 

figur 4 är följande: (1) möjlighet till individualisering; (2) möjlighet till pedagogisk 

utveckling; (3) möjlighet till social interaktion mellan elever som är olika; och 4) möjligheter 

att starka elever hjälper de som anses svagare. 
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Figur 4: Vilka möjligheter ger det att ha teoretiskt svagt begåvade elever och särbegåvade 

elever inom samma klass? 

 

 

De svårigheter som lärarna upplever i sitt arbete i klasser med stora variationer av behov går 

att urskilja i 7 kategorier (figur 5): (1) annat modersmål än svenska; (2) de starka hjälper de 

svaga, (3) resursbrist, (4) svårigheter att upprätthålla motivationen hos alla elever; (5) 

svårigheter att individualisera; (6) svårigheten att möta behov i för stora elevgrupper, (7) 

tidsbrist för planering och stöd. 

 

 

 

Figur 5: Vilka är svårigheterna om man har de bägge grupperna i en och samma klass? 
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I enkäten poängterar över en tredjedel (36%) av alla lärare att det är positivt och en möjlighet 

med särbegåvade elever som kan agera hjälplärare åt de svagare eleverna (figur 4). Som 

hjälplärare förväntas de förklara undervisningsinnehåll, hjälpa de teoretiskt svagt begåvade 

eleverna att tillgodogöra sig undervisningen, att agera modeller i diskussioner, berika 

grupparbeten och agera draghjälp för att hålla tempot i undervisningen. Således upplevs de 

särbegåvade som en möjlighet för att arrangera en bra undervisning. Det finns få lärare (3%) 

som framhåller att det kan vara kontraproduktivt för de särbegåvades egen 

kunskapsutveckling och således en svårighet, i betydelsen bekymmer, att de särbegåvade 

agerar hjälplärare (figur 5). Till skillnad från lärarna uttrycker samtliga speciallärare och 

specialpedagogerna i intervjuerna oro för att de särbegåvade eleverna ofta hjälper de svaga på 

bekostnad av sin egen utveckling. De lärare som inte har egen undervisningsgrupp (3%), ser 

inte samma fara (figur 3). Således har lärarna en underliggande organisatorisk tanke att de 

särbegåvade har en stor roll i den egna undervisningen som hjälplärare.  

 

Individualisering/nivåanpassning ses både som en möjlighet och en svårighet i arbetet med 

stora variationer av behov inom klassens ram. Drygt 40% av lärarna ser individualisering som 

en svårighet och drygt 15% av informanterna ser det som en möjlighet, för att inkludera både 

teoretiskt svagt begåvade elever och särbegåvade elever i samma klass. I enkäten nämner inte 

lärarna termen differentiering, med de använder och diskuterar utifrån didaktiska principer 

som kännetecknar differentiering. I studien framgår det att det är mer än dubbelt så många 

som är negativa än positiva till individualisering. Drygt 9% av lärarna, som ser 

individualisering som en möjlighet, upplever att individualiseringen tar mycket tid. Andra 

lärare framhåller att de olika behoven också skapar en tidsbrist i undervisning på grund av 

flera genomgångar på olika nivåer. Enkäten visar också att de 24% av lärarna som ser 

individualisering som en svårighet, framhåller tidsbrist som förklaring till detta. De 24% som 

är negativa till individualisering framhåller att det saknas nivåanpassade uppgifter, att det inte 

finns skolböcker som svarar mot behoven och att allting måste skapas, vilket tar mycket tid. 

Samtliga av specialpedagogerna och speciallärarna i intervjustudien framhåller att de i 

handledning och rådgivning möter lärares frustration. I enkätstudien anger 7 % av lärarna en 

positiv effekt av stor kunskapsspridning i klassen; det ger en utveckling av den egna praktiken 

och pedagogiken utifrån klassens behov. Lärarna kan stimuleras av den stora variationen av 

behov och de upplever sig som mer kreativa. Behoven i undervisningsgruppen innebär att de 

får utveckla uppgifterna och genomgångarna så att den passar alla. På gruppnivå ser de behov 

av tydligare strukturer, scheman på tavla och täta repetitioner. På individnivå ser de ett behov 
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av individuella scheman och bild-stöd i såväl lektionsuppgifter som i egenskapade häften som 

ersättning för böcker. En mindre andel lärare ser denna möjlighet; att utifrån klassens behov 

förändra lärmiljöer i såväl uppgifter som fysiskt. Denna reflektion får stöd i intervjuerna. Vad 

specialpedagogerna och speciallärarna säger är att det behövs mer anpassning utifrån den 

befintliga gruppen och den rådande lärmiljön. Vad de framhäver är att om de extra 

anpassningarna blir ledning och stimulans för alla redan i planeringen så behöver de inte göra 

så många extra anpassningar. Specialpedagogerna och speciallärarna menar att lärarna i 

planering av ett arbetsområde utgår från mittfåran och vad som behövs för att uppnå 

kunskapskraven för dem, vilket kan ha till konsekvens att varken de teoretiskt svagt begåvade 

eller särbegåvade eleverna får rätt stöd. 

 

En av respondenterna framhåller att den stora variationen av behov inom klassen skapar en 

möjlighet för teoretiskt svagt begåvade elever att vara i en intellektuellt stimulerande och 

utmanande miljö. Det finns lärare i enkäten som menar att interaktion inverkat positivt då 

eleverna blivit medvetna om sina behov och efterfrågar stöd. På gruppnivå ser lärarna att 

eleverna får insikt om att alla är olika, att alla kan lära av varandra och att även de eleverna 

med svag begåvning kan bidra. Endast en informant lyfter fram att stora variationer av behov 

och förutsättningar i en undervisningsgrupp kan medföra svårigheter i interaktionen mellan 

eleverna. I studien finns det en grupp lärare på 5% (se figur 4) som inte kan se några 

möjligheter alls med att ha teoretiskt svagt begåvade elever och särbegåvade elever i samma 

undervisningsgrupp. Det finns också en grupp på 9% som menar att de aldrig har haft elever 

med svag teoretisk begåvning och särbegåvade elever i samma undervisningsgrupp utan 

beskriver klasserna som homogena. 5% av informanterna ser det som en möjlighet att ha stora 

variationer av behov, såsom teoretiskt svagt begåvade och särbegåvade elever, i samma 

klassrum om det finns stöd via en resurs eller hjälplärare. 8% menar också att resurserna inte 

räcker till och 5% framhåller att grupperna är för stora. Andra informanterna framhåller att 

klasstorleken även har en tidsaspekt gällande hur mycket tid det finns att stötta varje elev. 

Andra lärare framhåller att de själva har kunskapsbrist att möta så sprida behov. Dessa 

beskrivningar är var för sig inte många men sammantaget visar de tendenser till att resurserna 

inte räcker, att de behöver stöd för att kunna möta alla behov, att grupperna är för stora och att 

det finns en kunskapsbrist hos lärarna vilket är allvarliga organisatoriska brister. 

 

Dock framhåller nästan 18% av lärarna, från förskoleklass till slutet av Komvux, att stora 

variationer av behov in klassens ram inverkar negativt på motivationen hos eleverna. De 
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upplever att det är svårt att upprätthålla motivationen hos elever, när det finns både elever 

med svag begåvning och särbegåvade elever i en samma klass. Dess orsak söker lärarna i 

framförallt gruppnivå som tidsbrist, olika behov vid genomgångar där vissa behöver många 

och långa genomgångar vilket inte de särbegåvade behöver. På individnivå lyfter de brist på 

individuellt stöd och olika arbetstakt vilket gör att för vissa går det för snabbt eller för 

långsamt. Denna problematik kanske kan förklaras av specialpedagogernas och 

speciallärarnas bild av att lärarna inte anpassar sin pedagogik och undervisning utifrån 

gruppens behov. De framhåller att de istället för att planera för en ”mittfåra”, en planering till 

alla, ska göra en planering för de elever som är teoretiskt svagt begåvade och en för de 

särbegåvade. De i “mitten” kommer då att välja den svårare vilket höjer kunskapsresultaten.  

 

En specialpedagog diskuterar vad hen tycker är en brist i den pedagogiska planeringen av 

arbetsområden som finns på hens skola. Enligt hen har gammal kunskap glömts bort gällande 

att planera in olika ingångar i ett arbetsområde, att planera för olika behov och att via detta 

förebygga svårigheter. Hen sa:  

 

”Dom planerar bara för mittfåran…var tog det vägen att man gjorde flera planeringar? Någonstans 

reflekterar man vart tog den här tanken vägen när man gjorde flera planeringar till ett arbetsområde…”. 

 

Stödinsatser som erbjuds inom skolan 

Som figur 6 visar erbjuds flera olika stödinsatser till teoretiskt svagt begåvade elever och 

särbegåvade elever. Enkäten visar att informanterna lämnat fler exempel på stödinsatser till 

teoretiskt svagt begåvade (175 stycken) än till särbegåvade elever (77 stycken). I det 

empiriska materialet finns en stor variation och olika benämningar på stöd. I analysen av 

materialet utkristalliseras olika kategorier som har gemensamma nämnare.  
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Notera: Svart färg - stödinsatser till teoretiskt svagt begåvade elever; Vit färg - stödinsatser till 

särbegåvade elever. 

Figur 6. Stödinsatser till elever som har inlärningssvårigheter och elever som har lätt att lära.  

 

Som studien visar (figur 6) är specialpedagogiskt stöd det vanligaste stödet som teoretiskt 

svagt begåvade elever erhåller. I studien är det inte någon särbegåvad som får 

specialpedagogiskt stöd. Dock kan de få detta stöd indirekt då några lärare får 

specialpedagogisk handledning. Det vanligaste stödet särbegåvade elever får är anpassning av 

lärobok, material eller uppgifter. Detta är också en relativt vanlig stödåtgärd till teoretiskt 

svagt begåvade elever. De vanligaste stödåtgärderna till teoretiskt svagt begåvade elever är 

specialpedagogiskt stöd, särskild undervisningsgrupp, elevassistent, dator och 

specialpedagogiska program. De vanligaste stödåtgärder till särbegåvade elever är anpassning 

av uppgifter (där avses andra uppgifter), berikning av uppgifter, andra läroböcker och 

anpassad studiegång. Den anpassade studiegången inrymmer stödåtgärder som snabbare 

studietakt, studier med äldre elever och möjligheter att läsa andra ämnen än den vanliga 

kursen. I det sociala stödet som särbegåvade får är samtalsstöd, coaching och 

klassgemenskap. Sammanfattningsvis går det att konstatera att många teoretiskt svagt 

begåvade får resurskrävande stödinsatser såsom specialpedagogiskt stöd, elevassistent eller 

undervisning i särskild grupp vilket är sällsynta stödinsatser till särbegåvade elever.  
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I enkäten framgår att lärare, specialpedagoger och speciallärare, från förskoleklass till slutet 

av Komvux, upplever olika utmaningar i att utforma stödåtgärder åt teoretiskt svagt begåvade 

elever och särbegåvade elever. Svarsfrekvensen i enkäten visar att det finns fler utmaningar 

gällande teoretiskt svagt begåvade elever (74 utmaningar angavs) än särbegåvade elever (60 

utmaningar angavs) - se figur 7. 

 

 

 

Notera. Svart färg - stödinsatser till elever med inlärningssvårigheter grå färg - stödinsatser till 

särbegåvade elever  

 

Figur 7. Var ligger den största utmaningen vad gäller stödinsatser för de två grupper?  

 

 

Enkäten visar att utmaningarna gällande utformningen av stödinsatser, som visualiseras i figur 

7 gällande teoretiskt svagt  begåvade, är fler och mer jämnt fördelade över alla processer i 

undervisningen. Sålunda upplever lärarna svårigheter att planera, välja rätt stödinsatser, 

konstruera uppgifter samt tillverka undervisningsmaterial, anpassade till den individuella 

nivån hos eleverna i förhållande till kunskapskraven. De upplever också svårigheter när 

eleverna ska utföra uppgifterna, och sedan utvärdera dessa i förhållande till elevens utveckling 

samt kunskapskraven. I enkätresultaten framgår det också att implementeringsprocessen 

uppleves nästan tre gånger mer utmanande för teoretiskt svagt begåvade elever än 

särbegåvade elever (se figur 5). Den största utmaningen för lärarna i studien gällande 
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stödinsatser för särbegåvade är att välja och planera dessa. Även att utvärdera stödinsatserna 

upplever lärarna som svårt. Detta resultat stryks i intervjustudien då samtliga 

specialpedagoger och speciallärare uppger att de endast vänder sig till dem då det gäller 

teoretiskt svagt begåvade. Vid en analys av kategorin ”annat“ visar den att respondenterna 

menar att tidsbrist och ansvarsfördelningen av arbetet med stödåtgärderna är den största 

utmaningen. 

 

Omfattningen av stödåtgärder till teoretiskt svagt begåvade och särbegåvade eleverna visar 

stora differenser. Cirka 66% av lärarna menar att det finns teoretiskt svagt begåvade elever, 

som inte får det stöd de behöver för att lära sig nya saker eller att stödet är otillräckligt. 

Studien visar att 40% av lärarna, som ansvarar för en egen undervisningsgrupp, uppskattar att 

det är vanligast att 1eller 2 elever med inlärningssvårigheter erbjuds stödinsatser i klassen. 

Utöver det har drygt 26% av de lärare som har en undervisningsgrupp svarat att 3–4 elever 

som har inlärningssvårigheter erbjuds stödinsatser. I detta ska tilläggas att 17% av lärarna 

angav att de erbjuder stöd, men att eleverna tackar nej. Andra lärare uppger att de inte för 

tillfället har några elever med detta stödbehov. Analysen av enkätsvaren visar att teoretiskt 

svagt begåvade elever inte får de stödinsatser de behöver, på grund av lärarnas tidsbrist eller 

otillräckliga resurser. Andra menar att det är bristen på specialpedagogisk kompetens på deras 

skola som gör att det blir så, och andra menar att de inte har något stöd i att göra bra 

anpassningar till teoretiskt svagt begåvade. I intervjuerna framhåller specialpedagogerna och 

speciallärarna att det finns elever som är teoretiskt svagt begåvade, som inte får de extra 

anpassningar de behöver. En specialpedagog framhåller att hon kan få följande till svar när 

hon påtalar brister: “Och hur skulle jag hinna med det? Jag har 30 andra elever i gruppen”! 

Studien visar dessutom att cirka 76% av lärarna bedömer att det finns ett flertal särbegåvade 

elever i deras undervisningsgrupp som inte får det stöd de behöver för att lära sig nya saker. 

Drygt 17% av de lärarna erbjuder 1–22 särbegåvade eleverna stödåtgärder.  

 

Samtliga specialpedagoger och speciallärare uppger att de upplever att de teoretiskt svagt 

begåvade eleverna erbjuds stödinsatser men att särbegåvade inte erbjöds samma stöd. En av 

specialpedagogerna berättar att ett flertal lärare menar att personal på skolor sällan pratar om 

denna grupp, att lärarna upplever sig ha tidsbrist och inte hinner individanpassa åt ytterligare 

en elevgrupp. Andra lärare menar att många “andra” lärare planerar och använder samma 

uppgifter till hela klassen. Detta medför att de särbegåvade inte får anpassade uppgifter, 

utmaningar eller berikning. Detta resultat får stöd i intervjustudien med specialpedagogerna 
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och speciallärarna som framhåller att särbegåvade sällan får något stöd för att lära sig nya 

saker.  

 

När lärarna uppskattar tidsåtgången till stödåtgärder åt teoretiskt svagt begåvade elever och 

särbegåvade elever påvisas stora variationer. Drygt 28% av lärarna har svårt att uppskatta 

tidsåtgången till stödåtgärder åt särbegåvade elever. 19% av lärarna upplever svårigheter att 

uppskatta tidsåtgången till stödåtgärder åt teoretiskt svagt begåvade elever. En grupp lärare på 

19% angav att all deras tid gick åt till att göra stödåtgärder till teoretiskt svagt begåvade 

elever och cirka 2% av lärarna angav att hela deras tid gick till att göra stödåtgärder till 

särbegåvade elever. Lärarna bedömer att de ägnar 1 till 2 timmar i veckan åt stödåtgärder åt 

teoretiskt svagt begåvade elever och cirka 20% uppskattade att de ägnade upp till 30 minuter i 

veckan åt olika stödåtgärder för särbegåvade elever. Det finns dock en grupp på 14% av 

lärarna som lägger mer än tre timmar på stödåtgärder åt teoretiskt svagt begåvade elever; 10 

% av lärarna ägnar mer än 3 timmar i veckan åt stödåtgärder. 27% av lärarna uppger att de 

inte lägger någon tid alls på stödåtgärder åt särbegåvade elever och 19% angav att de lägger 

upp till 30 minuter på stöd. Sammantaget visar analysen att lärarna skapar stödinsatser för 

teoretiskt svagt begåvade men att de inte lägger samma tid på stödåtgärder till särbegåvade 

elever.  

 

Vem som får stöd och av vem visar stora variationer i studien. I enkätundersökningen anger 

de flesta lärare flera olika alternativ till vem som ger dem stöd i arbetet med såväl teoretiskt 

svagt begåvade elever och med särbegåvade elever. I studien anger 88 % av informanterna att 

det främsta stödet de har i arbetet med teoretiskt svagt begåvade elever är specialpedagogen 

(cirka 48%) eller specialläraren (cirka 40%). Utöver det framgår att 71% av lärarna upplever 

att de har stöd från föräldrarna i arbetet med teoretiskt svagt begåvade elever. I en analys av 

det empiriska materialet visar att 24% av informanterna anger att de endast har stöd från ett 

håll och att majoriteten av detta får de av sina kollegor. Den mer ingående granskningen av 

det empiriska materialet röjer att 5% av informanterna upplevde att de inte hade något stöd 

alls i sitt arbete med elever som har inlärningssvårigheter.    

  

Studien visar att 45% av lärarna upplever att det främsta stödet de har i arbetet med 

särbegåvade elever är kollegorna. Drygt 3%av respondenterna uppger att det främsta stödet 

vad gäller utformningen av stödinsatsen för särbegåvade elever ges av specialpedagoger 

(1,7%) eller speciallärare (1,7%). Nästan 4% av lärarna upplever att de har stöd av skolans 
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elevhälsoteam i sitt arbete med särbegåvade elever. Cirka 4% av lärarna upplever att de har 

stöd av skolans rektor i detta arbete och likaledes hade cirka 4% stöd av föräldrarna till 

särbegåvade elever. I en närmare analys framkommer det att 34% upplever att de inte har 

något stöd alls i sitt arbete med särbegåvade elever.    

 

I intervjuerna framkommer det att samtliga specialpedagoger och speciallärare får frågor om 

anpassningar och stödinsatser gällande teoretiskt svaga elever, men inte angående 

särbegåvade elever. Två av speciallärare framhäver att de tycker att det är besynnerligt då det 

finns särbegåvade elever på skolan, som de menar behöver stöd. En av specialpedagogerna 

och en av speciallärarna berättar att dessa elever kan dyka upp i diskussionerna utifrån att de 

visar oönskat socialt beteende i klassrummet; men inte i egenskap av begåvad. Eleverna 

ifrågasätter, argumenterar, stör sina klasskamrater eller ägnar sig åt andra aktiviteter.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka hur några lärare beskriver hur de identifierar, bemöter 

och agerar utifrån spridningar av behov och förutsättningar i en klass (från teoretiskt svagt 

begåvade till särbegåvade elever) samt vilket (specialpedagogisk) stöd som dessa lärare ger, 

får och behöver i form av handledning eller särskilt stöd till enskilda elever i 

undervisningsgruppen.  

 

Resultatet visade att lärarna hade medvetenhet om den specialpedagogiska utmaningen; de 

ansåg sig individanpassa för bägge elevgrupperna. Resultatet visade också att lärarna i större 

utsträckning erhöll specialpedagogisk handledning eller individuellt riktat särskilt stöd till 

enskilda elever i deras undervisningsgrupp till elever med teoretisk svag begåvning än vad 

gäller särbegåvade elever. Majoriteten av lärarna vände sig först och främst till kollegor när 

de behövde anpassa undervisningen till gruppen särbegåvade. Föräldrarna användes inte som 

stöd, varken i arbetet med gruppen teoretiskt svagt begåvade elever eller gruppen särbegåvade 

elever. Lärarna angav också att det var svårare att välja, planera och implementera 

stödinsatser för teoretiskt svagt begåvade elever än för särbegåvade elever.  

Metoddiskussion 

Studiens ansats och datainsamlingsmetoder hade styrkor och svagheter. En av dess styrkor är 

att vi använde mixed method med en datainsamling via enkäter och intervjuer. Vår ambition 

med en mixed method som forskningsansats var att genom att kombinera dessa metoder få en 

mer komplett bild av problemområdet (Creswell & Poth, 2018). Som Bryman (2011) 

poängterar kan olika ansatser berika varandra, vilket forskningsansatsen gjorde i detta fall. 

Denna forskningsansats gav studien bredd och djup.  

 

Motivet till att använda oss av en enkät som datainsamlingsmetod var att få ett objektivt mått 

på hur lärarna, speciallärarna och specialpedagogerna uppfattade olikheter i klassrummet och 

hur de agerade utifrån detta (Fejes & Thornberg, 2015). En annan intention var att skapa en 

frivillighet i att delta och att det inte skulle vara påtvingat. I vår studie kan vi se att den 

kvantitativa delen gav oss en bred bas, spännvidd i data då den riktade sig till respondenter 

från förskoleklass till slutet av Komvux (Arhur, Waring, Coe, & Hedge, 2012; Backman, 

2008; Borg & Westerlund, 2005; Bryman, 2011; Fejes & Thornberg, 2015). Den kvalitativa 

intervjudelen kontrasterade enkätens resultat, gav djup och reliabilitet (Kvale & Brinkman, 
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2014). En alternativ datainsamlingsmetod till denna studien kunde ha varit att enbart att göra 

intervjuer, men då studien var småskalig och genomfördes under en kort tidsrymd, var det inte 

realistiskt att göra så många intervjuer för att uppnå den spännvidd och bas som vi 

eftersträvade. Detta gjorde en enkätundersökning till ett naturligt val (Kvale & Brinkmann, 

2014; Trost. & Hultåker, 2016).  

 

Enkät som datainsamlingsmetod är samtidigt en av studiens svagheter, då vi i vår strävan att 

skapa en objektivitet faktiskt inte kan veta om de som besvarade enkäten gav en sanningsenlig 

bild eller om de (kanske omedvetet) förskönade verkligheten (Fejes & Thornberg, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). Exempelvis vet vi inte om de stödinsatserna som lärarna anger att 

de utför faktiskt realiserats. Vi vet heller inte elevernas syn på hur de uppfattar såväl 

stödinsatser eller anpassningar av klassrumsmiljön. En annan svaghet som samtidigt är en av 

datainsamlingsmetoden styrkor är att vi inte var på plats när enkäten gjordes, som vår 

ursprungliga intention var. Det positiva var att ingen påverkan skedde av respondenterna eller 

att de kände sig tvungen att delta av lojalitetsskäl, utan detta förfarandet medförde att 

deltagandet var i högsta grad frivillig (Vetenskapsrådet, 2017). Det negativa var just att detta 

förfarande också innebar att många kanske tänkte att delta, men hade svårt att finna tiden till 

detta och avstod därför från deltagande, vilket också Trost och Hultåker (2016) påpekar är en 

risk med enkätundersökningar. Trots att många lärare avstod att delta fick vi 60 svar på 

enkäten från olika delar av skolverksamheten vilket ger studien den spännvidden och bredd vi 

eftersträvade. Dock var vi tvungna att göra ytterligare en begränsning och utesluta förskolan 

på grund av låg svarsfrekvens.  

 

En av studiens styrkor är att via tematiska intervjuer fördjupa och spegla specialpedagogernas 

och speciallärarnas uppfattningar, om vilket stöd som lärarna efterfrågade angående stöd till 

teoretiskt svagt begåvade och särbegåvade elever (Kvale & Brinkmann, 2014). De 

semistrukturerade intervjuerna med specialpedagoger och speciallärare är tillika också en 

svaghet då de är få, vilket gör att de endast kan användas för att exemplifiera, kontrastera eller 

fördjupa enkäten och studien som helhet (Kvale och Brinkmann, 2014). Vi valde att utifrån 

semistrukturerade frågor endast ha ett fåtal övergripande frågor och teman att diskutera 

utifrån för att inte påverka respondenterna (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

En svaghet med vår småskaliga studie är att den är liten i omfattning och att det inte går att 

dra några generella slutsatser. Denna studie kan ge insikt om hur dessa specifika lärare, 
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specialpedagoger och speciallärare uppfattade olikheter inom klassens ram och vilket stöd 

som de fick i detta arbete på några skolor som innefattades i denna studie (Göransson & 

Nilholm, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). Som Göransson och Nilholm (2009) diskuterar är 

det svårt att dra generella slutsatser från ett sådant litet urval, som dessutom har använt sig av 

ett pragmatiskt bekvämlighetsurval av respondenter som i denna studie. Som Göransson och 

Nilholm (2009) framhåller finns det en tydlig tendens i vissa studier att smygrepresentativitet 

i ord förleder att urvalet och dess omfattning är större än i verkligheten. Denna insikt har fått 

oss att precisera studiens omfattning och begränsningar för att öka dess tillförlitlighet. Studien 

kan inte visa hur några andra lärare i andra kontext uppfattar dessa frågor. Ytterligare en av 

studiens fördelar är att den kan visa tendenser i samtiden, om hur lärare, specialpedagoger och 

speciallärare kan identifiera skillnader i elevers förutsättningar och agera utifrån olika elevers 

behov. Detta kan ge specialpedagoger värdefull information om vilket stöd som efterfrågas 

och kan således bygga broar mellan forskningen och verksamheten i skolorna(Ahlberg, 2013). 

Resultatdiskussion 

Vi har valt att diskutera följande resultat: Att lärare möter behov på gruppnivå och 

individnivå. Att det snarare är en regel än ett undantag att lärare i en klass möter varierande 

behov, från teoretiskt svagt begåvade elever till särbegåvade elever. Vi har också valt att 

diskutera att både lärare, specialpedagoger och speciallärarna var medvetna om dessa 

gruppers existens men ansåg sig sakna förutsättningar att kunna bemöta dessa elevgruppers 

behov. Vi kommer också att diskutera att lärarna har svårigheter att skilja högpresterande och 

särbegåvade elever men även att särbegåvade elever får agera hjälplärare. Vi kommer också 

diskutera att teoretiskt svagt  begåvade elever får specialpedagogiskt stöd vilket inte 

särbegåvade får. Slutligen kommer vi att diskutera förutsättningarna för lärares profession och 

omfattningen av det stöd de ger elever inom klassens ram.  

 

Studiens relation till teoretiskt ramverk  

Att vara lärare kan vara svårt och en stor del av arbetet handlar om att möta behov på grupp- 

och individnivå samtidigt, vilket Einarsson (2003) påvisat i sin studie. I en klass är det snarare 

en regel än ett undantag att en lärare möter stora variationer av individuella behov och 

förutsättningar hos eleverna: från de elever som är teoretiskt svaga med mycket stora 

inlärningssvårigheter och således ligger mycket nära att gå i särskola till de särbegåvade 

elever som har mycket lätt att lära. Det visar även vår studie. Enligt Maslows behovsteori 
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(1954) behöver elever få sina behov tillgodosedda, det gäller även i skolan, till exempel 

behovet av social acceptans och behovet av utveckling och självförverkligande (se figur 1). 

Vår studie visade att lärarna och specialpedagoger var medvetna om dessa elevgruppernas 

samexistens, men ansåg sig sakna förutsättningar för att tillgodose deras behov. 

Bronfenbrenners teori (Bronfenbrenner, 1979, 2001) kan användas för att belysa studiens 

resultat gällande arbete med och utformning av stödinsatser. På mesonivå, visade studien, att 

det saknades samarbete mellan lärarna och föräldrarna gällande de särbegåvade. Studien 

visade även att det finns brister i samspelet mellan lärarna och specialpedagogerna vad gäller 

stöd för särbegåvade elever. Specialpedagoger och speciallärare som intervjuades i studien 

har uttryckt sin oro över ökade kunskapskrav (makronivå) och reflekterat över vilka 

möjligheter de teoretiskt svagt begåvade elevers har i realiteten att nå skolans kunskapsmål. 

Som studien visade, hade lärarna många gånger en positiv attityd till att särbegåvade elever 

agerade som hjälplärare i klassrummet. Det kunde dock även vara ett bekymmer. Denna 

värdering (som återfinns på mikronivå men som kan ha kopplingar till makronivå) kunde leda 

till svårigheter då särbegåvades behov av utveckling riskerade åsidosättas.   

 

Svårigheter att skilja mellan särbegåvade elever och högpresterande elever? 

I studien framkom det att en hög procent av lärarna uppskattade att de hade en mycket hög 

andel särbegåvade elever i klassen. Hela 17% av lärarna uppskattade att de hade 3–4 

särbegåvade elever inom sin undervisningsgrupp. Dessa höga siffror kan tyda på att  ett flertal 

av dessa elever som lärarna anger som särbegåvade är så kallade högpresterande elever. I 

forskning är det vanligt att andelen särbegåvade elever beräknas vara 2–5% (Adolfsson m.fl., 

2000; Liljedahl, 2017), men i denna studie uppskattade lärarna att de hade betydligt fler 

särbegåvade elever i sina undervisningsgrupper. Detta kan tyda på att lärarna, som Allodi 

(2014) poängterar, har svårigheter att skilja på särbegåvade och högpresterande elever. Detta i 

sig kanske inte är underligt då ingen enhetlig definition funnits. Det faktum att särbegåvade 

elever fram till ett par år sedan fått mycket lite utrymme i skolans styrdokument (Skollagen, 

2010:800; Skolverket, 2018) har lett till att de eleverna uppmärksammats i ringa utsträckning 

på verksamhetsgolvet. Detta resultat kan också tyda på att Skolverkets (2018) arbete med att 

uppmärksamma denna grupp ännu inte fått fäste på verksamhetsnivå.  

 

Många lärare upplever svårigheter att bemöta de stora variationer av individuella behov som 

finns inom klassens ram  
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Vår småskaliga studie gav stöd åt Einarsson (2003) och Kottes (2017) antagande att själva 

klassammansättningen förmodligen kan inverka mer än gruppstorleken: 83% av lärarna i 

studien hade variationer av behov i undervisningsgruppen. Dessa lärare hade både teoretiskt 

svagt begåvade elever och särbegåvade elever  inom samma undervisningsgrupp. Utöver det 

identifierade 32,5% av lärarna elever som hade mycket lätt att lära inom klassens ram. Vår 

studie visade dessutom att 42% av lärarna hade identifierat teoretiskt svagt begåvade i 

klassrummet. Hur stor andel av elevgruppen de utgjorde, varierade oerhört. 40% av lärarna 

hade 1–2 teoretiskt svagt begåvade elever inom undervisningsgruppen. Men drygt en 

fjärdedel av lärarna i studien hade 3–4 elever med stora inlärningssvårigheter i gruppen, vilket 

inte är förvånade då cirka 14% av eleverna, enligt Weschler normalfördelningskurva i 

varierande grad har kognitiva svårigheter (Carlson Kendall, 2016; Carlsson Kendall, 2017; 

Lindblad, Westerlund, Gillberg, & Fernell, 2018). I studien framkommer det att 66% av 

lärarna bedömde att det fanns teoretiskt svagt begåvade elever som inte fick det stöd de 

behövde. Utöver det bedömer 76% av lärarna i studien att det fanns särbegåvade elever som 

inte fick det stödet. Dessa resultat styrkte Skolverkets (2016) reflektion att skolans huvudmän 

i varierande grad inte erbjuder tillräckliga resurser för att inkludera alla elever i lärmiljön och 

utjämna funktionsnedsättningens konsekvenser. Flera studier visade att trots att medicinsk 

diagnos enlig skollagen (SFS, 2010:800) inte ska vara krav för att få stöd, framhålls det som 

skäl i resurstilldelning (Giota & Emanuelsson, 2011; Skolverket, 2016). Detta kan få till 

konsekvens att elever som inte har ett funktionshinder, utan faller inom normalvariationen, 

såsom de teoretiskt svagt begåvade och särbegåvade eleverna, kan riskera att inte få det stöd 

de behöver. Denna småskaliga studie visade att en överväldigande majoritet av lärarna anser 

att varken de särbegåvade eleverna eller de teoretiskt svagt begåvade eleverna får det stöd de 

behöver.  

 

Lärares förutsättningar 

Som Brante (2008) och Kotte (2017) poängterade behöver vi ställa oss frågan om lärarna har 

förutsättningarna att realisera styrdokumentens (SFS, 2010:800; Skolverket, 2018) 

intentioner. En allvarlig implikation som Lindblad m.fl. (2018) diskuterade var att trots att 

teoretiskt svagt begåvade elever fick stöd, saknade de eleverna kognitiva förutsättningar att 

uppnå de kunskapskrav som läroplanen ställer. Således ifrågasätter Lindblad m.fl. (2018) 

styrdokumentens krav. Betraktar vi detta ur ett bioekologiskt perspektiv (Brofenbrenner, 

1979, 2001) kan vi konstatera att förändringar i makrosystemet via en ny läroplan 
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(Skolverket, 2011) kan ge allvarliga konsekvenser för den enskilda eleven. Det betyder att 

lärare kan ge stöd men att det inte kommer att räcka. 

 

Särbegåvade elever som hjälplärare och individualisering - en möjlighet eller svårighet 

Vår studie visade, liksom Kottes (2017), att lärarna upplevde att de har många elever som har 

vitt skilda behov inom undervisningsgrupper och att de är tämligen ensamma om att utforma 

stödinsatser. Utmaningen med att utforma stödinsatser till särbegåvade elever var enligt 

lärarna i studien att planera, implementera och utvärdera dessa. När det gäller teoretiskt svagt 

begåvade elever upplevdes alla moment i utformningen av stödinsatser lika utmanande. Detta 

kan höra samman med slitningar som uppkommer mellan att bemöta mångfald av individuella 

behov och samtidigt förhålla sig till gruppen som helhet, vilket även framkom i Kottes (2017) 

studie. Vår studie visade att möjligheterna med stora variationer av behov inom klassens ram, 

även kunde medföra andra svårigheter. I vår studie liksom i Brantes (2008) och Boos (2014) 

studier framkom det att lärarna upplevde tidsbrist och svårigheter att göra de individuella 

anpassningarna. Utöver det visade vår studie att lärarna upplevde det svårt att upprätthålla 

motivationen hos bägge elevgrupperna då differenserna var stora.  

 

Möjligheterna med att ha vitt skilda behov inom klassens ram var bland annat 

individualisering, att de starka eleverna var hjälplärare åt de svagare och att fanns tillgång till 

resurspersonal. En annan möjlighet som många lärare uppgav var att detta stimulerade lärarna 

att utveckla den egna pedagogiken. En möjlighet som, vi menar, stack ut vara att den sociala 

interaktionen som skapades i lärmiljön också skapade en möjlighet för teoretiskt svagt  

begåvade elever att vara i en intellektuellt stimulerande och utmanande/meningsfull miljö. 

Sålunda kunde individualisering ses som en möjlighet för inkludering och realisering av 

styrdokumenten (SFS, 2010:800; Skolverket, 2018). Men också som en svårighet då 

individualiseringar upplevdes svåra och tidsödande, vilket även Brantes (2008) och Boos 

(2014) studieresultat visade. 

 

Hjälplärare 

Ett annat resultat som studien gav var att särbegåvade elever kunde ses som möjliggörare för 

inkludering då de i själva verket var hjälplärare. Det kunde också vara en svårighet (i 

betydelsen problem) för att deras behov i själva verket inte tillgodoseddes, vilket förmodas 

återverka på deras kunskapsutveckling. Betraktar vi detta ur ett bioekologiskt systemteoretiskt 

perspektiv (Bronfenbrenner, 1979, 2001) kan slutsatserna dras att lärarna inte hade rätt 
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förutsättningar då tiden inte räckte till, de kände sig stressade av alla individualiseringskrav 

och således inte hann att bemöta alla behov, vilket som vi ser det kan få långtgående negativa 

konsekvenser för de särbegåvade elevernas kunskapsutveckling.  

  

Endast teoretiskt svagt begåvade får specialpedagogiskt stöd 

Lärarna gav främst de teoretiskt svagt  begåvade elever stödåtgärder som speglade en 

variationsrikedom. Även särbegåvade elever erbjöds stödåtgärder, men betydligt färre och de 

visade inte samma variation utan föreföll vara mer lika. Så kan det vara även på andra skolor.  

De stora differenserna i omfattning av stödinsatser och variationsrikedom kan bero på att 

stödinsatserna till särbegåvade elever inte är lika inarbetade och strukturerade, som insatserna 

för teoretiskt svagt begåvade. En annan förklaring kan vara att denna elevgrupp inte är lika 

stor eller att särbegåvade inte får specialpedagogiskt stöd. Dock kan vissa av lärarna få 

specialpedagogisk handledning. Detta kan också tyda på att lärarna har mer vana av att 

anpassa till teoretiskt svagt begåvade än till särbegåvade elever. Det kan också innebära att 

betydligt fler teoretiskt svagt begåvade än särbegåvade får stödinsatser. Detta kan ha sin 

förklaring i att de teoretiskt svagt begåvade är fler men också tyda på att stödinsatserna till de 

särbegåvade är få.  

 

De teoretiskt svagt begåvade eleverna erbjöds främst specialpedagogiskt stöd vilket inte de 

särbegåvade erbjuds. I en närmare analys framkom det att 34% upplevde att de inte har något 

stöd alls i sitt arbete med särbegåvade elever.  Dessa resultat visade att det främsta stödet 

lärarna hade i arbetet med teoretiskt svagt begåvade är speciallärare eller specialpedagoger 

medan i arbetet med särbegåvade elever var det främsta stödet andra kollegor. Utöver det 

förföll inte de särbegåvade eleverna få stöd av skolans elevhälsoteam emedan teoretiskt svaga 

elever fick stöd via dem. Detta i sig kan tyda på att i lärarnas skolor som deltagit i studien 

prioriteras de elever som har inlärningssvårigheter framför de elever som var särbegåvade. 

Det framkom också att teoretiskt svagt begåvade elever erbjöds resurskrävande åtgärder 

såsom elevassistent, särskild undervisningsgrupp och specialpedagogiskt stöd vilket inte var 

ett stöd som de särbegåvade erbjöds. Vår studie visade att de särbegåvade eleverna erbjöds en 

anpassning av studiegång, litteratur, material och uppgifter. Dessa resultat stämmer i hög grad 

med Linds (2013) studie som påvisade att eleverna fått en anpassad studiegång där de läste i 

en högre årskurs, i en snabbare takt, uppgifterna hade berikats och undervisningsuppgifterna 

fördjupats. Orsaken till detta kan vara, om vi betraktar det ur ett bioekologiskt 

systemperspektiv (Brofenbrenner, 1979, 2001), att lärare prioriterar stöd på mikronivå till de 
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elever som inte uppnår kunskapskraven eller att skolornas huvudmän på en exonivå prioriterar 

att många elever i enlighet med skollagen (SFS, 2010:800) uppnår kunskapskraven i 

resurstilldelningar.  

  

Särbegåvning inte erkänt som grund för stöd 

Från enkätsvaren framgår att 27% av lärarna inte lade någon tid alls eller upp till 30 minuter i 

veckan på stödåtgärder till särbegåvade elever. Jämförelsevis var den vanligaste 

svarsfrekvensen att 30% av lärarna ägnade 1–2 timmar i veckan, eller all sin tid till 

stödåtgärder till teoretiskt svagt begåvade. De stora skillnaderna i omfattningen, variationen 

och utformningen av stödåtgärder kan tyda på Skolverkets direktiv och styrdokumenten 

(Skolverket, 2018); stöd till särbegåvade är inte till fullo erkänt som en grund för att erhålla 

särskilt stöd på verksamhetsnivå (Allodi, 2014; Persson, 2010). En annan förklaring kan vara 

att de särbegåvade oftast uppnår kunskapskraven, vilket är en svårighet för många teoretiskt 

svagt begåvade (Adolfsson m.fl., 2002; Lindblad m.fl., 2018). Detta innebär per automatik att 

dessa elever får fler stödåtgärder vilket även påvisades i studien. En annan förklaring kan vara 

att deltagarna i studien ville framstå som omhändertagande av de svaga och således framställa 

sig i bättre dager. I de utlämnade svaren tycker vi oss finna stöd för att flertalet lärare var 

ärliga i sina svar och lämnade sin uppfattning.  

 

Specialpedagogiskt stöd 

I studien upplevde lärarna att det främsta stödet de hade i arbetet med teoretiskt svaga elever 

var specialpedagogerna och speciallärarna, medan få lärare upplevde att de hade stöd i form 

av specialpedagogisk kompetens i sitt arbete med de särbegåvade eleverna. I arbetet med stöd 

till särbegåvade eleverna var kollegan deras främsta partner, vilket nämnts ovan. Även 

Mellroths (2018) studie visade att lärarna hade kompetens för att differentiera undervisningen, 

vilket gör att de främst vänder sig till kollegor. Detta kan bekräfta Skrtic´s teori om att 

lösningen av skolans dilemma ligger inom adhokrati - kollaboration mellan skolans 

professioner (Skrtic, 1991a, 1991b; Skrtic, Horn, & Clarc, 2009).  

 

Ett resultat i studien är att 34% av lärarna upplevde att de inte har något stöd alls i att planera, 

implementera och utvärdera stödåtgärder till särbegåvade elever, vilket inte lärarna upplever 

gällande teoretiskt svagt begåvade elever då motsvarande siffra där var 5%. Lärarna föreföll 

inte få stöd av skolans elevhälsoteam, skolans samlade specialpedagogiska kompetens 

gällande särbegåvade elever, medan de fick stöd gällande teoretiskt svaga elever. Detta i sig 
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kan tyda på att personal och ledning på lärarnas skolor i studien prioriterade de elever som har 

inlärningssvårigheter framför de elever som är särbegåvad. Detta bekräftar Allodis (2014) 

antagande om att särbegåvning inte är erkänt för att erhålla specialpedagogiskt stöd. I 

intervjustudien framkom det dock att samtliga specialpedagoger och speciallärare upplevde 

att deras stöd bara efterfrågades angående anpassningar och stödinsatser till teoretiskt svaga 

elever. Detta kan i sig bero på att lärarna inte vet att de kan fråga efter detta stöd. Eller så 

handlar det om en kamp om resurserna som Giota och Emanuelsson (2011) beskrev i sin 

studie där de elever som inte har ett medicinskt funktionshinder kunde lätt förbises. 

Intervjustudien visade att särbegåvade elever dock ofta diskuterades under handledning 

mellan specialpedagoger och lärare. Det som ofta diskuterades var oönskat socialt beteende i 

klassrummet (Liljedahl, 2014). Som Kotte (2017) påvisade i sin studie saknades 

specialpedagogiskt stöd och verktyg för att kunna realisera inkluderingstanken fullt ut för alla 

elevgrupper i skolan.  Ur ett specialpedagogiskt perspektiv är det viktigt att beakta alla 

elevgrupper i skolan. Det finns en viss risk att elever med medicinska funktionshinder 

(Skolverket, 2016; Giota & Emanuelsson, 2011), speciellt om de har beteendediagnoser, får 

ett företräde framfört med grupper som inte har ett diagnostiserat funktionshinder. Genom att 

de teoretiskt svagt begåvade eleverna och särbegåvade eleverna ligger inom 

normalvariationen, och inte alltid har ett funktionshinder, tillhör de grundskolan och ska få 

stödåtgärder för att uppnå kraven (Adolfsson, m.fl., 2001; Allodi, 2014).  

Implikationer och fortsatt forskning 

En implikation är att studien visade att det specialpedagogiska stödet inte räckte fullt ut på 

dessa skolor. I studien fanns vissa tendenser på att en medicinsk diagnos kan vara en 

förutsättning för att detta stöd ska erhållas trots att styrdokumenten (SFS, 2010:800) är tydliga 

att det ska räcka med ett behov samt att alla elever ska erbjudas ledning och stimulans. I 

studien framkom det att lärarna, speciallärarna och specialpedagoger upplevde att vare sig de 

teoretiskt svagt begåvade eleverna eller särbegåvade eleverna får det stöd de behöver. Det är 

viktigt att betänka att även dessa grupper är i behov av stöd även om de inte har någon 

diagnos. Det är allvarligt om lärarna inte har rätt förutsättningar att realisera styrdokumentens 

(SFS, 2010:800; Skolverket, 2018) intentioner eller om elever inte får stöd.  

 

Som studien visade var det inte självklart att alla elever utifrån behov fick det stöd de 

behövde. Därav är en implikation till lärare, att stöd ska ges åt alla elever i skolan, även de 
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särbegåvade. Det är viktigt att lärarna ger alla elever den ledning och stimulans de behöver för 

att trivas i skolan och uppnå kunskapsmålen. En allvarlig implikation är att en hög andel av 

lärarna känner att de inte har stöd i arbetet med teoretiskt svagt begåvade och i högsta grad 

med särbegåvade elever. Att specialpedagoger och speciallärare upplevde att deras stöd 

efterfrågades gällande särbegåvade är en annan implikation studien visade. Detta visar att 

specialpedagoger och speciallärare måste initiera samtal med lärare, om särbegåvade och 

deras av behov av stöd. Men denna implikation visade också att detta är något skolans 

rektorer måste ta på allvar. Vad som krävs är att skapa tid att samtala kring dessa elevgruppers 

behov, men också om stöd till alla elevgrupper. Studien implicerade att lärarna, 

specialpedagogerna och speciallärarna har viljan, kompetensen att via differentiering av 

undervisning och uppgifter skapa fler möjligheter till större delaktighet samt i förlängningen 

högre måluppfyllelse. Detta arbete sker redan idag på många skolor men om tid till 

samplanering skapas kan de tillsammans differentiera undervisningen i ännu högre grad och 

fler behov skulle kunna bemötas.  

 

Utifrån vår småskaliga studie finns det flera uppslag till vidare studier. Exempelvis vore det 

intressant att göra en mer storskalig undersökning av lärares uppfattning om variationer av 

behov och att sätta det i relation till hur stora klasserna är för att undersöka om det är en faktor 

som inverkar. Ett annat intressant spår för vidare forskning är att lärare upplever tidsbrist, att 

de inte har tid att planera undervisningen eller att göra extra anpassningar fullt ut för att alla 

elever ska uppnå kunskapsmålen. Den stora frågan är vad som egentligen stressar lärarna och 

hur mer tid ska frigöras för uppdraget att möta olikheter. Det vore därtill till nytta för 

specialpedagoger och även speciallärare att fortsätta uppmärksamma och få del av de 

konkreta pedagogiska och specialpedagogiska utmaningar som uppstår i lärarnas vardag. 

Utifrån detta skulle vetenskapen och lärares behov kunna mötas bättre. På sikt kan detta bidra 

till skolutveckling och bygga broar mellan vetenskap och praktik (Ahlberg, 2013).  
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Bilaga 1                                                                                                             Missivbrev 

Olikheter inom klassens ram 

 Vi är två blivande specialpedagoger som studerar på Mälardalens högskola. Vi genomför en 

småskalig studie som handlar om att möta olikheter i förskola och skola, som skall resultera i 

en examensuppsats på avancerad nivå. Lärare och annan personal i förskola och skola möter 

varje dag barn och elever som är olika och som har skiftande behov vilket kan vara en 

utmaning. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare identifierar, bemöter och agerar utifrån stora 

spridningar i behov och förutsättningar i en klass, (från svagt teoretiskt begåvade till 

särbegåvade elever), samt vilket specialpedagogiskt stöd som pedagogerna får eller ger. 

 

Vi vill nu fråga dig som är speciallärare/specialpedagog med en förfrågan om du har 

möjlighet att medverka i en intervju som rör denna utmaning. Den handlar både om barn och 

elever som har lätt att lära (kan kallas särskilt begåvade barn) och barn och elever som möter 

mycket stora svårigheter i sitt lärande (kan kallas svagt teoretiskt begåvade). 

 

Vi är intresserade vilka erfarenheter du som specialpedagog/speciallärare har av dessa 

elevgrupper. Hur pratar lärare med dig om dessa elevgrupper. Vad är det de vanligtvis de vill 

diskutera? Vilket stöd brukar pedagogerna efterfråga från dig? Vilket stöd brukar du ofta ge?  

 

Intervjun är semistrukturerad och beräknas ta cirka 20 minuter. Intervjuerna kommer enbart 

att användas för denna studie. Du garanteras fullständig anonymitet, sekretess och 

konfidentialitet. Detta innebär att allt som sägs under intervjun avidentifieras så att varken 

personens, skolans eller stadens namn kommer att kunna utläsas i examensarbetet. Intervjun 

kommer att spelas in med hjälp av appen röstinspelning på mobilen. Därefter kommer 

intervjun att transkriberas (nedtecknas) och för att sedan bearbetas via en analys. All 

datainsamling kommer sedan att förvaras inlåst på en usb-sticka så ingen kan komma åt 

materialet.  

 

Vi kommer även att genomföra en enkätstudie som utgör en stor del av studien. Naturligtvis 

är ditt deltagande helt frivilligt och du kan avbryta din medverkan om och när som helst om 

du så önskar.  Resultatet kommer att publiceras på Diva och finnas tillgängligt open access.  

  

Har frågor du några frågor inför intervjun eller om dess syfte är kontakta oss via mobil.  

 

Vi vill på förhand tacka för ditt deltagande i vår studie via en intervju! 

 

Svetlana Grabos , 070 - 55 63 680 och Christina Öhberg, 0707 - 344117. 

Handledare: Johanna Lundqvist 

  

Jag ………………………………………………………………………deltar gärna i studien. 

 



 

56 
 

Bilaga 2                                                                                     Intervjuguide 

                                                                                                                               

Teman och frågor inför intervju med specialpedagog/speciallärare 

Påminna om studiens syfte: Vi genomför nu en småskalig studie som handlar om att möta 

olikheter i förskola och skola. Lärare och annan personal i förskola och skola möter varje dag 

barn och elever som är olika och som har skiftande behov vilket kan vara en utmaning. Vi 

beräknar att intervjun tar cirka 30 minuter. Syftet med studien är att utifrån övergripande 

frågor och teman diskutera vilket specialpedagogiskt stöd som lärarna efterfrågade angående 

stöd till svagt teoretiskt begåvade och särbegåvade. Vi kommer bland annat att samtal kring 

men också mycket annat vi kommer in på under samtalet:  

Behov inom klassen 

Hur brukar lärarna prata om stora variationer av behov inom klassens ram? 

I vilka sammanhang brukar de diskutera detta med dig? 

Vad brukar de vilja diskutera? 

Svagt teoretiskt begåvade 

Särbegåvade 

Hur brukar lärarna prata om svagt teoretiskt begåvade och särbegåvade elever?  

Vilka frågor brukar ni få om svagt teoretiskt begåvade och särbegåvade?  

 

Extra anpassningar 

Vilka extra anpassningar är din uppfattning att dessa elevgrupper får?  

Brukar lärarna be om ert stöd med att utforma extra anpassningar? 

Differentiering 

Stödinsatser 

Vilka stödinsatser brukar svagt teoretiskt begåvade få? 

Vilka stödinsatser brukar särbegåvade få? 

 

Specialpedagogiskt stöd 

Vilket specialpedagogiskt stöd som efterfrågas av lärarna till svagt teoretiskt begåvade? 

Vilket specialpedagogiskt stöd som efterfrågas av lärarna till särbegåvade? 

Vilket stöd brukar du oftast ge? 

Vilket stöd skulle du vilja ge? 
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Bilaga 3                                                                                                                   Enkät 

 
Olikheter inom klassens ram 

Till dig som arbetar i förskola och skola Vi är två blivande specialpedagoger som studerar på 

Mälardalens högskola. Vi genomför nu en småskalig studie som handlar om att möta olikheter 

i förskola och skola. Lärare och annan personal i förskola och skola möter varje dag barn och 

elever som är olika och som har skiftande behov vilket kan vara en utmaning. Vi vill nu fråga 

dig om du har möjlighet att svara på en enkät som handlar om denna utmaning. Den handlar 

både om barn och elever som har lätt att lära (kan kallas särskilt begåvade barn) och barn och 

elever som möter mycket stora svårigheter i sitt lärande (kan kallas svagt teoretiskt begåvade). 

Resultatet kommer att publiceras på Diva och finnas tillgängligt open access.  

 

Tack för din medverkan!  

Svetlana Grabos , 070 - 55 63 680 och Christina Öhberg, 0707 - 344117. 

Handledare: Johanna Lundqvist  

 

 

1.Du jobbar inom 

Kommunal verksamhet 

Icke kommunal verksamhet 

 

2.Du jobbar inom 

Förskola 

Grundskola (innefattar förskoleklass och fritidshem) 

Gymnasium 

Komvux 

 

3.Hur många år har du arbetat inom förskola/grundskola/gymnasium/komvux? 

0-5 

6-10 

11 - 

 

4.Jag arbetar som: 
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Barnskötare 

Förskollärare 

Fritidspedagog eller lärare i fritidshem 

Lärare 

Speciallärare 

Specialpedagog 

 

5. Vilka barn/elever möter du i din grupp/klass? 

Barn/elever som har mycket svårt att lära 

Barn/elever som kan mycket och som har lätt att lära 

Har inte ansvar för egen grupp/klass 

 

6.Har du varit med om att samtidigt ha svagt teoretisk begåvade och särbegåvade inom 

samma grupp/klass? 

Ja 

Nej 

 

7.Om du svarar ja, vilka var möjligheterna? 

 

8.Om du svarar ja, vilka var svårigheterna? 

 

9.Barn och elever i förskola och skola som har mycket svårt att lära ska erbjudas stödinsatser. 

Vilka stödinsatser erbjuds på din förskola/skola? Ge fem exempel! 

 

10.Hur många barn/elever i din grupp/klass som har mycket svårt att lära erbjuds 

stödinsatser? 

0 

1-2 

3-4 

5-6 

Har ej egen grupp/klass 

 

11.Vari ligger den största utmaningen när det gäller stödinsatser till barn/elever som har 

mycket svårt att lära? 
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Val och planering 

Implementering 

Utvärdering och utveckling 

 

12.Finns det barn/elever som har mycket svårt att lära sig som inte får det stöd de behöver för 

att lära sig nya saker på din arbetsplats? 

 

13.Vem stödjer dig i ditt arbete med barn/elever som har mycket svårt att lära? 

Föräldrar 

Speciallärare 

Specialpedagog 

Rektor/förskolechef 

Elevhälsoteam eller motsvarande 

Kollegor 

 

14.Uppskatta hur många minuter per vecka som du lägger på att planera, implementera och 

utvärdera stödinsatser för barn/elever som har mycket svårt att lära? 

 

15.Barn/elever som kan mycket och lär lätt behöver också stöd för att trivas och utvecklas 

enligt sin fulla potential. Vilket stöd erbjuds dem på din arbetsplats? Ge fem exempel. 

 

16.Hur många barn/elever i din grupp/klass som har lätt att lära sig erbjuds stödinsatser? 

0 

1-2 

3-4 

5-6 

Har ej egen grupp/klass 

 

17.Vari ligger den största utmaningen när det gäller stödinsatser till barn/elever som har lätt 

att lära? 

Val och planering 

Implementering 

Utvärdering och utveckling 
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18.Vem stödjer dig i ditt arbete med barn/elever som har lätt att lära? 

Föräldrar 

Speciallärare 

Specialpedagog 

Rektor/förskolechef 

Elevhälsoteam eller motsvarande 

Kollegor 

 

19.Finns det barn/elever som kan mycket och som har lätt att lära sig som inte får det stöd de 

behöver för att lära sig nya saker på din förskola/skola? 

 

20.Uppskatta hur många minuter per vecka som du lägger på att planera, implementera och 

utvärdera stödinsatser för barn/elever som kan mycket och lär lätt? 

 

21.Övrig kommentar: 

 

 

 

 

Lägg till 


