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Sammanfattning  

Syftet med studien är att lyfta fram vilka pedagogiska anpassningar lärare gör för att nå 

eleverna i gränslandet mellan de båda skolformerna grundskola och grundsärskola. 

Metodansatsen är inspirerad av fenomenografi och den teori som arbetet vilar på är den 

sociokulturella teorin som Vygotskij ses som grundare för. Teorin bygger på att allt lärande 

sker i interaktion med andra och studien fokuserar på de delar som man kopplar ihop med 

specialpedagogiska skolmyndighetens, SPSM, delaktighetsmodell.  Studien bygger på 

intervjuer där 10 lärare intervjuats med semistrukturerade frågor så att den röda tråden hålls 

men deras svar är deras egna utan påverkan av oss. Resultatet från intervjuerna lyfter tre 

områden som speciellt viktiga inom pedagogiska anpassningar: relationer, tillsammans och 

undervisning. I området undervisning är individualisering av materialet en av de anpassningar 

som samtliga lärare lyfter fram som framgångsrikt, men också att relationsbyggandet är 

viktigt för ett framgångsrikt lärande. Resultatet visar också att individualisering är viktigt, 

men också att eleverna i gränslandet utvecklas av att få finnas med i ett socialt sammanhang 

för att nå ett lärande. En skillnad som framkom i studien mellan lärarna i de båda 

skolformerna är synen på eleverna i gränslandet. De intervjuade lärarna på grundskolan ser 

eleverna i gränslandet som att de är i behov av hjälp. De intervjuade lärarna på 

grundsärskolan ser eleverna i gränslandet som starka och kompetenta, som får ta eget ansvar 

och som behöver utmanas.  

Nyckelord: grundskola, grundsärskola, gränslandet, pedagogiska anpassningar, 

sociokulturella teorin. 
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Förord 
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Becker.  
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en levande kommunikation med många timmar i telefonen och online. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Patrik Arvidsson som hjälpt oss framåt i vårt 

snåriga arbete med denna studie. Du har hjälpt oss hitta trådarna och fått oss att fokusera på 

de delar som bildade trassel för oss för att kunna räta ut dem. Tack vare din fokusering på det 

positiva har vi aldrig gett upp. Du har alltid fått oss att tro på oss själva och att vi kommer att 

fixa det här. Tack för all din hjälp. 

Vi vill även rikta ett stort tack till de lärare som tog sig tid att delta i intervjuerna och vars 

svar och engagemang ligger till grund för denna studie.  Tack även till våra familjer och 

kollegor som har tagit på sig extraarbete för att ge oss möjligheten att fullfölja denna 

utbildning. 

 

Västerås, december 2019 

Linda Axelsson Karlqvist och Terese Becker 
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1. Inledning 

I Sverige finns det idag olika skolformer. Enligt Skolverket (2018) finns i nuläget följande 

skolformer på grundskolenivå: grundskola, grundsärskola, specialskola och sameskola. De 

olika skolformerna finns för att möta elevers olika behov, men hur hjälper lärarna elever som 

hamnar i gränslandet mellan två av dessa? Denna studie intresserar sig för att se hur lärarna 

möter upp eleverna i gränslandet mellan grundskolan och grundsärskolan. I ett läraruppdrag 

innebär det att man ska anpassa undervisningen efter eleverna. Det betyder att anpassningar 

ska göras utifrån kunskapsnivå, inlärningsstil och intresse utifrån varje elev. För att kunna nå 

eleverna bör man, enligt Lindström och Pennlert (2016), skaffa en positiv relation med 

eleverna, men också få eleverna att känna sig trygga med varandra för att få dem att våga visa 

svaghet då de inte riktigt hinner med eller presterar på den nivå som förväntas. För att nå 

eleverna behöver de också känna sig inkluderade i gemenskapen. Ordet inkludering är ett 

begrepp som används i olika sammanhang men, enligt Nilholm och Göransson (2016), oftast 

på fel sätt. De skiljer på tre olika betydelser. Det kan handla enbart om den fysiska 

placeringen av en elev, att hen är i klassrummet med övriga klasskamrater. Den andra 

betydelsen är att eleverna når målen, har vänner och trivs.  Den tredje betydelsen handlar om 

eleverna känner att de är delaktiga i samarbeten, finner en gemenskap i lärandet samt att 

olikheter är en tillgång (ibid.). Svaren till att nå eleverna ligger på olika plan, inte minst 

pedagogiskt. 

Intresset för det här ämnet bottnar sig i flera års erfarenhet i de båda skolformerna, grundskola 

och grundsärskola. Medvetenheten över kravet på individualisering på grundsärskolan skapar 

en stor uppfinningsrikedom på anpassningar för att nå eleverna. Även möjligheten till dessa 

anpassningar finns inom grundsärskolan då klasstorlekarna är mindre, samt att man är fler 

vuxna i klassrummet. Eleverna i gränslandet mellan de båda skolformerna angriper 

skoluppgifterna på skilda sätt, vilket troligtvis bottnar i förväntningar från lärare, tidigare 

erfarenheter med uppgifter och en känsla hos eleverna om det är möjligt att klara uppgiften 

eller inte.  

Hur gör lärarna för att fånga upp de elever som inte ligger på den nivå som förväntas i den 

skolform de befinner sig i? Hur anpassar lärarna för elever på grundskolan som inte når upp 

till kraven på grundskolan och hur anpassar lärarna på grundsärskolan uppgifterna för att 

utmana de elever som når upp till kunskapsnivåerna i grundsärskolan? Vilka anpassningar 

lyfter lärarna fram som framgångsrika i de olika skolformerna? Lärare vill lyckas att nå ut till 

alla sina elever. Att lyckas som lärare är inte lätt alla gånger och då är det främst eleverna som 

drabbas. Det kan då vara en fördel att lärare tar hjälp och lär i samspel med varandra, ett 

kollegialt lärande. När det dessutom handlar om elever i gränslandet är det också en fördel om 

lärare tar hjälp och lär av varandra över skolformerna.  
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2. Bakgrund 

Nedan redogörs några av de lagar och riktlinjer som ska följas i Sverige, detta för att öka 

förståelsen för studiens relevans. Vår tolkning av elever i gränslandet mellan grundskolan och 

grundsärskolan, samt begreppet delaktighet tas också upp i och med att det kan inbegripa 

många olika tolkningar. Även en kort beskrivning av de två skolformerna grundskola och 

grundsärskola tas upp. Dessutom presenteras vad som menas med pedagogiska anpassningar i 

och med att studien undersöker hur de intervjuade lärarna beskriver de behov av pedagogiska 

anpassningar som elever i gränslandet har i både grundskolan och grundsärskolan. Det ges 

även en redogörelse för tidigare forskning.  

 

2.1 Lagar och riktlinjer 

Sverige är ett demokratiskt samhälle där handlingar och beslut ska utgå från demokratins 

grundläggande värderingar. Demokratins grundläggande värderingar innefattar bland annat 

alla människors lika värde. Detta inkluderar även barn. Barn är individer som ska respekteras 

och bli lyssnade på. Barn har mänskliga rättigheter precis som en vuxen och det förstärktes 

när FN:s generalförsamling antog barnkonventionen år 1989 (Utrikesdepartementet, 2003). I 

barnkonventionen finns det flera artiklar som stärker barns rättigheter. I artikel två lyfter man 

fram att alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter, även de barn som har en 

funktionsnedsättning (ibid.). I artikel 12 lyfter man fram barns rätt att uttrycka sin egen åsikt 

gällande frågor som handlar om barnet (ibid.). I artikel 23 lyfter man återigen att barn som har 

en funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, har rätt att leva ett bra och tillfredställande liv, 

samt att aktivt kunna medverka i samhället (ibid.). Att personer som har en 

funktionsnedsättning aktivt ska kunna medverka i samhället, som vilken medborgare som 

helst, framkommer också i FN:s standardregler (ibid.) som Sverige har skrivit under och ska 

följa. I FN:s standardregler (Centrum för lättläst Förenta nationerna, 1998) tar man också upp 

att skolan bör anpassa sig så att elever med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan gå 

där. Särskilda skolor är ett alternativ först när grundskolan har anpassat verksamheten fullt ut 

och eleven ändå inte når kunskapskraven. 

Sverige antog Salamancadeklarationen 1994 (Svenska Unescorådet, 2006). Där 

rekommenderas det att man ska ha en skola för alla, en skola där alla elever ska undervisas 

tillsammans oberoende av olikheter så långt det är möjligt. Olikheter är med andra ord en 

normalitet. Alla människor är olika. Där tar man också upp att i flera länder där elever i behov 

av särskilt stöd ingår i den ordinarie undervisningen ökar kunskapsutvecklingen bäst och även 

att deras delaktighet i samhället ökar.  

Även skollagen (SFS 2010:800) tar upp i 8 § att elever som är i behov av särskilt stöd ska få 

det inom den elevgrupp hen tillhör så lång det är möjligt. Innan man ger eleven särskilt stöd 

ska läraren dessutom ha gjort extra anpassningar i den ordinarie undervisningen för att eleven 

ska nå upp till de lägsta kunskapskraven, enligt 5 § i skollagen (ibid.). I läroplanerna, både för 

grundskola (Skolverket, 2018) och grundsärskola (ibid.), framkommer det också klart och 

tydligt att det är undervisningen som ska anpassas efter alla elevers olikheter.     
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2.2 Grundskola och grundsärskola 

Grundskola och grundsärskola är två olika skolformer som jobbar mot samma mål, att få 

elever i gränslandet att uppnå kunskapskraven. Havelius (2012) beskriver i en skrivelse att 

innan en elev kan bli antagen till grundsärskolan krävs en noggrann utredning som består av 

fyra bedömningar. Bedömningar som genomförs är: pedagogisk, psykologisk, medicinsk och 

social. I den medicinska bedömningen (om begåvningstestet visar en intelligenskvot under 

70) framgår om barnet har en intellektuell funktionsnedsättning och därmed har rätt att gå i 

grundsärskolan. Schalock, Luckasson, Tassé och Verdugo (2018) utgår från fyra perspektiv 

när de talar om intellektuell funktionsnedsättning. De menar att man behöver se genom fyra 

perspektiv för att fullt ut förstå hur funktionsnedsättningen påverkar individen. De 

perspektiven är biomedicinsk-, specialpedagogiskt-, sociokulturellt- samt ett 

rättviseperspektiv, där allas lika värde lyfts fram. De nämner även att funktionsnedsättningen 

är en social konstruktion som förvärras i samspelet med en miljö och omgivning som inte 

förstår eleven. I rätt miljö och med rätt stöd utifrån sin funktionsnedsättning kan elever 

fungera som vilka medborgare som helst. Elever i svårigheter som får rätt stöd utifrån deras 

förutsättningar blir ”vanliga” elever. Det är lärarna som arbetar i skolan som ska hitta 

lösningar som kan kompensera deras svagheter. 

Grundskolan och grundsärskolan har varsin läroplan med kunskapskrav som eleverna ska 

uppnå. Grundsärskolans läroplan (Skolverket, 2018) liknar grundskolans läroplan (ibid.) men 

är anpassad för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. Det innebär till exempel 

att grundsärskolans läroplan (ibid.) är reducerad och att kunskapskraven skiljer sig åt. I 

grundsärskolans kunskapskrav (ibid.) står det till exempel att eleverna ska medverka och 

bidra, medan det i grundskolans kunskapskrav är fokus på att eleverna ska kunna fler 

specifika saker i ämnet (ibid.). I årskurs sex får grundsärskolans elever välja om de vill ha 

betyg eller omdöme, medan det i grundskolan är obligatoriskt att alla elever får betyg. Efter 

avslutad utbildning får eleverna på grundsärskolan ett intyg på genomförd utbildning, samt 

betyg om de har begärt det. Betygen är inte relevanta för intagning på grundsärgymnasiet. 

Eleverna på grundskolan får endast betyg efter avslutad utbildning. 

 

I båda läroplanerna står det i kapitel 2.2 Kunskaper under rubriken riktlinjer: 

Alla som arbetar i skolan ska 

• uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, och 

• samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.  
(Lgr 11, 2018, s.12 och Lsär 11, 2018, s.8). 

 

För att få till en god miljö för utveckling och lärande för alla elever är det en fördel om 

anpassningarna görs i klassrummet och att man jobbar tillsammans för att stärka den sociala 

gemenskapen, i stället för att man exkluderar elever genom att ta ut dem från ordinarie 

undervisning, vilket Gerrbo (2012) menar har blivit allt vanligare. För att få till en god miljö 
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för utveckling och lärande lyfter även Aspelin (2015) vikten av att läraren ska visa hänsyn för 

elevernas skilda förutsättningar och olika sätt att lära, detta uppnås genom goda relationer där 

ett av nyckelorden är respekt.  

 

2.3 Beskrivning av elever i gränslandet mellan grundskolan och 

grundsärskolan 

Fokus för denna studie är elever i gränslandet mellan grundskola och grundsärskolan. I 

gränslandet finns de elever som inte helt och fullt passar in i någon av skolformerna. Orsaken 

till det är mångfacetterad men kan bland annat bero på låg begåvning, minnessvikt 

koncentrationssvårigheter och språkliga svårigheter. Elever som är integrerade eller omvänt 

integrerade räknas till gruppen elever i gränslandet då de tillhör den ena skolformen men har 

sin placering i den andra. I särskoleförordningen (SOU 2004:098) 6 kap. 1§ andra stycket kan 

man läsa om rättigheter för grundsärskoleelev att få sin placering i en grundskoleklass. 

Omvänt gäller att en grundskolelev kan få sin undervisning i grundsärskolan enligt 7 kap. 9§ i 

skollagen om rektor och vårdnadshavare är eniga (SFS 2010:800). 

Eleverna i gränslandet har svårt att nå målen i grundskolan, och remitteras ofta för utredning. 

Utredningen kan då visa att eleverna i gränslandet ligger strax över eller under intelligenskvot 

70 som är gränsen för normal begåvning (Snell, et al., 2008). Väldigt enkelt beskrivet kan 

man säga att en del av eleverna i gränslandet troligen har en intelligenskvot på strax under 70 

(ibid.). Dessa elever uppfyller det viktigaste kriteriet för att få diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning (Schalock et al., 2018). Den andra delen av eleverna i gränslandet har 

troligen en intelligenskvot på strax över 70 och får därmed gå kvar i grundskolan trots svåra 

inlärningssvårigheter som gör det problematiskt att uppnå kunskapskraven i grundskolan. 

Kunskapsmässigt hamnar eleverna i gränslandet någonstans mellan de olika skolformernas 

kunskapsmål, de når inte riktigt upp till grundskolans mål och de klarar delar av 

grundsärskolans mål utan svårigheter. Beskrivningen av dessa elever varierar därför kraftigt 

beroende på vilken skolform man utgår ifrån och det är lätt att tänka att det är två olika 

elevgrupper som beskrivs, men det är samma elever men utifrån två olika kontexter. Utifrån 

grundskolans perspektiv beskrivs eleverna i gränslandet som trots stöd i klassrummet inte når 

upp till skolverkets kunskapskrav i ämnena. Delvis är detta orsakat av att många skolor inte 

klarar av att i tillräcklig utsträckning stötta elever som inte uppnår kunskapskraven (Runström 

Nilsson, 2015; Gustafsson & Myrberg, 2002). En vanlig lösning i grundskolan är att eleverna 

plockas ut från den ordinarie undervisningen och får gå i särskilda undervisningsgrupper 

istället för att de får hjälp utifrån sin problematik (Gerrbo, 2012; Giotas, 2009; Curcic 2009). 

Utifrån grundsärskolelärarnas perspektiv beskrivs elever i gränslandet som elever som med 

lätthet klarar arbetsuppgifterna de får, men som nöjer sig med att genomföra uppgiften utan 

intresse att sedan förbättra den. Det är de elever på grundsärskolan som läser vissa ämnen 

tillsammans med grundskolans elever för att de kunskapsmässigt klarar av den utmaningen 

utifrån hens förutsättningar.  
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2.4 Delaktighet inom skolans undervisningskultur sett utifrån aspekten 

samhandling  

Delaktighet är ett mångfasetterat begrepp och kan tolkas på flera olika sätt. Att vara inräknad i 

undervisningen och att vara en del av den gemenskap som finns i en klass är helt avgörande 

för att kunna säga att en elev är delaktig (Szönyi, & Söderqvist Dunkers, 2018).  

Szönyi et al. har tagit fram en delaktighetsmodell för att bland annat stödja lärare, pedagoger 

och skolledare i arbetet med ökad delaktighet, speciellt inriktade på elever som har en 

funktionsnedsättning. I modellen för delaktighet ingår tre olika kulturer; undervisningskultur, 

kamratkultur och omsorgskultur. Undervisningskultur, som är studiens inriktning, innebär att 

aktiviteten utgår från de övergripande målen skolan ska jobba utifrån för att elevens 

kunskapsutveckling ska gå framåt. I kamratkulturen byggs relationer och centralt är själva 

aktiviteten som de gör tillsammans. Omsorgskulturen innebär att omsorg ges till exempel från 

elev till elev, från lärare till elev eller från assistent till elev (ibid.).  

I delaktighetsmodellen beskrivs också sex aspekter av delaktighet: tillhörighet, tillgänglighet, 

samhandling, erkännande, engagemang och autonomi (ibid.). Tillhörighet innebär att man har 

rätt att ingå i ett sammanhang. Tillgänglighet innebär att lärmiljön är tillgänglig och även de 

gemensamma aktiviteterna på skolan. Erkännande menas med att en elev blir accepterad för 

den hen är av både klasskamrater och lärare. Engagemang är en egenupplevd aspekt av 

delaktighet och autonomi handlar om elevens rätt att ta egna beslut inom skolans ramar 

(ibid.). Szönyi et al. definition på samhandling innebär att man gör något tillsammans, men att 

man hjälper till på olika sätt i varierande utsträckning. Det viktiga är att alla bidrar på något 

sätt och att man får andras erkännande under aktivitetens genomförande. Samhandling är 

viktigt för att alla ska få känna att de är en del av klassen.   

Delaktighetsmodellen kan användas som analysverktyg för att se hur delaktig en elev är. Med 

hjälp av de tre kulturerna och de sex aspekterna visar analysen olika delar av delaktighet och 

med hjälp av analysen kan man också förstå hur delarna samverkar. Modellen är ett 

analysverktyg för att upptäcka var delaktighet brister och var förutsättningar för delaktighet 

finns och ger därmed ett underlag för att genomföra en förändring (ibid.). Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv kan delaktighetsmodellen också användas för att skapa ett 

gemensamt språk för samtal kring hur man kan förstärka delaktighet i skolan (Szönyi, et al., 

2012). 

I denna studie undersöks hur lärare beskriver vilka pedagogiska anpassningar som finns i 

undervisningskulturen i skolan, utifrån aspekten samhandling. Denna avgränsning görs för att 

studien ska vara småskalig och för att mer gå på djupet i svaren i de delar som handlar om 

delaktighet, samt att tiden för genomförandet av uppsatsen är begränsad.  
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2.5 Tidigare forskning 

Då Sverige är ganska ensam i världen om att ha en särskild skolform för intellektuellt 

funktionsnedsatta elever är det svårt att hitta internationell forskning som handlar om att 

jämföra hur speciallärare på grundsärskolan anpassar sin undervisning för sin elevgrupp. 

Däremot finns forskning om hur lärare/speciallärare i skolan anpassar sin undervisning eller 

verksamheten för att kunna nå elever med svårigheter. 

Utifrån studiens sökord har vi hittat relevant forskning i sökmotorerna Swepub, Google 

Scholar och ERIC som använts som utgångspunkt i studien. Även användbara artiklar har 

inspirerat till en koll av dess referenser och på så sätt fångat upp ytterligare relevanta artiklar. 

Sökord första sökningen: särskola, anpassningar, grundskola, inkludering, special school, 

teaching pupils with learning disabilities, inclusive, teaching method, teaching methods, 

elementary, special education, intellectual disabilities. 

Sökord andra sökningen: special education, teacher, method, practice, teaching attitudes, 

developmental disabilities, cognitive limitation, cognitive impairment. 

 

2.5.1 Pedagogiska anpassningar inom skolans undervisningskultur 

För att alla elever ska kunna ingå i den ordinarie undervisningen kan lärare behöva göra 

anpassningar. Anpassningar kan till exempel vara att läraren använder sig av bildstöd, att 

eleven har en egen dator eller surfplatta, att det finns ett bildschema över dagen. Anpassningar 

är med andra ord olika stödinsatser i den ordinarie undervisningen som ska hjälpa eleverna att 

uppnå kunskapskraven, som Runström Nilsson (2015) beskriver det. Det finns generella 

anpassningar, som innebär att alla i klassen gynnas av anpassningarna. Sedan finns det 

individuella anpassningar som bara riktar sig till den enskilde eleven. De generella 

anpassningarna har, enligt Runström Nilsson, större effekt än anpassningar riktade till en 

mindre grupp eller enskild individ.  

Tidigare forskning visar att elever som har någon form av funktionsnedsättning och som går i 

grundskolan utvecklas längre kunskapsmässigt i ordinarie undervisning, än de elever som på 

grund av någon form av funktionsnedsättning går i en mindre undervisningsgrupp eller går på 

grundsärskolan. (Curci 2009; Gustafsson & Myrberg 2002). Vaugn, Gersten och Chard, 

(2000) beskriver en studie där man testade de anpassningar som finns i specialundervisningen 

på elever i grundskolan. I studien kom man fram till att de största effekterna fanns hos 

elevgruppen utan svårigheter. Anpassningar i olika former gynnar alltså alla elever. Utifrån 

detta kan man dra parallellen att kunskapen som man har om anpassningar i 

specialundervisning, bör överföras till ordinarie undervisning i grundskolan och bli generella 

anpassningar, vilket Runström Nilsson (2015) påpekar att alla i klassen gynnas av. Arthaud, 

Aram, Breck, Doelling & Bushrow (2007) utvecklar tanken med att förespråka kollegialt 

lärande mellan lärarprofessionerna. De menar även att eleverna kommer att gynnas av ett 

kollegialt lärande. I Deng & Harris (2008) studie kan man läsa om fördelarna med kollegialt 

lärande. 
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Begreppet en skola för alla diskuterar Gerrbo (2012) i sin studie där han har försökt förstå och 

ge en beskrivning av specialpedagogisk praktik och organisering i skolverksamheter. Han 

använder sig av begreppet olikhetens lov. Olikhetens lov är klassrumsarbete som förordar 

värdet av olikheter och dess implikationer på det konkreta arbetet i skolan. Nilholm och 

Göransson (2016) tar också upp i sin forskning att alla är lika olika och att det ska ses som en 

tillgång, utifrån begreppet inkludering. De menar att undervisningen ska formas efter 

elevernas förutsättningar och behov, samt att eleverna ska känna sig delaktiga och lära i 

samspel med varandra. Att se olikheter som en tillgång är en styrka för att ha kvar elever i 

gränslandet mellan de två skolformerna i den ordinarie undervisningen. Därför är denna 

forskning relevant för vår studie. 

Inclusion in PK-12: an international perspective av Curcic (2009) är internationell forskning 

mellan åren 1996–2006 där flera länder ingår, vars syfte är att öka förståelsen för inkludering. 

Forskningen är intressant i och med att den lyfter fram att det finns en ökad oro att ungdomar 

hamnar utanför, inte bara i utbildningssystemet utan även i samhället som helhet. Även Haug 

(1998) belyser i sin forskning att det finns en risk att elever som segregeras i skolan hamnar 

utanför samhället. Han menar på att det inte ska finnas några särlösningar, varken 

grundsärskola eller särskilda undervisningsgrupper. Alla elever ska ha rätt till gemenskapen i 

en skola för alla, för att i framtiden kunna bli aktiva medborgare och tillhöra en gemenskap. 

Att ha en grundsärskola medför att elever segregeras och att elever i grundskolan inte möter 

elever med intellektuell funktionsnedsättning på ett naturligt sätt i vardagen. Detta kan leda 

till att attityden hos ”normalbegåvade” elever blir negativa gentemot elever som har en 

intellektuell funktionsnedsättning (Deng & Zhu, 2016).  Enligt Siperstein et al. (2007) är 

nyckeln att ändra de ungas attityder mot elever som har en intellektuell funktionsnedsättning, 

få de unga att se styrkorna med olikheter. Detta är relevant då denna studie utgår från ett 

demokratiskt deltagarperspektiv, att alla människor ska delta i samhället utifrån hens 

förutsättningar. 

Flera forskningsstudier, bland annat Curci (2009) som har gjort en internationell 

forskningsöversikt, kom fram till att elever som är i behov av särskilt stöd gynnas 

kunskapsmässigt om de deltar i den ordinarie undervisningen. Även Gustafsson och Myrberg 

(2002) tar upp att det är en positiv utveckling att elever i behov av särskilt stöd ingår i den 

ordinarie undervisningen. I största möjliga mån ska också alla elever ingå i den gemensamma 

undervisningen. Detta gäller även elever i gränslandet. 

I denna studie undersöks hur lärare beskriver pedagogiska anpassningar. Pedagogiska 

anpassningar kan vara framgångsfaktorer som gynnar kunskapsutvecklingen för elever i 

gränslandet. Gould Boardman, Argüelles, Vaughn, Tejero Hughes och Klingner (2005) 

beskriver hur lärare anpassar och förändrar undervisningen när de ser att metoderna är 

framgångsrika och eleverna visar att de lär sig. Gerrbos (2012) studie inriktar sig på 

framgångsfaktorer, vad lärare kan göra för att förbättra skolsituationen och gynna 

kunskapsutvecklingen för elever med någon form av skolsvårigheter, vilket elever i 

gränslandet har. Framgångsfaktorer som Gerrbo tar upp är bland annat individuell anpassning, 

stöd i lärandet och gruppstärkande övningar för att gemenskapen och samhörigheten i klassen 

ska öka. Gerrbo diskuterar också avståndreducering och i det begreppet ingår krav-
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/målanpassning. Detta innebär att en elev som har skolsvårigheter gör samma uppgift som 

övriga elever i klassen, men att uppgiften har anpassats efter elevens svårigheter. Det kan vara 

till exempel färre glosor för att eleven ska lyckas och känna sig delaktig.  

För att få till en god miljö för utveckling och lärande för elever i gränslandet är det en fördel 

om anpassningarna görs i klassrummet, att de är generella och att man genom samhandling 

stärker den sociala gemenskapen i klassrummet. Därför är dessa studier relevanta.  

Hundratalet artiklar har påvisat att elevernas akademiska framgångar påverkas positivt om 

klasstorleken inte överstiger 20 elever. Dessa slutsatser har påvisats oberoende av metoder 

och undersökningsteam. Trots det möttes slutsatsen av viss skepticism, speciellt av ekonomen 

Eric Hanushek (1998) som bestämde sig för att göra en egen studie av dessa artiklar, The 

Evidence on Class. Hans slutsats av den studien var att klasstorleken inte har någon som helst 

betydelse för elevernas framgångar. Studien har fått mycket kritik och forskare som har 

använt samma underlag som Hanushek har kommit fram till helt andra slutsatser. Artikeln 

väckte frågor som blev till en ny studie som grundar sig i varför klasstorleken har betydelse 

för elevernas studieframgångar. Vad är det som förändras när klasskompisarna blir färre? 

Finn, Pannozzo och Achilles (2003) genomförde en studie för att ta reda på vad det är som 

främjar elevernas studieresultat när klasstorleken minskar. Studien visar två saker; det första 

är att med elevantalet minskade eleverna sitt störande beteende då eleverna blev mer 

engagerade i sin inlärning med sin ökade uppmärksamhet och medverkan. Den andra viktiga 

delen är känslan av att tillhöra en grupp. Sannolikheten att man ska få tillhöra en grupp ökar 

ju mindre den är. Forskarna beskriver även att det är lättare för en lärare att väcka 

engagemang och upprätthålla den i en mindre klass. 

Lempinens (2017) studie inspirerades av den förstärkta tanken om inkludering som präglat det 

finländska utbildningssystemet. Studien syftar till att genom intervjuer synliggöra om den 

ökade inkluderingstanken överensstämmer med bilden hos dem som finns i skolsystemet. 

Kommunerna i Finland bestämmer hur pengar fördelas och hur läroplaner ska se ut och hur 

ansvaret delegeras. Rektor tillsammans med lärare bestämmer om läroplaner och vilka 

undervisningsmetoder som ska appliceras och vilken typ av specialundervisning som ska 

finnas på skolan. Inkluderingen är inte reglerad i någon lag utan ses mer som en 

rekommendation på hur specialundervisningen ska fungera vid sidan av den ordinarie 

undervisningen så långt det är möjligt. Denna hållning kan upplevas som orättvis, men också 

väldigt flexibel. Lempinens studie visar att färre elever i klassrummet gynnade barn med 

intellektuell funktionsnedsättning då flexibiliteten ökade och en- till en-undervisningen 

fungerade. Elever med ADHD-problematik gynnas av personliga instruktioner och även det 

möjliggörs då det är färre elever i klassrummet. Studien visar även att mindre klasser minskar 

de störande beteendena och ökar den egna viljan till skolarbetet. Studien visar även att 

flexibiliteten av lösningar för individen är bra, men att man behöver säkra jämlikheten på 

skolorna och mellan kommuner. 

Westling (2010) har studerat hur lärare uppger att de bemöter elever med ett utmanande 

beteende. Med utmanande beteende menas elever med personliga problem på det sociala eller 

akademiska planet.  Det kan vara elever med en intellektuell funktionsnedsättning, autism, 
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ADHD eller andra svårigheter som gör att de behöver extra insatser av läraren. Med det 

utmanande beteendet menas ett behov eller beteende hos eleven som försvårar dess inlärning 

och som stressar läraren i och med att eleven behöver extra anpassningar av olika slag. Dessa 

anpassningar kan man, enligt Westling, se i sju olika dimensioner. Tre av dimensionerna 

landar i det som händer i klassrummet och kan påverkas av läraren med sin pedagogik. Den 

första delen handlar om förberedelser. Lärarna i studien uttrycker att deras egen förberedelse 

inför att möta elevgruppen var en viktig faktor och då förberedelserna gjorts ordentligt kände 

lärarna ett större självförtroende att bemöta elevernas behov och beteende. Nästa dimension 

handlar om strategier för att bättre bemöta elevernas behov och beteende. De strategier som 

lärarna lyfte fram var att de ändrade förhållningssätt till eleverna, att de ändrade 

klassrumsmiljön, samt att de försökte ligga steget före och identifiera vad som utlöser det 

negativa beteendet, samtidigt som de uppmuntrar och förstärker de positiva beteenden med 

social förstärkning för att uppmuntra till önskvärda handlingar. Den sista strategin de har är 

att ta hjälp av andra lärare. Detta leder in till den sista dimensionen av anpassningar som har 

en pedagogisk grund; det riktade stödet från andra professionella bör utökas för att ge lärarna 

det stöd de behöver (ibid.). Ett anpassat förhållningssätt är även Gustafson (2010) inne på då 

han pratar om goda relationer i sin studie. Han menar att en strulig klass kan bero på att 

läraren inte har skapat en bra relation till eleverna. 

De tre först nämnda studierna har kommit fram till att en minskad klasstorlek leder till 

minskat störande beteende i klassrummet. Läraren behöver inte lägga tid på disciplineringar 

utan kan fokusera på att inlärningen optimeras, en vinning för elever, lärare och samhället. 

Även en effektiv individualisering möjliggörs av en klass med färre elever då planeringen, 

den individuella återkopplingen och responsen får ta tid. För att få bort störande beteende i 

klassrummet är Gustafson (2010) inne på att läraren måste bygga upp en bra relation med alla 

elever. Detta är faktorer som kan påverka hur inkluderade eleverna i gränslandet är 

klassrummet. 

 

2.5.2 Elevers delaktighet i skolan 

Delaktighet är en förutsättning för lärande och utveckling (Szönyi, et al., 2018). Att alla 

elever får vara delaktiga i skolan är grunden till en bra utbildning och är därför ett viktigt 

begrepp att utveckla inom specialpedagogiska området, menar Szönyi et al. (2012). 

Delaktighet är en social process som innebär att en elevs förutsättningar för delaktighet sätts 

in i ett sammanhang utifrån sex olika aspekter; tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, 

erkännande, engagemang och autonomi.  De sex aspekterna samverkar med varandra på olika 

sätt och brister en aspekt påverkar det en eller flera aspekter. Detta innebär att en elev kan 

vara mer eller mindre delaktig under skoldagen beroende på situation (ibid.). Jakobsson 

(2018) menar på att ny kunskaps utvecklas när eleverna interagerar med varandra oavsett 

kunskapsnivå, detta kan också bidra till att delaktigheten ökar. En annan faktor som kan öka 

känslan av delaktighet är om eleven känner ett visst självbestämmande över sin inlärning. Det 

kan handla om att bli medveten om sin egen inlärning, planera ett arbete eller kunna lösa 

problem som uppstår. Det är viktiga kognitiva egenskaper som behöver tränas, men i ett 
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socialt sammanhang med andra, för att utvecklas till förmågor som eleven sedan besitter 

(Garrels & Arvidsson 2018).  

Läraren har en stor roll i att möjliggöra elevers delaktighet i skolan. Att möta elever med 

funktionella olikheter och få dem att uppleva delaktighet och gemenskap i skolan handlar om 

inställning och kompetens och detta brister hos lärare i många skolor, menar Szönyi et al. 

(2012). De ställer sig också frågan vad det får för konsekvenser i framtiden. När elever blir 

uteslutna från gemensamma aktiviteter i skolan innebär det att förutsättningarna för 

samhandling och att bli erkänd av andra elever försvinner. Detta skapar i sin tur en otrygghet 

och osäkerhet och sänder signaler till andra att man inte tillhör gemenskapen (ibid.). Om man 

som elev inte känner att man är med i gemenskapen kan man istället känna ett utanförskap 

som i sin tur påverkar den egna självkänsla (Söderman & Antonson 2011). I Szönyi et al. 

(2012) forskningsrapport framkommer det också att kunskapen som verkar finnas om 

gynnsamma faktorer i grundsärskolan behöver föras över till grundskolan. Det skulle inte bara 

vara en fördel för eleverna i gränslandet, utan för alla elever.  

 

2.6 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande, vars grundare är Lev 

Vygotskij. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är den kulturella kontexten viktig för barnets 

kognitiva utveckling, hur barnet ser att andra interagerar med varandra i världen (Carlsson, 

Miller, Heth, Donahoe & Martin, 2010). Det innebär att barnets utveckling påverkas dels av 

miljön hen befinner sig i, dels av personerna runt omkring (Vygotskij, 1978; Kazdin, 2000).  

I ett sociokulturellt perspektiv kommer lärandet före utveckling och föregås av en social 

interaktion. I den aktuella utvecklingszonen finns det emellertid alltid en rad nya områden i 

barnets psyke som är under utveckling (Jerlang, 2008) det vill säga den proximala 

utvecklingszonen som ligger utanför den egna kunskapen, där lärandet sker (Vygotskij, 1978). 

Då eleven befinner sig i den proximala utvecklingszonen behöver den guidning framåt av en 

vuxen eller en kunnigare kamrat (Karlberg, 2016). Den proximala utvecklingszonen är med 

andra ord gapet mellan vad en elev kan lära sig själv och vad en elev kan lära sig med hjälp av 

andra (Vygotskij, 1978). Det sociokulturella perspektivet på lärande ses därmed som en social 

konstruktion, att man lär av varandra i en social kontext (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Denna studie utgår ifrån att elever i gränslandet inhämtar en större kunskap om de är delaktiga 

i den gemensamma undervisningen i grundskolan och den sociala gemenskapen som skapas i 

klassrummet, att man lär av varandra. Utifrån det perspektivet kan man koppla ihop 

delaktighetsmodellen (Szönyi & Söderqvist Dunkers, 2018) det analysverktyg som studien 

har utgått ifrån, med sociokulturellt perspektiv. Studiens inriktning har i delaktighetsmodellen 

varit aspekten samhandling i undervisningskulturen, vilket i stort innebär att eleverna gör en 

social aktivitet i syfte att utveckla elevernas kunskaper (ibid.). Genom samhandling kan 

eleverna utmanas och lära av varandra inom den proximala utvecklingszonen som Vygotskij 

(1978) tar upp och det är inom den proximala utvecklingszonen nya former av kunskaper 

uppstår hos eleven.  
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I en samhandling använder eleverna sig också av språket som verktyg för att kommunicera 

och lära av varandra. Jakobsson (2012) tar upp att i ett sociokulturellt perspektiv är språket en 

artefakt som förmedlar individens tankar och handlingar. Förmågan att använda artefakter 

utvecklas främst i sociala sammanhang. Språket, enligt Vygotskij, utgör i sin helhet 

människans verkliga medvetande (Jerlang, 2008). Språket är ett socialt fenomen som från 

början, enligt Jerlang, utvecklades som en kommunikativ nödvändighet som med tiden har 

utvecklat en variation av ändamål. I ett sociokulturellt perspektiv kan man med hjälp av 

språket samspela med andra människor, vilket skapar förutsättningar för lärande. Utifrån det 

perspektivet kan man koppla på det demokratiska deltagarperspektivet (Haug, 1998). Det 

betyder att eleven ska bli accepterad för den hen är och att hen accepterar andra. Eleven 

medverkar också till att skapa en gemenskap (ibid.). I framtiden kommer eleverna i 

gränslandet att bli vuxna medborgare och ska tillhöra en gemenskap. De ska bli en del av det 

demokratiska samhället och aktivt medverka i samhället. Anledningarna till att elever i 

gränslandet mellan grundskola och grundsärskola är i behov av anpassningar, måste därför 

hittas i samhället och i skolans verksamhet, inte hos individen. Utifrån ett demokratiskt 

deltagarperspektiv (ibid.) visar skolverksamhetens uppdelning på en problematik. Det finns en 

risk att skolan är med och bidrar till ett segregerat samhälle när man väljer att särskilja elever 

både i olika skolformer, som till exempel särskola och i särskilda undervisningsgrupper. 

För att eleverna i gränslandet ska bli accepterade i ett framtida demokratiskt samhälle, eller 

erkända som Szönyi, et al. (2018) benämner det i delaktighetsmodellen, behöver eleverna i 

gränslandet redan nu ingå i en gemenskap. Ahlberg (2016), som grundar sina resonemang i 

den sociokulturella teorin, tar upp att lärandet sker i samspel med andra och att det påverkas 

av sociala sammanhang. Därför blir de grupper eleverna i gränslandet tillhör och den kultur de 

växer upp i viktiga. Att särskilja elever i grundskolan kan skapa ett utanförskap och för 

eleverna i gränslandet som går på grundsärskolan ökar även risken för att de ”normalbegåvade 

eleverna” blir negativa gentemot de elever som har en intellektuell funktionsnedsättning 

(Deng & Zhu, 2016).  Enligt Siperstein et al. (2007) är nyckeln att ändra de ungas attityder 

mot elever som har en intellektuell funktionsnedsättning, få de unga att se styrkorna med 

olikheter. Utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv (Haug, 1998), att alla människor ska 

delta i samhället utifrån hens förutsättningar, finns en risk att elever i gränslandet mellan 

grundskola och grundsärskola blir exkluderade från samhället när de redan i skolan blir 

exkluderade från den ordinarie undervisningen och den sociala gemenskap som bildas i 

grundskolans klassrum. 

 

2.7 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka hur några lärare i grundskola och grundsärskola 

beskriver pedagogiska anpassningar inom skolans undervisningskultur riktade till elever som 

befinner sig i gränslandet mellan de två skolformerna.  
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De frågeställningar som har använts för att besvara syftet är:  

• Hur beskriver några lärare på grundskola och grundsärskola de behov av pedagogiska 

anpassningar inom skolans undervisningskultur som elever i gränslandet mellan de 

båda skolformerna har? 

• Vilka skillnader och likheter vad gäller beskrivningar av pedagogiska anpassningar 

inom skolans undervisningskultur finns det mellan lärarna på grundskolan och lärarna 

på grundsärskola? 

 

3. Metod 
I detta kapitel presenteras forskningsansats och metodval. Även urval och beskrivning av 

skolor och respondenter tas upp. Därefter beskrivs genomförande och vinjettfall. Kapitlet 

avslutas med validitet, etiska övervägande och slutligen dataanalys. 

 

3.1 Forskningsansats och metodval 

Forskningsansatsen som har använts i studien är kvalitativ. Metodansatsen är inspirerad av 

fenomenografi som har sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin (Håkansson & Sundberg, 

2012). Studien har undersökt hur lärare i grundskola och grundsärskola beskriver pedagogiska 

anpassningar inom skolans undervisningskultur riktade till elever som befinner sig i 

gränslandet mellan de två skolformerna. Enligt Fejes och Thornberg (2015) är fenomenografi 

en bra metodansats att använda när man noggrant vill undersöka och återge människors tankar 

om något specifikt, vilket denna studie syftar till. 

Datainsamlingsmetoden som har använts är semistrukturerade intervjuer. Metoden valdes för 

att språket är nyckeln till interaktion och samtal inom sociokulturellt perspektiv. Då studien 

syftar till att lyfta fram lärarnas fördjupade tankar och inte förväntade svar, skapades öppna 

frågor inom frågeområdet. Öppna frågor försvårar kategoriseringsmomentet, men valdes ändå 

för att få fram lärarnas tankar. När man arbetar med mer styrda frågor får man även mer 

styrda svar, vilket hade underlättat i kategoriseringsmomentet, men inte gett spridningen i 

svaren som studien eftersträvar.  

 

3.2 Urval av skolor och respondenter 

De fyra skolorna där studien har genomförts ligger i Mellansverige, men i skilda städer. 

Skolorna har valts ut för att de är närbelägna, har olika kategorier av elever, samt att lärarna 

har visat intresse att delta i studien. Grundskolorna är F-6 skolor. Den ena grundskolan ligger 

i ett villaområde med övervägande svenska elever. Den andra grundskolan ligger centralt med 

övervägande elever med utländsk härkomst. Grundsärskolorna som deltagit i studien är 1–9 

skolor och med ett blandat upptagningsområde. 
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Yin (2013) belyser i sin bok att man om möjligt ska eftersträva att få en så stor spridning av 

intervjusvaren som möjligt. Sannolikheten för svarsspridning ökar med att man gör ett 

avsiktligt urval utifrån ålder, kön och ursprung. Därför fördelades även intervjuerna mellan 

män och kvinnor i olika åldrar. En annan viktig aspekt var att respondenterna var legitimerade 

och att de hade minst tre år i yrket, då studien syftar till att lyfta de intervjuade lärarnas 

praktiska erfarenheter av pedagogiska anpassningar. Det visade sig svåruppfyllt då flera av 

grundsärskolans lärare som anmälde intresse för intervjuerna befann sig i utbildning och var 

därför inte vare sig färdigutbildade eller legitimerade speciallärare, men de hade flera års 

erfarenhet av yrket. Däremot var majoriteten av grundskolelärarna i studien legitimerade. 

Det var svårt att få tag på respondenter vilket resulterade i att inget avsiktligt urval kunde 

göras utan intervjuer gjordes med de som var intresserade av att delta i studien. Resultatet 

blev ändå en spridning av ålder, kön och antal år i yrket, vilket vi eftersträvade. En andra 

kontakt med skolorna för att inspirera fler lärare att låta sig intervjuas valdes då bort. I studien 

är det lärarnas beskrivningar av anpassningar i skolans undervisningskultur riktade till elever 

som befinner sig i gränslandet som undersöks. Anledningen till att intervjua lärare i två olika 

skolformer, är att kunna jämföra likheter och olikheter mellan dessa. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv (Håkansson & Sundberg, 2012) kan de olika verksamheterna lära sig av varandra 

för att hjälpa elever i gränslandet mellan de två skolformerna att uppnå kunskapskraven. 

Genom att belysa arbetssätt i de olika skolformerna kan paralleller påvisas och dörrar för 

samarbete öppnas.  

 

3.2.1 Beskrivning av respondenterna 

För att uppnå studiens syfte valdes tio lärare som undervisar i klass ut att delta. Fem av 

lärarna jobbar på mellanstadiet på grundskolan och de andra fem lärarna jobbar på 

grundsärskolan. Totalt var det två män och åtta kvinnor som deltog i studien. Åldern varierade 

mellan 24–55 år.  

Av de intervjuade lärarna på grundskolan var det fyra av fem lärare som var legitimerade. En 

av lärarna på grundskolan var inte klar med examensarbete, men hade flera års erfarenhet av 

läraryrket. Av de fem intervjuade lärarna på grundsärskolan var det tre lärare som inte var 

legitimerade speciallärare, men dessa befinner sig i olika stadier av speciallärarutbildningen 

så de är i utbildning. Då skolformen i grundsärskolan kräver att man som undervisande lärare 

är utbildad speciallärare blev det en viss skillnad mellan utbildningsgrad på lärarna i studien, 

men då syftet var att undersöka hur lärare beskriver pedagogiska anpassningar var det av 

större vikt att de undervisade i klass än att de var utbildade speciallärare. Lärarna hade 5–18 

års yrkeserfarenhet med elevgruppen så deras svar var ändå relevanta. 

 

3.3 Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes kontaktades rektorerna på respektive skola för ett 

godkännande. Efter det tillfrågades lärarna om de ville delta i studien och ett missivbrev 
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skickades ut. Totalt genomfördes tio semistrukturerade intervjuer som varade mellan 30–50 

minuter. Fem intervjuer med lärare som jobbar på grundskola och fem intervjuer med lärare 

som jobbar på grundsärskola. Intervjuerna utgick från några få färdigformulerade frågor för 

att lärarna skulle kunna utveckla och fördjupa sina svar om pedagogiska anpassningar riktade 

till elever i gränslandet. För att lärarna skulle fördjupa sina svar har teknikerna probing och 

icke-verbal probing använts under intervjuerna. Detta innebär, enligt Fejes och Thornberg 

(2015), att följdfrågor som till exempel ”hur tänker du då?” har ställts och att intervjuaren har 

till exempel nickat för att visa att hen lyssnar och vill att respondenten ska fortsätta att 

utveckla svaret.  

Intervjuerna genomfördes av var och en i respektive skola. De spelades in och transkriberades 

ordagrant för att inte utelämna någon information. Detta var viktigt för att i ett senare skede 

kunna läsa och analysera varandras transkriberingar. Innan analysen påbörjades 

avidentifierades de intervjuade grundskolelärarna genom att benämnas L1 - L5 och de 

intervjuade grundsärskolelärarna SL6 - SL10.  

 

3.3.1 Vinjettfall 

Två vinjetter konstruerades av en elev i gränslandet mellan de två skolformerna. Detta för att 

de intervjuade lärarna skulle få en förståelse om vilken målgrupp studien utgår ifrån och 

utifrån etiska aspekter att inte diskutera en existerande elev med skolsvårigheter. En utifrån 

grundskolans perspektiv och en utifrån grundsärskolans perspektiv. Detta på grund av att 

eleverna i gränslandet oftast inte hänger med på lektionen i grundskolan, men när de hamnar 

på grundsärskolan dominerar de ofta på lektionen. Under utformandet av dessa vinjettfall 

tillfrågades nuvarande kollegor om beskrivningarna. I utformandet kunde man då ta hjälp av 

ett gemensamt minne av en elev som bedömdes befinna sig i gränslandet. Efter att 

beskrivningen gjorts gjordes försök att generalisera den lite så att den inte bara gäller en elev 

utan kan passa in på fler. I denna process beslutades det att skriva in genusbeskrivningar i 

vinjettfall för grundskolan, då flertalet lärare beskrev skillnader mellan könen på eleverna i 

gränslandet i grundskolan. Justeringar av ord har gjorts och information har lagts till innan 

dessa skickades ut till de intervjuade lärarna samtidigt som missivbrevet. Grundskollärarna i 

studien fick grundskolans vinjettfall och grundsärskolelärarna i studien fick grundsärskolans 

vinjettfall.  

 

Vinjettfall grundskolan 

En elev som kommer på lektionerna men som inte får mycket gjort, lämnar sällan in uppgifter 

och när de lämnas in är de bristfälliga eller gjorda tillsammans med en kompis. Den förlitar 

sig mycket på kompisar, tittar på deras svar eller skriver rakt av boken. Killarna upplevs ofta 

som ofokuserade medan flickorna ser ut att hänga med, men ingen av dem kan förklara 

uppgiften de fått. I grupp kan man luras av tjejerna att de förstår mer än de gör. Betygsmässigt 

når de inte upp till målen och läraren har svårt att hinna fånga upp dem under lektionstid då 

kunskapsluckorna ofta är stora. 
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Vinjettfall grundsärskolan 

Elever som alltid hinner klart med uppgifterna och vill ha fler. De gör uppgifterna snabbt och 

vill ha fler, inte gå tillbaka och förbättra svaren. Skulle kunna arbeta mer med uppgiften men 

nöjer sig med att blivit klar. Kvantitet värderas högre än kvalitet. De elever som räcker upp 

handen och kan svaret på frågorna man ställer, både om sådant som man läst tillsammans men 

även aktuella saker från nyheterna. Elever som undervisande lärare känner att de kanske 

skulle kunna klara målen, med extra hjälp av en vuxen, på grundskolan i alla fall i vissa 

ämnen eller moment. 

 

3.4 Validitet 

Tiden för genomförandet av studien begränsade antalet intervjuer till tio. Ett större antal 

intervjuer hade kunnat ge en mer generaliserad bild över hur det ser ut på skolorna i Sverige.  

Ett lågt antal respondenter kan minska validiteten i studien, men i och med att tiden är 

begränsad läggs i stället mer tid på intervjufrågorna och på att analysera dem, vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) i sin tur ökar studiens validitet. En fördel med färre 

respondenter är att tolkningar av svaren kan göras noggrannare och att studien blir mer 

lätthanterlig, vilket också Kvale och Brinkmann menar på är en stor vinning. 

För att ytterligare öka validiteten i studien har alla intervjuer spelats in, transkriberats 

ordagrant och lästs av oss båda för att undvika att höra sådant som inte sagts, så som Fejes 

och Thornberg (2015) påpekar. Utifrån vad som har framkommit i intervjuerna kan det högst 

troligt tolkas på flera olika sätt än vad som framkommer i denna studie. Denna studie har 

försökt att tolka det mesta i händelser som lärarna beskriver utifrån två individuella analyser 

och slutligen en gemensam analys. Olika analyser av intervjuerna är ytterligare ett sätt att öka 

validiteten, enligt Fejes och Thornberg.  

I en studie ska man ha en objektiv hållning, men att hålla sig helt neutral i ett ämne som 

engagerar är svårt. Delar av studien kan därmed innehålla en viss subjektivitet i och med att vi 

som har genomfört studien är verksamma lärare. Ett sätt att försöka minimera subjektivitet att 

lysa igenom i studien är att lyfta fram olika tolkningar och perspektiv från intervjuerna. Ett 

annat sätt är att ta upp och granska konkurrerande förklaringar och forskning som lyfter fram 

olika perspektiv på den genomförda studien. 

För att öka validiteten har bilden av målgruppen testats och jobbats fram med hjälp av några 

lärare genom en vinjett, en beskrivning av en fiktiv elev på grundskolan samt en fiktiv elev på 

grundsärskola. Tanken med att använda vinjett i studien var även att undvika att diskutera 

enskilda elever och att säkerställa att intervjuerna handlar om anpassningar till rätt grupp av 

elever. 
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3.5 Etiska överväganden 

Utifrån etiska aspekter har vinjettfall av elever i gränslandet mellan de båda skolformerna 

skrivits för att undvika att diskutera existerande elever. 

Kvale och Brinkman (2014) lyfter vikten av att ett skriftligt avtal är bra att ta fram inför 

intervjun för att undvika oklarheter. Därför fick de intervjuade lärarna ta del av ett missivbrev 

innan intervjuerna genomfördes. I missivbrevet togs syftet med studien upp och en kort 

beskrivning av hur studien skulle komma att genomföras. Respondenterna informerades även 

om hur intervjuerna skulle gå till, att de skulle komma att spelas in och transkriberas. Enligt 

vetenskapsrådets (2017) rekommendationer informerades respondenterna om att intervjuerna 

är en del av ett examensarbete för speciallärare, att studien kommer att publiceras, men att 

namn på respondenter och skola kommer att avidentifieras och att de när som helst kunde 

avbryta sitt deltagande utan efterföljande frågor. Creswell och Poth (2017) tar även upp att det 

är viktigt att man avidentifierar deltagarna i ett tidigt skede för att undvika införande av 

identifierbar information i analysarbetet. Därför numrerades de intervjuade respondenterna 

som L1-L5 och SL6-SL10 innan analysen påbörjades.  

 

3.6 Dataanalys 

Analyserna är inspirerade av fenomenografi. Två enskilda analyser och en gruppanalys, som 

Fejes och Thornberg (2015) tar upp, genomfördes. Intentionen med analyserna var att söka 

svar på forskningsfrågorna. Svaren har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv med 

hjälp av delaktighetsmodellen som är ett analysverktyg. Utifrån sociokulturell teori är det i 

samspel med andra människor som man lär sig (Vygotskij, 1978), vilket även 

delaktighetsmodellen utgår ifrån. 

Första steget i analysarbetet var att enskilt läsa transkriberingarna flera gånger och titta efter 

delaktighetsaspekter som framträdde i alla intervjusvaren och färgmarkera dem. De 

färgmarkerade intervjusvaren delades sedan in i nyckelord. Efter att på varsitt håll kommit 

fram till olika nyckelord i de transkriberade intervjusvaren, påbörjades förhandlad 

samstämmighet. Konkret innebar det att vi tillsammans jämförde, diskuterade och fastställde 

kategorisystemen i intervjuerna från de båda skolformerna. De första kategorierna skapades 

av begrepp tolkade utifrån Szönyi, et al. s (2018) definition av samhandling.  
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Detta resulterade i fem olika kategorier, som alla är inom ramen för aspekten samhandling, 

som i sin tur är en del av delaktighetsmodellen. De fem kategorierna är; tillsammans, 

variation, alla bidrar, andras erkännande och gemenskap (se figur 1).  

 

 

 

De färgmarkerade intervjusvaren sorterades sedan in i tillhörande intervjufråga och filtrerades 

i någon av de fem olika kategorierna.  

 

Sist jämfördes alla kategorier, vilket resulterade i att kategoriantalet blev färre. Denna fas 

kallas för kontrastiva fasen och, enligt Fejes och Thornberg (2015), innebär det att 

kategorierna i slutanalysen då ska vara uttömmande. När de olika kategorierna jämfördes 

upptäcktes det att flera av kategorierna går in i varandra. Efter diskussioner fram och tillbaka 

minskades kategoriantalet till tre övergripande kategorier på pedagogiska anpassningar: 

relationer, tillsammans och undervisning. 

 

4. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras den data som har framkommit genom de intervjuade 

lärarnas svar. Svaren har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv, det vill säga hur 

lärare och elever samspelar med varandra. Svaren har även analyserats med hjälp av 

delaktighetsmodellen (Szönyi et al., 2018) som är ett analysverktyg. I delaktighetsmodellen 
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har fokus varit undervisningskulturen med inriktning på aspekten samhandling. Genom 

samhandling kan eleverna utmanas och lära av varandra, inom den proximala 

utvecklingszonen (Vygotskij, 1978). Utgångspunkten i analysen är studiens forskningsfrågor 

som redovisas tillsammans. Resultatdelen avslutas med ett sammanfattande resultat. 

Forskningsfrågorna: 

• Hur beskriver några lärare på grundskola och grundsärskola de behov av pedagogiska 

anpassningar inom skolans undervisningskultur som elever i gränslandet mellan de 

båda skolformerna har? 

• Vilka skillnader och likheter vad gäller beskrivningar av pedagogiska anpassningar 

inom skolans undervisningskultur finns det mellan lärarna på grundskolan och lärarna 

på grundsärskola? 

 

4.1 Pedagogiska anpassningar för elever i gränslandet 

Utifrån de intervjuade lärarnas svar delades den slutliga kategoriseringen av datainsamlingen 

in i tre kategorier: relationer, tillsammans och undervisning. Dessa kategorier är ett resultat 

avseende studiens båda frågeställningar som redovisas tillsammans. 

 

4.1.1 Relationer 

En övervägande del av de intervjuade lärarna anser att skapa bra relationer med elever i 

gränslandet är en viktig anpassning för att nå dem. SL10 menar ”att skapa relation är en 

anpassning som är framgångsrik”. I intervjuerna kom det fram tre olika perspektiv på 

relationella anpassningar och då var det fokus på relationer mellan lärare-elev, elev-elev och 

relation mellan grundskolans elever och grundsärskolans elever. 

En bra relation mellan lärare och elev menar några av de intervjuade lärarna skapas genom 

respekt och att involvera eleven i gränslandet i planeringen av undervisningen. L5 säger 

”respekt för eleven. Hur gör vi nu? Blanda in eleven. För det första fråga eleven”.  

Ett annat intressant perspektiv på relationella anpassningar som L5 tar upp är om relationen 

mellan elev och lärare inte fungerar. Hen säger att ”det är inte alltid som alla elever går ihop 

med alla människor. Visst jag kommer in i en klass och sen är det liksom 20 plus elever som 

ska sitta där och bara köpa mig. Det är inte säkert att de gör det”. L5 menar därför att en 

anpassning kan vara att elever i gränslandet får möta och bygga relation med andra 

pedagoger, som till exempel en speciallärare. 

Grundskolelärarnas och grundsärskolelärarnas intervjusvar skiljer sig åt en del. Detta kan bero 

på de olika förutsättningarna de har i klassrummen. Lärarna i grundskolan tar upp att det är 

för många elever i klassen och att de inte hinner med eleverna i gränslandet på ett önskvärt 

sätt och därmed inte heller skapa den relation som behövs för att nå eleverna i gränslandet. L1 

menar att det är ”större chans att nå eleverna i gränslandet om man var två utbildade 

pedagoger”. Hen påpekar också att ”hur fantastiska hjälpmedel det än finns med datorer och 
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appar och allting så de här barnen behöver ju hjälp med det också. De blir ju inte självgående 

bara för att man slår igång ett program åt dem”.  L3 påpekar att det vore bra att ha ”möjlighet 

att jobba lite extra med vissa elever”.  

De flesta av lärarna på grundsärskolan påpekar tvärtemot grundskolans lärare att tiden finns, 

dels för att grupperna är mindre, dels för att man är fler vuxna i klassrummet. SL6 berättar att 

”som mest på grundskolan hade jag 28 elever, nu på grundsärskolan har jag inte så många så 

nu kan man mer gå på djupet med varje elev, man hinner skapa en relation med alla på 

grundsärskolan”. SL8 menar att eleverna på grundsärskolan får ”vuxenstöd eller kompisstöd 

när de får sina utmaningar” och SL9 säger att ”det är lättare att göra anpassningar i 

grundsärskolan”, vilken hen kan referera till för hen har jobbat som grundskolelärare innan.  

En bra relation elever emellan är viktigt när det kommer till anpassningar anser även 

övervägande del av de intervjuade lärarna. En bra relation skapar förutsättningar för att 

eleverna hjälper och lär av varandra. L5, som jobbar på grundskolan, menar på att man ”först 

och främst ska stärka upp det sociala, det är trygghetsmässigt att till exempel sitta med en 

kompis man känner att man mår bra med”. L5 menar också att om eleven i gränslandet är 

trygg kan hen ”som lärare koppla på andra elever som kan hjälpa eleven i gränslandet”. SL10 

som jobbar på grundsärskolan säger också att det är viktigt med trygghet för att nå eleverna i 

gränslandet, ”det är svårt med de här eleverna i gråzonen. Men jag tror att för att det lyckades 

för hen (att ha lektioner tillsammans med grundskolans elever) och det gick bra, var för att 

hen kände eleverna, hen kände lärarna, det var en trygg plats hen kunde gå till”. 

De flesta av de intervjuade lärarna på grundsärskolan tar upp att det är viktigt med en bra 

relation mellan grundskolans elever och grundsärskolans elever. Detta för att bland annat 

kunna inkludera eleverna som går på grundsärskolan i den sociala gemenskapen på 

grundskolan. SL7 säger att ”integrering med grundskolan är viktigt för våra elever men också 

för oss lärare”. Lärarna på grundsärskolan lyfter även vikten av att eleverna får känna en 

tillhörighet med grundskolans elever och att även de elever som har svårigheter syns i skolan 

och samhället. Att det är viktigt att de är med i gemenskapen och inte segregeras. 

Relation mellan grundskolans elever och grundsärskolans elever var inget som de intervjuade 

grundskolelärarna tog upp, vilket faller sig naturligt i och med att det inte finns någon 

grundsärskola i närheten av de grundskolor där intervjuerna genomfördes. 

 

4.1.2 Tillsammans 

Övervägande av de intervjuade grundskolelärarna nämnde att lära tillsammans som en 

anpassning. Ett exempel som togs upp var kooperativt lärande, ett arbetssätt där man jobbar 

tillsammans i olika konstellationer beroende på uppgift, för att lära av varandra. L2 säger ”det 

här kooperativa, jag använder det som en anpassning därför att jag ser att eleverna lär av 

varandra”. Lärarna i studien beskriver en glädje i att kunna och lyckas tillsammans med sina 

klasskamrater och att de får med sig mer kunskap när de har arbetat fram resultatet med en 

kamrat. 
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Övervägande av de intervjuade lärarna är också eniga om att för att nå elever i gränslandet 

måste man utgå från var eleverna i gränslandet befinner sig kunskapsmässigt. Sedan måste 

läraren lägga uppgiften på en lite högre nivå för att utmana och utveckla elevernas förmågor. 

SL6 påpekar att ”alla ska ha lite för svårt för att befinna sig i utvecklingszonen”. 

Grundsärskollärarna belyser också vikten av kompisstöd eller vuxenstöd för att nå nya 

kunskaper tillsammans. 

Några av de intervjuade grundskolelärarna tar också specifikt upp att det är framgångsrikt för 

elever i gränslandet att jobba tillsammans i grupparbete, vilket inte grundsärskolelärarna tog 

upp. Det intressanta här är inte hur de jobbar med grupparbete, utan att man kan urskilja en 

skillnad på synsätt på eleverna i gränslandet beroende på vilken skolform hen tillhör. Om 

eleven i gränslandet går i grundskolan är synen att hen behöver mycket stöttning och hjälpa av 

elever och lärare. L2 beskriver det som att ”ha de bredvid någon som jag vet kan hjälpa, utan 

att de bara skriver av”. Lärare beskriver att en lyckad gruppsammansättning är när eleverna 

värnar om varandra och kliver in för att hjälpa varandra.  I grundsärskolan är synen på eleven 

i gränslandet det motsatta. Hos de intervjuade grundskolelärarnas svar framkommer det att 

lärarna har ökade krav och förväntningar på eleverna i gränslandet. Här får eleven i 

gränslandet ta en ledande roll och visa vägen för andra elever och ta mer ansvar. SL7 säger att 

”det handlar om att visa upp dem som förebilder i klassen, de får vara med och förklara saker 

i klassen”. Eleverna i gränslandet får skriva lite mer, starta upp egna arbetsuppgifter, får ett 

större ansvar i gruppen vilket gör att eleverna stärks och får ett större självförtroende. 

 

4.1.3 Undervisning 

I kategorin undervisning, tar lärarna upp konkreta anpassningar som till exempel material, 

verktyg, feedback, som används för att nå och underlätta kunskapsinhämtandet för elever i 

gränslandet. Genom tillgång till alternativa verktyg som till exempel surfplatta och datorer 

ökar också möjligheten för delaktighet för eleverna i gränslandet. SL8 beskriver detta på ett 

bra sätt, hur man kan jobba och bidra på olika sätt; 

När vi ska skriva anteckningar till exempel så anpassar jag stoffet som ska skrivas genom att 

stryka under det viktigaste på tavlan. De flesta eleverna skriver av allt på tavlan, några det 

understrukna, några får ett skrivet papper på bänken eftersom de tappar fokus när de måste lyfta 

blicken, en har en hjälpskrivare (personal) som tar över när hen ger upp, en skriver med hjälp av 

surfplatta och en tar bild på tavlans anteckningar. 

De högpresterande uppmanas läsa igenom anteckningarna och komma på en fråga eller så har 

jag tänkt ut en fråga som jag vill att de ska lösa. Vissa år har de fått söka vidare på mer fakta på 

sin surfplatta eller leta bilder eller liknande. 

Intervjuerna visar också att alternativa verktyg som surfplatta med olika appar och datorer 

används i grundskolans fall som ett hjälpmedel och i grundsärskolans fall för att utmana 

eleverna. Samtliga av grundskolans lärare nämner alternativa verktyg som en hjälp. L1 säger 

att ”hur fantastiska hjälpmedel det än finns med datorer och appar och allting så de här barnen 

behöver ju hjälp med det också”. Lärarna på grundskolan erbjuder surfplattor till de lässvaga 

eleverna där de kan lyssna på texter istället för att läsa själva. Det är ett sätt för lärarna i 

grundskolan att nå eleverna i gränslandet. Lärarna i grundsärskolan beskriver samma 
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hjälpmedel som ett sätt att utmana eleverna. I grundsärskolan uppmanas eleverna gränslandet 

att söka mer fakta på egen hand med hjälp av surfplattan. 

Lärarna i studien tog också upp att det är viktigt att man involverar eleverna i gränslandet i sitt 

eget lärande, att de tillsammans planerar hur undervisningen ska vara. L5 säger ”respekt för 

eleven. Hur gör vi nu? Blanda in eleven”. Alla lärare oavsett skolform lyfter vikten av att göra 

eleverna delaktiga i sitt eget lärande genom att få vara med i planeringen av arbetsområdet 

och arbetssätten. 

Lärare i samtliga intervjuer nämner individanpassade uppgifter/böcker som en av sina 

anpassningar i undervisningen. Alla lärare i studien som är verksamma i grundskolan är inne 

på att man måsta individanpassa. SL9 lyfte att hen arbetar med ”svårare texter” som en 

anpassning i undervisningen. De beskriver hur man som lärare behöver hitta elevens nivå där 

den befinner sig för att sedan kunna lägga sig på rätt nivå för just den eleven. 

Grundskollärarna i studien beskriver hur de gör ett lättare material medan lärarna på 

grundsärskolan beskriver uppgifter och övningar på en högre och svårare nivå. 

Under intervjun med L4 berörs vikten av att man som lärare skapar situationer ”där eleven 

känner sig självständig och lyckas” och där håller SL7 med som berättar om att elever måste 

få ”lyckas och lyftas fram när de gör det”. Lärarna på grundskolan beskriver hur de försöker 

ligga steget före eleverna och försöker förutse var problemen kommer att dyka upp för att 

förhindra dem. De beskriver en varierad undervisning där de tar hjälp av olika hjälpmedel för 

att tydliggöra för eleverna, det kan handla om bildstöd, extra genomgångar eller ett anpassat 

schema med kortare arbetspass eller helt enkelt om placeringen i klassrummet 

 

4.2 Sammanfattande resultat 

Syftet med den här studien är att undersöka hur lärare i grundskola och grundsärskola 

beskriver pedagogiska anpassningar inom skolans undervisningskultur riktade till elever som 

befinner sig i gränslandet mellan de två skolformerna. En pedagogisk anpassning lärare 

beskriver i studien är relationell anpassning. En annan anpassning är att man jobbar mycket 

tillsammans på olika sätt och i olika konstellationer. Ytterligare en anpassning som lärarna i 

studien beskriver är anpassning i undervisningen, att man bland annat kan individualisera, 

förändra miljön och använda sig av alternativa verktyg för att nå eleverna i gränslandet. Alla 

de här anpassningarna ökar möjligheten för samhandling. 

Samtliga av lärarna som deltar i studien anser att det är viktigt att bygga bra relationer med 

eleverna i gränslandet. Detta är grunden för att ett lärande ska ske. Ett sätt att skapa en bra 

relation är att visa eleverna i gränslandet respekt genom att bland annat göra dem delaktiga i 

sitt eget lärande. Genom att göra det får eleverna i gränslandet samtidigt ett erkännande av 

läraren, vilket i sin tur troligtvis påverkar eleverna i gränslandets delaktighet och lärande 

positivt under kommande lektioner. 

Det som kontrasterar intervjusvaren är de intervjuade lärarnas syn på eleverna i gränslandet. 

Grundskolelärarna i studien ser på eleverna i gränslandet som svaga och att de behöver 
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mycket hjälp. Grundsärskolelärarna i studien har motsatt synsätt. De låter eleverna i 

gränslandet utmanas och ta extra ansvar. Olika synsätt på eleverna i gränslandet kan bidra till 

hur eleverna i gränslandet ser på sig själva och sin framtid vilket i sin tur kan resultera i om de 

blir demokratiska medborgare som aktivt medverkar i samhället eller inte. 

Det som också framkommer i studien är lärarnas positiva perspektiv på samhandling. De 

intervjuade grundskolelärarna låter eleverna jobba mycket tillsammans och i olika 

gruppkonstellationer. Detta tyder på att de ser lärandet som sociokulturellt, att man lär i 

samspel av varandra. Grundsärskolelärarna tar inte upp grupparbete nämnvärt mycket i 

intervjusvaren, däremot tar samtliga grundsärskolelärare upp en önskan om ett bra samarbete 

med grundskolans elever och lärare. Utifrån detta kan man tyda att de också ser lärandet som 

sociokulturellt. Grundsärskolelärarna menar på att ett samarbete med grundskolan är viktigt 

både för den sociala gemenskapen och för att eleverna i gränslandet ska kunna vara med på 

grundskolans lektioner om det skulle vara aktuellt.  

 

4.3 Analys utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Utifrån resultatet kan man se att de intervjuade lärarna i studien beskriver de behov av 

pedagogiska anpassningar som eleverna i gränslandet har utifrån tre övergripande kategorier: 

relationer, tillsammans och undervisning. Kategorierna är inte separerade från varandra i 

verkligheten eller i studien, utan korsar varandra hela tiden. Uppdelningen är endast till för att 

få en struktur och överblick över studiens resultat.  

Från det sociokulturella perspektivet ses lärandet som en social konstruktion, att man lär i 

samspel med varandra (Vygotskij, 1978). En förutsättning för att få eleverna att hjälpa och 

lära i samspel med varandra är att skapa goda relationer och en trygghet. Att skapa goda 

relationer och en trygghet påpekar övervägande av de intervjuade lärarna är en viktig 

anpassning för att överhuvudtaget nå och utmana eleverna i gränslandet. En bra relation 

skapas genom respekt. Utifrån intervjusvaren kan man tolka att man får respekt genom att 

göra eleverna delaktig i sitt eget lärande. Lärarna i studien frågade och lyssnade till eleverna, 

hur de bäst lär sig och vilka de helst ville jobba med och så vidare. Eleverna i gränslandet har 

med andra ord möjlighet att själva påverka undervisningen till viss del. Utifrån detta kan man 

också tolka att eleverna i gränslandet får lärarens erkännande i undervisningen när de blev 

involverade i sitt eget lärande. När eleverna blir involverade i sitt eget lärande ökar 

motivationen och det blir meningsfullt för eleven att gå i skolan. Vygotskij (2010) tar upp att 

för ett lärande ska ske behöver eleverna lära sig i ett meningsfullt sammanhang och förstå 

varför hen ska lära sig något.  

Lärarna i studien tar också upp att man måste utgå från var eleven i gränslandet befinner sig 

kunskapsmässig och sedan lägga uppgiften på en lite högre nivå för att nå eleverna i 

gränslandet. Det lärarna menar är den proximala utvecklingszonen som ligger utanför den 

egna kunskapen, där lärandet sker (Vygotskij, 2011). Då eleven befinner sig i den proximala 

utvecklingszonen behöver den guidning framåt av en vuxen eller en kunnigare kamrat 

(Karlberg, 2016), vilket flera av eleverna i gränslandet får genom kooperativt arbetssätt. Här 
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är det viktigt att lyfta att även om elever ligger långt ifrån varandra kunskapsmässigt, 

utvecklar alla ny kunskap när de jobbar tillsammans (Jakobsson, 2018). 

Genom tillgång till bland annat alternativa verktyg som surfplatta och datorer ökar 

möjligheten för samhandling (Szönyi et al., 2018) för eleverna i gränslandet, både på 

grundskolan och grundsärskolan. Det som skiljer sig åt i de olika skolformerna är deras 

förutsättningar för att använda alternativa verktyg. I och med att de intervjuade 

grundskolelärarna inte har samma förutsättningar som de intervjuade grundsärskolelärarna 

med mindre grupper och fler vuxna i klassrummet, kan detta försvåra möjligheten till 

samhandling. Detta framkommer tydligt i en av de intervjuade grundskolelärarnas, L1, 

uttalande att ”hur fantastiska hjälpmedel det än finns med datorer och appar och allting så de 

här barnen behöver ju hjälp med det också. De blir ju inte självgående bara för att man slår 

igång ett program åt dem”.  

Det som också skiljer grundskolelärarnas intervjusvar i denna studie mot 

grundsärskolelärarnas är deras synsätt på eleverna i gränslandet. Denna skillnad framkommer 

bland annat när de intervjuade lärarna diskuterarar alternativa verktyg. Grundskolans lärare 

använder sig av ordet hjälpmedel när de diskuterar att eleverna i gränslandet behöver använda 

alternativa verktyg. Detta kan tolkas att surfplattan är till för att hjälpa eleverna i gränslandet. 

De intervjuade lärarna i grundsärskolan beskriver däremot alternativa verktyg som just ett 

verktyg som även kan användas till att utmana eleverna i gränslandet. Skillnaden på synsättet 

av eleverna i gränslandet framkommer också när de intervjuade lärarna diskuterar 

grupparbete. Även här beskriver grundskolelärarna att eleverna i gränslandet behöver hjälp av 

elever och lärare, att det är bra om någon ”tar sig an eleven” som L2 uttrycker sig. I de 

intervjuade grundsärskolelärarnas uttalande framkom det att de hade höga förväntningar på 

eleverna i gränslandet. De gav eleverna mer ansvar och de fick en ledande roll i klassrummet.  

I de intervjuade lärarnas intervjusvar framkommer det att det är viktigt att göra något 

tillsammans, även tvärs över skolformerna grundskola och grundsärskola. L3 tog upp att ”de 

är ju sociala, det är roligt att lära och lyckas tillsammans”. De intervjuade grundskolelärarna 

låter eleverna jobba en hel del tillsammans i grupparbete. När eleverna genomför en 

samhandling som grupparbete är det viktigt att de har en bra relation och att de upplever 

erkännande från de andra klasskamraterna (Szönyi, et al., 2018). Utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv är samspel en central del i undervisningen. Det är i det sociala samspelet 

människan utvecklas och det är med hjälp av språket erfarenheter förmedlas (Jerlang, 2008).  

Grupparbete innebär även att eleverna måste använda språket för att kommunicera tankar och 

idéer med varandra för att genomföra arbetet. I denna sociala process utvecklas språket och 

förutsättningar för lärande skapas (Jakobsson, 2018). 

De intervjuade grundsärskolelärarna lyfter också att det är viktigt att göra något tillsammans, 

vilket framkommer i SL6 intervjusvar ”bra för grundskolans elever att träffa oss, så de får se 

att vi är ungefär som dem”. Genom att göra något tillsammans kan man få eleverna på 

grundskolans erkännande, vilket i sin tur skapar bra relationer. Detta är viktigt för att bland 

annat kunna inkludera grundsärskolans elever i den sociala gemenskapen på grundskolan. 

Utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv (Haug, 1998) visar skolverksamhetens uppdelning 
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på en kontrast och det finns en risk att skolan är med och bidrar till ett segregerat samhälle när 

man väljer att särskilja elever i olika skolformer, som grundskola och grundsärskola.  

 

5. Diskussion 

I diskussionsdelen presenteras både metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

resultatdiskussionen kopplas studiens resultat utifrån studiens syfte och frågeställningar ihop 

med tidigare forskning. Även avslutande reflektioner presenteras i slutet av diskussionsdelen. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Enligt Tivenius (2015) ska man låta sitt kritiska jag diskutera med sitt defensiva jag i denna 

del. Den ska belysa eventuella begränsningar och svagheter och en rannsakan om huruvida 

metoden man valt är den bäst lämpade för just denna studie. Man kan även lyfta val som 

gjorts som har förstärkt studiens resultat. 

Forskningsansatsen var att göra en kvalitativ studie med inspiration från fenomenografi och 

det begränsade metoderna kraftigt. Då studien gick ut på att få fram lärares beskrivning av 

pedagogiska anpassningar för elever i gränslandet mellan grundskola och grundsärskola, 

valdes intervjuer (Yin 2013). Intervjufrågorna som ställdes var semistrukturerade, öppna 

frågor men ändå med en riktning. Om frågorna varit helt öppna hade svaren kunnat få en 

annan riktning och analysarbetet varit mer komplicerat, men kanske gett en större bild eller en 

mer ensidig. Innan intervjuerna initierades genomfördes en provintervju för att säkerställa att 

intervjufrågorna som sammanställts fungerade tillfredsställande. Samtliga intervjuer spelades 

in och transkriberades i sin helhet så att analysarbetet kunde göras på ett grundligt och 

heltäckande sätt, vilket är viktigt för en fenomenografisk intervju, enligt Fejes och Thornberg 

(2015). Studien hade kunnat genomföras med observationer av vilka anpassningar en lärare 

faktiskt använder sig av. Svårigheten med det var att hitta lärare som har elever i gränslandet 

hos sig just nu. Det hade också kunnat bli utpekande för eleverna, samt att anonymitetskravet 

hade varit svårt att uppfylla. Kanske hade det gett en annan bild av de anpassningar man ser 

att läraren gör. I en intervju kan man säga saker som man aldrig genomfört men fördelen var 

att de kunde beskriva anpassningar för elever i gränslandet de har just nu och tidigare elever. 

Men för denna studie bedömdes intervjuer vara det bästa valet. 

Intervjuer med semistrukturerade frågor ställdes till fem lärare i grundskolan och fem lärare i 

grundsärskolan. Därmed har båda sidorna fått lika mycket talutrymme och samma chans att 

göra sin röst hörd. Respondenterna hittades i två olika kommuner. Den ena kommunen bidrog 

med samtliga svar från grundskolan och den andra med svaren från grundsärskolan. 

Möjligheten till grundskolans och grundsärskolans anpassningar kan bero på kommunens 

skolbudget. Om alla deltagande skolor varit från samma kommun hade resultatet kanske varit 

mer rättvisande utifrån ekonomi och möjligheter till anpassningar. Men då syftet med studien 

inte var att ställa skolformerna mot varandra utan att enbart se vilka anpassningar de använder 

sig av, genomfördes intervjuerna i de två kommunerna. Det begränsade antalet respondenter 



 
 

30 
 

kan ha påverkat resultatet av vår studie, trots att vi kände att det mot slutet blev liknande svar 

utan något nytt. Hade spridningen på respondenterna varit större i exempelvis ålder, kön, 

kulturell bakgrund, undervisningsstadie, hemort och så vidare hade svaren troligtvis fått större 

spridning. Validiteten i studien påverkas av att skolorna avidentifierats, men då 

konfidentialitetskravet är grunden för att etiskt kunna genomföra studien är det ändå 

försvarbart. 

Vinjettfallens syfte var att beskriva eleverna i gränslandet i de olika skolformerna, det kan ha 

misslett respondenterna istället för att tydliggöra elevgruppen. Att skapa en beskrivning som 

alla förstår på samma sätt är omöjligt, men vinjettfallen var ett försök till det. Det finns en risk 

att lärare tänker bort en elev om någon del i vinjettbeskrivningen inte helt överensstämmer 

med deras bild av sin elev i gränslandet. Alternativet skulle annars varit att ha en diskussion 

om hur dessa elever ska definieras och det hade blivit olika för varje gång en intervju skulle 

genomföras. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I denna del kopplas resultatet utifrån studiens syfte och frågeställningar till tidigare forskning.  

 

5.2.1 Relationer, grunden för kunskapsutveckling 

Människan föds in i en redan befintlig social människovärld. I den ska hen utvecklas genom 

samspel med andra människor och genom interaktion med olika redskap som bland annat 

språket (Jerlang, 2008). Eleverna lär i samspel med varandra ur ett sociokulturellt perspektiv 

(Vygotskij, 1978) och en förutsättning för samspel är en bra relation som skapar trygghet. I 

studien framkommer det att en viktig anpassning för att nå eleverna i gränslandet är att bygga 

en bra relation och att få eleverna i gränslandet att känna sig trygga. Att relationer är viktigt 

för kunskapsutveckling framkommer också i Gustafsons (2010) studie, där ett antal lärare 

diskuterar vikten av att ha en bra relation med eleverna för att undervisningen ska fungera. Är 

en klass strulig kan orsaken vara att läraren inte har skapat en bra relation med klassen. Det 

framkommer också i studien att man som lärare inte bara är lärare. Det finns idag inte bara en 

läraridentitet, utan 70 olika läraridentiteter, enligt lärarna i Gustafsons studie. Flera av de 

identiteterna handlar om relationer som: konfliktlösare, förhandlare, samtalsledare och så 

vidare. Szönyi et al. (2018) tar också upp att om inte eleverna känner sig trygga, engagerade 

och erkända i skolan är det omöjligt att uppnå skolans kunskapsuppdrag. Även Aspelin (2015) 

diskuterar relationer utifrån begreppet relationskompetens. Han tar upp olika definitioner på 

relationskompetens, vilket inte kommer att diskuteras djupare i denna studie. Aspelin nämner 

att den övergripande definitionen på relationskompetens är att lärare-elev relationer bygger på 

respekt, tolerans, empati, intresse och att alla har förmåga att lära. Dessutom ska läraren visa 

hänsyn för elevernas skilda förutsättningar och olika sätt att lära. I studien framkommer det att 

en bra relation skapas genom respekt, vilket man bland annat får när man involverar eleverna 

i gränslandet i sitt eget lärande. Utifrån aspekten samhandling är det viktigt att involvera 

eleverna i sitt eget lärande. Det gör att eleverna får lärarens erkännande som i sin tur kan 
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resultera i att eleverna i gränslandet blir mer motiverade att lära sig och accepterar lärarens 

undervisning. 

 

En annan viktig anpassning som framkommer för att nå eleverna i gränslandet är att lära 

tillsammans. Oavsett vilken kunskapsnivå eleverna befinner sig i, utvecklas ny kunskap när 

de interagerar med varandra (Jakobsson, 2012).  Att jobba tillsammans är en fördel för 

eleverna i gränslandet, påpekar övervägande del av lärarna i studien. De kan då jobba med en 

elev som har kommit lite längre i sin kunskapsutveckling och som därmed kan guida eleven i 

gränslandet. Lärarna i studien utgår här ifrån den proximala utvecklingszonen som ligger 

utanför den egna kunskapen, där lärandet sker (Vygotskij, 1978). Undervisning baserad på 

den proximala utvecklingszonen tar hänsyn till barns förmåga att dra nytta av hjälp och 

samarbete (Kazdin, 2000). Även deras kognitiva egenskaper utvecklas till förmågor i ett 

socialt samspel med andra, och det är egenskaper eleverna kommer ha nytta av hela livet 

(Garrels & Arvidsson 2018). 

 

5.2.2 Att se varje individ  

I studien framkommer det att individualisering är viktigt. Gould Boardman, Argüelles, 

Vaughn, Tejero Hughes och Klingner (2005) beskriver hur lärare anpassar undervisningen för 

att nå större framgång. Där nämner man att lärare modifierar undervisningsmetoder allt 

eftersom mer framgångsrika metoder kan urskönjas i undervisningen. Det kan kopplas till den 

”anpassning i farten” som en av lärarna använde som beskrivning av verksamheten som är 

möjlig i särskolan med lite högre personaltäthet. Westling (2010) lyfter fram en förmåga att 

ändra inlärningsmiljön på ett sätt så den kan bemöta elevernas varierade beteenden, vilket 

också visade sig i intervjusvaren där en lärare beskriver en variation av individuella 

anpassningar. När man slår ihop det med beskrivningen av den stora variationen av klassrum 

som Lempinen (2017) skriver om, med alla utmaningar och olika förutsättningar, tydliggör 

man vikten av variation på insatserna till eleverna i gränslandet.  

En mängd forskare har gjort gällande att klasstorleken är en betydande faktor i lärandemiljön, 

en klass med 8–15 elever förbättrar inlärningen speciellt för yngre barn och elever med behov 

av särskilt stöd, enligt Lempinens artikel där hon sammanställt fler fallstudier. Även Szönyi et 

al. (2018) studie lyfter fram att elever, som var mottagna i grundsärskolan men gick på 

grundskolan, upplevde att deras möjligheter till utveckling och lärande begränsades när de 

undervisades i den mindre gruppen, än när de undervisades tillsammans med de andra 

klasskamraterna. Även Finn et al. (2003) studier lyfter fram att elevernas engagemang för 

inlärning ökar när en klass minskar i antal. Utmaningarna som individualisering innebär blir 

lättare att bemästra om en klass inte består av allt för många elever. I intervjuerna nämner 

samtliga lärare att individanpassade uppgifter behövs för att en inlärning ska kunna ske, 

lärarna från grundskolan nämner orden ”lättare och elevens nivå” medan lärarna från 

grundsärskolan nämner ”olika material och svårare texter” som en anpassning. Oavsett vilka 

anpassningar som görs underlättas den av färre antal elever i klassen som läraren är ansvarig 

för. Lempinen (2017) nämner i sin studie att flexibiliteten och möjligheten till anpassningar i 

lärmiljön ökar med ett mindre antal elever. Lärarna uttryckte även en otillräcklighet, både i tid 

där de känner att de som pedagoger behöver vara på fler ställen hela tiden, men också 
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saknaden av material som kan göra eleverna självständiga. Denna bild delas i studien av 

Gould Boardman et al. (2005), där lärare nämner att de blir överrumplade av elevernas olika 

kunskapsnivåer. Detta resulterar i att materialet kan behöva anpassas till fyra olika nivåer, 

men på samma planeringstid som tidigare.  

Under bearbetningen med intervjusvaren tydliggjordes behovet av en kontakt mellan 

grundsärskolan och grundskolan. Dels för att visa eleverna på grundskolan att alla är olika, 

dels för ett erfarenhetsutbyte mellan lärarna. Forskning visar att när anpassningar gjorda för 

specialundervisning används på grundskolan utvecklas alla eleverna positivt (Vaugn, Gersten 

& Chard 2000; Runström Nilsson 2015). För att skapa erfarenhetsutbyte mellan grundskolan 

och grundsärskolans lärare kan man använda sig av kollegialt lärande. Arthaud, Aram, Breck, 

Doelling & Bushrow (2007) lyfter det här ytterligare i sin studie där det kollegiala lärandet 

mellan dessa två lärargrupper inte bara uppmuntras, utan uppmanas för att få igång en 

inkludering på riktigt. De menar att eleverna kommer att göra stora vinningar på ett kollegialt 

lärande. I vissa delar av Kina lät man nyexaminerade lärare få en mentor som de dels kunde 

diskutera med, dels se hur de faktiskt undervisade på plats genom learn to teach from 

teaching, för att förbättra utbildningens kvalité (Deng & Harris, 2008). Att lärarna i de olika 

skolformerna observerar varandras lektioner skulle kunna vara ett steg i det kollegiala 

lärandet. 

I en artikel av Westling (2010) kan man läsa om en studie om vilka metoder lärarna använde 

sig av i sitt arbete med elever med utmanande beteende. Det mest anmärkningsvärda var att 

flertalet inte använde sig av någon strategi och att de dessutom ansåg att strategierna de lärt 

sig gjorde beteendet värre och att de inte hade kunskaper nog att omsätta strategin i 

klassrummet. I artikeln uppger lärarna att de hittade sitt eget förhållningssätt som fungerade 

för dem. I intervjusvaren från grundskolan hittar vi de här individuella lösningarna som 

lärarna kommit på funkar för den här eleven specifikt.  Det kan handla om en elev som 

behöver bryta av mitt i lektionen för att ”springa ett varv runt skolan” eller ”äta en smörgås i 

kapprummet” eller ”få hjälp av en annan personal”. Kreativiteten för att se lösningar på 

problem verkar essentiell och då kan det kollegiala lärandet vara ett viktigt steg i utvecklingen 

för lärarnas syn på anpassningar. 

 

5.2.3 Framtida perspektiv 

Westling (2010) lyfter fram att beteenden som gör att en elev får problem i skolan, är ett 

större problem än ett skolproblem. Hoppar eleven av skolan kanske hen även misslyckas med 

att bli en produktiv medborgare i samhället. Därför är det viktigt att rätt pedagogiska 

anpassningar sätts in i tid så att eleven klarar av sin skolgång.  

I studien kan det tolkas att lärarna i de olika skolformerna har skilda sätt att se på eleverna i 

gränslandet. Att lärarna i grundskolan och grundsärskolan i studien har olika synsätt och även 

olika förutsättningar i klassrummet, kan påverka eleverna i gränslandets framtid på olika sätt 

beroende på vilken skolform de tillhör. Ett kollegialt lärande mellan lärarna i de olika 

skolformerna skulle kunna bidra till ett mer likvärdigt synsätt och därmed öka möjligheterna 

till en mer likvärdig utbildning. 



 
 

33 
 

Hur kan framtiden bli för eleverna i gränslandet som går på grundskolan? En elev i 

gränslandet som går på grundskolan får, enligt denna studie, inta en hjälpsökande position i 

förhållande till sina klasskamrater. Att alltid få hjälp av andra elever kan komma att påverka 

eleven i gränslandets delaktighet, både vad det gäller samhandling och att bli erkänd i 

kamratkulturen på grund av att relationen inte blir jämbördig (Szönyi, et al., 2018). En fördel 

för eleverna i gränslandet som går på grundskolan är att de tar till sig mer kunskap än vad 

eleverna i gränslandet som går på grundsärskolan gör (Curci, 2009; Gustafsson & Myrberg, 

2002). Curci menar att elever som är i behov av särskilt stöd gynnas kunskapsmässigt om de 

deltar i den ordinarie undervisningen.  

En annan fördel är också att eleverna i gränslandet som går i grundskolan förblir en naturlig 

del av samhället. Däremot kan det bli svårt för dem att klara av samhällets normer och regler 

på egen hand utifrån deras förutsättningar. Detta är något som Snell et al. (2009) diskuterar, 

att det är svårt för människor som ligger strax över gränsen för att få diagnosen intellektuell 

funktionsnedsättning att bli en del av samhället. De har många gånger liknande problematik 

som de människor som ligger strax under gränsen för intellektuell funktionsnedsättning, men i 

och med att de inte har en diagnos har de inte rätt till samma hjälp i samhället. En tredje 

fördel kan också vara att eleverna i gränslandet som går på grundskolan kan lyckas få ett 

slutbetyg i skolan om de får rätt anpassningar i skolan och kan därmed i framtiden få ett jobb 

med lön och bli en del av det demokratiska samhället. 

Hur kan framtiden bli för eleverna i gränslandet som går på grundsärskolan? I grundsärskolan 

framkommer det i studien att eleverna i gränslandet får mycket stöd och pushning på en gång 

så att de kommer igång att jobba. De utmanas och får ta större ansvar i klassrummet visar 

studien. Detta kan i sin tur stärka eleverna i gränslandets självkänsla och självförtroende, 

vilket är positivt. Det som däremot kan verka negativt på självförtroendet och självkänslan 

hos elever i gränslandet som går på grundsärskolan är, enligt Söderman och Antonson (2011), 

utanförskap och andras negativa föreställningar om grundsärskolan. När eleverna sedan slutar 

skolan finns ingen lärare eller assistent som stöttar och pushar i vardagen. Då ska de i stort 

sett klara sig själva. De flesta kommer troligtvis bo på ett särskilt boende där det finns 

personal, men inte i lika stor utsträckning som det oftast finns på grundsärskolan.  

Eleverna i gränslandet som går på grundsärskolan får inte heller ett slutbetyg som gör att de 

kan söka vilken gymnasieutbildning de vill och därmed välja ett yrke som de vill jobba med i 

framtiden. Efter avslutad skolgång har elever med intellektuell funktionsnedsättning dessutom 

svårt att få ett vanligt jobb med lön (Snell et. al., 2009) och bli en del av det demokratiska 

samhället. Eleverna i gränslandet som går på grundsärskolan, går vidare till gymnasiesärskola 

och sedan hamnar eleverna i gränslandet sannolikt på daglig verksamhet. Eleverna i 

gränslandet ska i framtiden bli en del av det demokratiska samhället och aktivt medverka i 

samhället (Haug, 1998). Anledningarna till att elever i gränslandet mellan grundskola och 

grundsärskola är i behov av anpassningar, måste därför hittas i skolans verksamhet och i 

samhället, inte hos individen. Att ha en grundsärskola medför att elever segregeras och att 

elever i grundskolan inte möter elever med intellektuell funktionsnedsättning på ett naturligt 

sätt i vardagen, vilket kan leda till att attityden hos ”normalbegåvade” elever blir negativ 

gentemot elever som har en intellektuell funktionsnedsättning (Deng & Zhu, 2016). Enligt 
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Siperstein et. al. (2007) är nyckeln att ändra de ungas attityder mot elever som har en 

intellektuell funktionsnedsättning, få de unga att se fördelarna med olikheter, vilket man 

skulle kunna göra i en skola för alla (Gerrbo, 2012; Nilhom & Göransson, 2016). 

 

5.3 Avslutande reflektioner 

Syftet med studien var att undersöka hur lärare i grundskola och grundsärskola beskriver 

pedagogiska anpassningar inom skolans undervisningskultur riktade till elever som befinner 

sig i gränslandet mellan de skolformerna. I studien framkom det utifrån intervjusvaren tre 

olika kategorier av anpassningar: relationella anpassningar, att lära tillsammans och 

anpassningar i undervisningen.  Under bearbetningen av intervjusvaren framkom flera saker 

som väckte tankar och funderingar. I svaren från grundskolans lärare kunde man läsa om olika 

praktiska hjälpmedel såsom bildstöd, inläsningstjänst, matteapp, hörselkåpor, film, skolstil 

med mera. Dessa nämndes inte av lärarna i grundsärskolan, kanske för att det hör till 

skolformen att anpassa undervisningen med hjälp av alternativa verktyg. Men det är inte 

säkerställt i och med att vi inte frågade specifikt om det. 

Samtliga lärare uttryckte också en känsla av att inte räcka till, att vilja göra lite till. Detta är 

troligtvis kopplat till det faktum att samtliga intervjuade lärare berättade om att eleverna ska 

ha undervisning på sin nivå. Individualisering tar tid att planera, genomföra och återkoppla. 

Sedan om det beror på tidsbrist eller resursbrist, går ej att säga, men troligtvis båda.  

Det är viktigt att lyfta fram att elevgruppen i denna studie mycket väl kan befinna sig på 

grundskolan, men också på grundsärskolan. Bemötandet och förväntningarna utifrån sin 

kapacitet varierar stort mellan skolformerna. I grundskolan beskrivs det att eleven får lättare 

material, placeras med en kompis som kan hjälpa hen framåt, tillgång till hjälp på 

dator/surfplatta, erbjuds extragenomgångar. I grundsärskolan är beskrivningen att eleven i 

gränslandet får svårare uppgifter/utmaningar, mer självständigt arbete, söka egna fakta på 

surfplatta, vara de som briljerar i klassrummet. Hur påverkas elevernas självbild av de båda 

bemötandena? En intressant forskning skulle vara på elever som gått hela skoltiden på 

grundsärskolan i förhållande till elever som blir inskrivna i särskolan under 

högstadieperioden, om hur deras självbild är? 
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

  

Vill Du delta i en studie hur lärare beskriver pedagogiska anpassningar?  

 
Vi, Linda Axelsson Karlqvist och Terese Becker, studerar till speciallärare på Mälardalens Högskola. 

Detta är sjunde och sista terminen och det är dags att skriva examensarbetet på 15 hp. Vi är båda 

verksamma lärare och vi läser via lärarlyftet för att få behörighet att arbeta vidare inom skolan som 

speciallärare.  

Studien som kommer att genomföras bygger på intervjuer där syftet är att undersöka hur lärare i 

grundskolan och grundsärskolan beskriver pedagogiska anpassningar riktade till elever som befinner 

sig i gränslandet mellan de två skolformerna. I studien kommer det ingå intervjuer med lärare från 

både grundskola och grundsärskola.   

En fiktiv beskrivning av en elev kommer att skickas ut före intervjun, dels för att vi ska kunna prata 

utifrån ”samma elev”, dels för att undvika att enskilda elever ska bli identifierade.  

För att öka studiens tillförlitlighet och för att kunna analysera intervjuerna tillsammans kommer 

intervjuerna spelas in (endast ljud) och transkriberas. Intervjun beräknas ta 20–40 minuter. Allt 

material kommer att hanteras säkert och förvaras inlåst så att ingen obehörig kan komma åt det.  

Resultatet av intervjuerna kommer att sammanställas och presenteras i en skriftlig uppsats. I uppsatsen 

är alla uppgifter om individer och skolor avidentifierade. Inga enskilda deltagare kommer att kunna 

identifieras och inga namn på skolor kommer att nämnas. Resultatet kommer även att redovisas och 

diskuteras muntligt på ett seminarium tillsammans med andra studerande.  

När arbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas tillgängligt på en databas vid Mälardalens 

Högskola. Då kommer samtliga inspelningar och anteckningar förstöras.  

Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan att motivera varför.  

Vi tänker att det kommer att gå till så här:  

 

1. Du godkänner att du vill delta i studien genom att mejla oss ditt godkännande. Vi kommer 

överens om dag, tid och plats när intervjun kan genomföras. Beskrivningen på den fiktiva eleven 

mejlas över.  

2. Du förbereder dig genom att läsa om den fiktiva eleven.  

3. Intervjun genomförs på överenskommet datum och intervjuerna spelas in.  

  

Vi frågar härmed om du vill delta i denna studie. Mejla ditt svar till någon av nedanstående 

mejladresser. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss:  

Linda Axelsson Karlqvist                                  Terese Becker  

Student                                                               Student  

Telefon: 070-xxxxxxx                                        Telefon: 070-xxxxxxx  

  

Patrik Arvidsson  

Handledare  

Telefon: 070-xxxxxxx 



 
 

40 
 

Bilaga 2 Intervjufrågor 

 

• Utbildningsbakgrund?  
• Antal år i yrket?  Antal år i nuvarande skolform?  
• Känner du igen elever utifrån den fiktiva eleven? Hur många liknande 

elever uppskattar du att du haft?  
• Hur tänker du att man når/utmanar en elev i gränslandet i 

undervisningen?  
• Beskriv de pedagogiska anpassningar du gör i din undervisning för att      
     nå/utmana en elev i gränslandet. Varför har du valt just de 

          anpassningarna?  
• Vilka pedagogiska anpassningar anser du är speciellt framgångsrika? 
     Varför?  
• Kan du berätta om en elev i gränslandet som du har lyckats nå/utmana?  
• Upplever du att det finns begränsningar för de anpassningar du önskar 

     göra? Om ja, beskriv hur?  
• Om du fick göra vilka pedagogiska anpassningar du ville, vilka skulle det     
      vara? Varför?  

 


