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Syftet med studien är att få syn på hur två skolor arbetar för att skapa en gemensam plattform för att tolka 
styrdokument utveckla samsyn kring begreppen ledning och stimulans och extra anpassningar. Detta för 
att skapa inkluderande lärmiljöer som i sin tur leder till, ökad måluppfyllelse hos eleverna då verksamheten 
utifrån alla tre nivåer organisation-, grupp- och individnivå reflekterar, kritiskt granskar lärande, 
undervisning och ledarskap. 

Vår studie baseras på tidigare forskning med utgångspunkt från sociokulturellt-, specialpedagogiskt-, 
och organisation och ledarskapsperspektiv. Det sociokulturella perspektivet utgår från Vygotskij (2001) 
tankar kring de sociala faktorernas betydelse för hur vi människor utvecklas socialt och kognitivt. Det 
specialpedagogiska perspektivet ger olika tolkningar Ahlberg (2007) benämner två riktningar inom detta 
synsätt som det kategoriska respektive relationella. I det kategoriska perspektivet är det individen som 
är bärare av problemet medan i det relationella ser man att problematiken finns i lärmiljön. Studien kom 
att ha sitt främsta fokus på det relationella perspektivet. Organisationsperspektivet hjälper till att se och 
förstå ledarens roll och påverkan på alla tre nivåerna inom verksamheten. Studien utgår från en 
kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och icke-deltagande observationer. Studiens resultat 
visar bland annat på vikten av en tydlig struktur, delaktighet för att skapa en känsla av sammanhang 
relationellt förhållningssätt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



	

 

 
 
 
Abstract 

The aim of this study is to gain insights how two schools are working together in order to create a 
shared platform where they are able to interpret control documents and develop a joint view of the 
terms: management, stimulus and adjustments. The purpose in doing so is to create an inclusive 
teaching culture which should lead to better fulfillment of the objectives among the students. By 
organizing activities based on all three levels, organizational, group and individual levels reflect critically 
on learning, teaching and leadership. 

Our study is based on previous research from a socio-cultural, special pedagogic, an organizational and 
management perspectives. The socio-cultural perspective is taken a view from Vygotskij (2001) insights 
regarding the social factors which looks at how we as humans are socially and cognitive developed. 
Ahlberg (2007) shows us the special pedagogic perspective and focuses on two positions: the category 
and the relational. The category perspective is referred to when the individual is the carrier of the issue, 
while the relational sees the issue in the teaching culture. This study will mostly focus on the relational 
perspective. Lastly, we have the organizational and management perspective which assist us to 
understand the manager’s role and how that affects all three levels within the level in the organization.	
The study is based on a qualitative method with semistructured interviews and non-participatory 
observations. The study's results show, inter alia, the importance of a clear structure, participation in 
creating a sense of context-related approach. 
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1. Inledning 

Att verka för en inkluderande skola där alla elever är delaktiga i lärandet, i demokratiska 

processer, det sociala samspelet och att se allas olikheter som en tillgång, är något som 

får stöd i skolans styrdokument Lgr 11 (Skolverket, 2016), Barnkonventionen (UNICEF 

Sverige, 2009), och Salamancadeklarationen (UNICEF Sverige, 2009). Att få möjlighet 

att lära sig att läsa, skriva och räkna är en grundläggande demokratisk rättighet i vårt 

samhälle. I både Lgr 11 (Skolverket, 2016) och skollagen (SFS 2010:800) betonas detta 

då det handlar om elevers rätt till undervisning som ger dem förutsättning att utvecklas 

så långt som möjligt i förhållande till kunskapskraven. Det är därför viktigt att skolan 

skapar inkluderande lärmiljöer som ger elever de verktyg och metoder de behöver för att 

kunna utvecklas och lyckas efter sin förmåga. Allt för ofta blir elever problembärare 

istället för att skolan söker förklaringar i organisationen runt eleven och i lärmiljön. I 

grundskolans läroplan (Skolverket 2016, sid 8) kan man läsa att “undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”.  

Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen, kap 3 5a§ (SFS 2010:800) fram extra anpassningar 

i undervisningen. Skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar för elevens 

individuella behov. Dessa anpassningar ska göras skyndsamt och utvärderas 

kontinuerligt.  Enligt Skolverket har åtgärdsprogram i skolan halverats sedan införandet 

av extra anpassningar.  2013-2014 hade 12 % av eleverna i grundskolan åtgärdsprogram 

jämfört med läsåret 2017-2018 då 5.2 % hade åtgärdsprogram (Skolverket, 2018).  

Vi märker i vår skolverksamhet och i dialog med andra skolor att det finns en risk att man 

i skolan drunknar i extra anpassningar för den enskilde eleven. Vår studie undersöker 

betydelsen av ledning och stimulans för att utveckla den vanliga undervisningen, så den 

blir tillgänglig för alla elever (Nilholm, 2007).  
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Enligt skollagen ska skolans fokus främst ligga på ledning och stimulans alltså att 

tillgängliggöra skolans tre lärmiljöer-den pedagogiska, sociala och fysiska. Alla elever 

ska få ledning och stimulans genom att lärarna arbetar med undervisning och insatser som 

är kopplade till ledning och stimulans utifrån individen ur ett grupperspektiv (se bild 

nedanför). 

 

(bild 1) 

Aspelin (2010) lyfter i sin forskning fram vikten av att skapa goda lärmiljöer. Han menar 

att det börjar med förtroendefulla relationer mellan elever, föräldrar och skola. Det gäller 

att bygga en bra grund som stärker en öppen dialog för elevens bästa. Aspelin (2010) 

betonar lärarnas reflektion över den egna undervisningen som ytterligare en 

grundläggande pusselbit för att lyckas skapa tillgängliga lärmiljöer.  
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2. Bakgrund 

Skollagen (SFS 2010:800) säger att skolan måste arbeta för att skapa och forma en skola 

efter eleverna, skapa tillgängliga lärmiljöer. Skolan behöver utveckla en inkluderande 

lärandekultur för att möta alla elevers behov. Vår egen erfarenhet av skolan både som 

elev och pedagog vittnar om att det inte är helt lätt som elev att få den utmaning/stöd som 

krävs och som pedagog att hitta och synliggöra de knutar som många av våra elever bär 

på och behöver stöd för att lösa eller utmaningar för att komma vidare i sin utveckling. 

Inom skolan har vi mött skolpersonal både i egenskap som vårdnadshavare och inom vårt 

yrke som lärare och specialpedagog som har ett förankrat kategoriskt perspektiv, där det 

är eleven som är problembärare. Trots våra utbildningar och erfarenheter av arbete i 

skolan känner vi att det finns ett behov ute i skolverksamheterna att bli bättre på och få 

syn på hur man kan arbeta mer framgångsrikt för att lyckas möta eleverna där de är i sin 

utveckling och få dem att utvecklas efter bästa förmåga för att öka deras måluppfyllelse. 

Att skapa en tillgänglig skola för alla med fokus på ledning och stimulans. Det som görs 

för gruppen är även gynnsamt för den enskilda individen. Även arbetet med att förtydliga 

och normalisera extra anpassningar som en del i en helhet. Stödinsatser blir mer effektiva 

om vi i skolan talar om allas behov snarare än olika behov. Detta är sett ur det 

hälsofrämjande perspektivet och är ledning och stimulans enligt Tufesson och Tufesson 

(2009). Vad som blir anpassningar beror helt och hållet på hur tillgänglig undervisningen 

är för eleverna. 

Vi har därför i vårt examensarbete valt att undersöka hur två skolor arbetar med ledning 

och stimulans och extra anpassningar. Vi har tagit del av Skolinspektionens 

granskningsrapport (2016) och genom den skapades vårt intresse av att se hur de här 

skolorna arbetade. Vi vill försöka få syn på hur dessa två skolor arbetar med ledning och 

stimulans och extra anpassningar för att lyckas möta varje elev där de är utifrån deras 

erfarenheter och kunskaper. Ahlberg (2013) anser att en stor utmaning för skolan är just 

att möta elevers olikheter. Pedagogerna ska kunna hantera alla elevers olika kunskap, 

förutsättningar och behov. Som blivande specialpedagoger kommer vi ha en viktig roll i 

verksamheten att försöka synliggöra de behov och synsätt som finns i organisationen. 

Alla elever har behov av stöd och stimulans, men på olika sätt menar Andersson (2014). 

Hon säger att utmaningen ligger i att kunna anpassa undervisningen så att alla, oavsett 
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förutsättningar, får rätt stöd och stimulans.  Genom vår studie vill vi synliggöra 

arbetsmetoder och förhållningssätts påverkan på elevernas måluppfyllelse. Vi upplever 

att det behövs djupare insikt och ökad kunskap om hur skolpersonal kan arbeta 

framgångsrikt med fokus främst på ledning och stimulans och därefter stödinsatser som 

extra anpassningar för att öka elevernas måluppfyllelse. Vi känner därför att vårt 

forskningsområde är relevant och förhoppningsvis kan leda till en ökad insikt för alla som 

och tar del av vår studie. 

 

3. Syfte 

Syftet med föreliggande studie är undersöka och belysa hur två låg- och 

mellanstadieskolor arbetar med ledning och stimulans och extra anpassningar för att öka 

måluppfyllelsen hos eleverna. Båda skolorna är stadsskolor med låg socioekonomisk 

status.  

  

 Frågeställningar 

● Hur arbetar de båda skolorna framgångsrikt med ledning och stimulans och extra 

anpassningar för att öka måluppfyllelsen för eleven? 

● Hur organiseras ledning och stimulans och extra anpassningar i verksamheten på 

organisation-, grupp och individnivå? 
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4. Begrepp 

 Läroplanen 

Enligt läroplanen (Skolverket, 2016)) ska undervisningen anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk 

och kunskaper. 

Det står också att skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  

 Examensordningen 

Enligt examensordningen (SFS 2007:638) ska specialpedagogen kunna identifiera, 

analysera och medverka till att undanröja hinder och svårigheter i lärmiljö och som 

specialpedagog ska man kritisk granska och genomföra pedagogiska utredningar. När 

specialpedagogen skriver pedagogiska utredningar ska specialpedagogen skriva utifrån 

organisations-, grupp- och individnivå. I utredningen ska specialpedagogen analysera de 

svårigheter som uppstår i skolan tillsammans med berörda aktörer som finns i den 

lärmiljön som eleven får sin undervisning i och vilket stöd eleven ska få i det 

individanpassade arbetssättet (SFS 2007:638) 

Det är också viktigt att som specialpedagog arbeta med hälsofrämjande och förebyggande 

specialpedagogiska insatser (SFS 2010:800). 

 Ledning och stimulans 

Ledning och stimulans omfattar hela skolans arbete till exempel att eleverna möter tydlig 

struktur, bildstöd på alla lektioner som gör att det känner igenom sig och vet vad som ska 

hända. Enligt Allmänna råden (2014) och skollagen (SFS 2010:800) har skolan ett 

kompensatoriskt uppdrag. Det innebär att alla elever har rätt till en god utbildning. En 

organisation som har en god undervisning med mycket ledning och stimulans till exempel 

att lärare modellerar strategier och har tillgång till digitala verktyg och metoder. Effekten 

av att bredda basen (se bild 1) bidrar till att färre elever kräver insatser och extra 

anpassningar på individnivå.  
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 Extra anpassningar 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) ska de elever som inte når kunskapskraven skyndsamt 

ges stöd i form av extra anpassningar. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre 

ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 

inom klassens ram. Det måste inte fattas något formellt beslut till denna insats. Extra 

anpassningar ska dokumenteras i den skriftliga individuella utvecklingsplanen. 

 Inkludering 

Inkludering är ett förhållningssätt, hur vi förhåller oss till den verklighet vi befinner oss 

i. I alla elevgrupper finns det barn med olikheter som i mindre grad passar in i den givna 

normen, (Tinglev, 2005). Elever som inte passar in kategoriseras som elever med 

svårigheter och kan upplevas som ett bekymmer för undervisningen menar Tinglev 

(2005). För att kunna lyckas med inkludering behövs att regelbundet granska 

undervisningen, förhållningssätt och att kritiskt våga granska och ifrågasätta 

verksamheten, organisationen med huvudmålet att alltid ha ”eleven i fokus”. 

 

Nilholm och Göransson (2013) beskriver inkludering utifrån skolans tre lärmiljöer: 

  den fysiska lärmiljön: klassrum, korridorer, omklädningsrum, skolgård, 

toaletter, ljud-ljus miljö, synintryck, möbler och inredning. 

 den pedagogiska lärmiljön: arbetssätt, metoder, struktur, tydlighet, flexibilitet, 

kompensatoriska hjälpmedel, digitala lärresurser, schema, bild- och teckenstöd, 

extra anpassningar. 

 den psykosociala lärmiljön: värdegrund, socialt klimat, trygghet och 

gemenskap, bemötande, relationer.  

 

Dessa tre lärmiljöer ska enligt Nilholm och Göransson (2013) göras tillgängliga för alla 

elever i skolan så de utvecklas efter bästa förmåga och för att skapa känsla av 

sammanhang. 

Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) lyfter fram tillgänglighetsmodellen. 

Hörnen i modellen föreställer skolans tre lärmiljöer hur de samspelar för att skapa ett  

optimalt  lärande för eleven.  
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(bild 2) 

 Elevhälsoarbete  

EHT, EH- Elevhälsomöte, Elevhälsoteam 

Elevhälsan ska omfatta medicinsk, psykologisk, psykosocial och specialpedagogiska 

insatser enligt skollagen. Elevhälsan ska i första hand arbeta förebyggande och 

hälsofrämjande. Eleverna ska stödjas i sin utveckling mot skolans mål (SFS 2010:800).   

Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och det ska även 

finnas personal som har specialpedagogisk kompetens för de elever som har behov av det 

(SFS 2010:800).   

.  

 KASAM - Känsla av sammanhang 

KASAM (Känslan Av SAMmanhang) myntades av Aaron Antonovsky (2005) och 

innebär att individens liv upplevs som meningsfull, begriplig och hanterbar och har en 

känsla av sammanhang. Man kan också säga att KASAM består av tre olika komponenter 

upplevelse av det som sker både inre och yttre plan(begriplighet). Det som sker ska vara 

hanterbart och tillgängligt och meningsfullhet i livets utmaningar (Langius-Eklöf, 2015). 

 

 

 

 



	

14 

 

5. Tidigare forskning 

I vår studie ligger fokus på att identifiera och synliggöra hur två skolor arbetar med 

ledning och stimulans och extra anpassningar för att öka måluppfyllelsen hos eleverna 

och på så sätt skapa en inkluderande skola. Skolorna har arbetat för att försöka få till en 

gemensam plattform och utveckla samsyn kring begreppen ledning och stimulans och 

extra anpassningar för att få hållbara effekter som leder till ökad måluppfyllelse hos 

eleverna. 

Vetenskapsrådet skriver i sin rapport (2014) om tre forskningsöversikter där bland annat 

forskarna Almqvist, Malmqvist och Nilholm varit delaktiga. Vetenskapsrådet fick i 

uppdrag av regeringen att genomföra kartläggningar av svenska och internationella 

forskningsresultat med relevans för skolväsendet utifrån skolan och förskolans 

frågeställningar gällande inkludering och specialpedagogik. Inom denna forskning 

studerades olika metoders effekter på kunskapsutvecklingen för elever i behov av särskilt 

stöd.  

 Studien visar om undervisningen utgår från metoderna nedan blir effekten färre 

stödinsatser: 

 Explicit undervisning (tydliga och höga förväntningar)    

 Kamratlärande (elever lär av varandra) 

 Metakognitiva strategier (eleverna berättar och visar hur de tänker kring sitt 

lärande) 

Undervisning som utgick från dessa metoder såg forskarna i undersökningen bidrog till 

att lärmiljön blev mer tillgänglig för fler elever.  

Då Vetenskapsrådet (2014) å ena sidan valde i sin forskning att fokusera och få syn på 

framgångsrika metoder så insatserna blev färre valde Skolinspektionen (2016) å andra 

sidan att inta ett annat perspektiv i sin kvalitetsgranskning då fokus låg på stödinsatser 

“Extra anpassningar”. 
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 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2016 

Skolinspektionen genomförde en kvalitetsundersökning 2016 med fokus på undervisning 

och studiemiljö. Skolinspektionen identifierade tio framgångsfaktorer för att lyckas med 

extra anpassningar. 

 

Följande framgångsfaktorer identifierats:  

   

1. Elevens undervisande lärare samverkar för att identifiera elevens behov av extra 

anpassningar. 

2. Elevhälsans kompetens tas tillvara. 

3. Eleven och elevens vårdnadshavare får information och möjlighet att medverka. 

4. Skolan använder systematiskt metoder/verktyg för att identifiera elevernas 

kunskapsnivå och kunskapsutveckling, samt andra svårigheter i skolsituationen 

som kan påverka kunskapsutvecklingen. 

5. Läraren påbörjar arbetet med extra anpassningar direkt efter att ha identifierat att 

eleven är i behov av extra anpassningar. 

6. Elevens individuella utvecklingsplan innehåller omdömen om elevens 

kunskapsutveckling samt en sammanfattning om vilka extra anpassningar som 

behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. 

7. Skolan använder systematiskt metoder/verktyg för att identifiera effekten av extra 

anpassningar på elevens kunskapsnivå och kunskapsutveckling.  

8. Lärarna har avsatt tid för att diskutera elevens utveckling mot kunskapsmålen och 

för att följa upp insatta extra anpassningar. 

9. Skolan involverar eleven och elevens vårdnadshavare i uppföljningen  

10. Läraren förändrar/anpassar elevens extra anpassningar när de bedömer att det 

behövs.   

                                                     (Skolinspektionen, 2016, s.18) 

 

Skolinspektionen såg och lyfter i sin granskning fram att skolan behöver identifiera vad 

som avses med extra anpassningar och besluta hur arbetet ska genomföras men förutom 

det behöver alla tio framgångsfaktorer finnas med om elevernas stöd ska bli av god 

kvalitet (Skolinspektionen, 2016).   

Allodi (2016) skriver att svenska skolan är komplex med dubbla skolsystem, vanlig 

grundskola och särskola. För den vanliga skolan finns inga exakta och bestämda 

specialpedagogiska uppdrag utan det specialpedagogiska uppdraget för skolan är vagt 

formulerat i skolans styrdokument.   
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Det ger skolans verksamhet utrymme att tolka styrdokumenten menar Allodi (2016). 

Tanner och Prieto (2016) instämmer med Allodi (2016) att skolans olika yrkesgrupper 

inte fått någon klar och tydlig riktning på hur den nya stödinsatsen “Extra anpassningar” 

ska tolkas.  De menar att det funnits en tydlig nationell riktlinje genom alla verksamhetens 

nivåer skapas det lättare en tydlig samsyn som genomsyrar hela verksamheten. De anser 

annars att det finns en risk att varje enskild nivå (organisation, grupp och individ) tolkar 

utifrån sin profession, vilket skapar bristande strukturer och otydlighet. Ett exempel på 

denna otydlighet genomsyras i ett av skolans styrdokument Allmänna råden (2014). I 

Allmänna råden nämner man begreppet bör och inte ska vilket skapar tolkningsutrymme 

precis som Tanner och Prieto (2016) lyfter fram som en risk för all skolans personal. 

  

Rektor bör     

1. “se till att elevhälsans kompetens tas tillvara i ett tidigt skede i arbetet med 

extra anpassningar dels för att identifiera en elevs behov, dels för att stödja 

lärare och övrig skolpersonal i arbetet med anpassningar i olika lärmiljöer 

inom verksamheten   

  

2. skapa rutiner på skolenheten för att tidigt få information från lärare, övrig 

skolpersonal, elever och elevers vårdnadshavare om att en elev kan vara i 

behov av särskilt stöd”. 

              

 

Lärare och övrig skolpersonal bör 

1. “uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av extra 

anpassningar, identifiera elevens behov samt skyndsamt påbörja arbetet med 

anpassningar i olika lärmiljöer inom verksamheten 

    

2. uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av annat stöd än det 

som kan ges i form av extra anpassningar, och då skyndsamt anmäla till 

rektorn att det finns behov av att göra en utredning om särskilt stöd, 

     

3. så snart som möjligt informera och samverka med eleven och elevens 

vårdnadshavare om att det kan finnas behov av extra anpassningar, eller 

behov av att göra en utredning om särskilt stöd”.                                       

(Skolverket, 2014, sid 21) 
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 En utmaning för svensk skola 

Allodi (2016) lyfter i sin forskning fram andra skolsystem från till exempel USA, Ontario, 

Nya Zeeland, Skottland, Australien och Finland där ingen fri tolkning av styrdokumenten 

råder utan nationellt regelverk styr. I dessa länder är rätten till stöd lagstadgad för de med 

funktionsnedsättning medan det i Sverige inte är nödvändigt att ha en 

funktionsnedsättning för att få stöd. I Skottland och Ontario samlar man in data på 

nationell nivå när det gäller kostnader av specialpedagogiska insatser, elevers resultat och 

antal elever som får insatser (Allodi, 2016).  Tanner och Prieto (2016) lyfter också fram 

ett dilemma hur man inom den svenska skolan ska lyckas kombinera intentionen av 

minskad och förenklad dokumentation med reformen “extra anpassningars” krav på 

uppföljning av gjorda insatser.  De menar att det går åt mycket tid till att dokumentera 

vilket i sin tur bidrar till ett hot mot den pedagogiska kvaliteten. Genom att arbeta för att 

göra undervisningen tillgänglig för alla elever och att lärarna inte ska drunkna i 

dokumentation behöver skolpersonal kritiskt granska sin undervisning och sina 

undervisningsmetoder menar Timperley (2013).  Hon menar att samtalet med andra är en 

förutsättning för att den egna reflektionen ska komma till stånd. Handal (2007) är inne på 

liknande tankar då han påtalar betydelsen av att verbalisera reflektionen. Han betonar att 

reflektionen är en väg för lärande och kollegiala samtal som leder till större insikt och 

utveckling. I sin forskning lyfter Hattie (2012) fram begrepp som bemötande, 

förväntningar och reflektion som grunden för fortsatt lärande något som också betonas av 

Aspelin (2010). Timperley (2013) betonar vikten av lärarens insikt och förståelse för sin 

undervisning. Hon menar att förståelsen genom reflektion är ett måste och bidrar till att 

lärare börjar granska sin undervisning och sina metoder mer på djupet.  Om de djupare 

reflektionerna uteblir ser Timperley (2013) en fara då lärarna ska ta till sig nya tankar och 

idéer att det blir ett lärande på ett ytligt plan. Hon menar att det då inte uppstår något 

hållbart lärande och utveckling som kan leda till förändringar i lärmiljön och som får 

effekter hos eleverna.  

 

Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) såg i sin forskning i de finska skolorna att en 

tydlig struktur, handledning till pedagoger som i sin tur leder till reflektion, 

tvålärarsystem fungerade som ett förebyggande arbete. Brister de uppmärksammade var 

att skolorna använde exkluderande undervisningsmetoder då skolorna plockar ut elever 
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från klassen för att ge undervisning enskilt eller i mindre grupp. Forskarna identifierade 

även en avsaknad av varierad undervisning och undervisningsmetoder. 

En framgångsfaktor de uppmärksammade var att specialundervisningen snabbt kom till 

stånd och var lättillgänglig för alla. Eleverna fick omedelbar hjälp, beslut togs på plats av 

lärare och speciallärare. Inga formaliteter. Specialundervisningen kunde starta direkt, 

inga anmälningar och processer som tog tid. 

Ett dilemma som lyfts fram i deras forskning är att speciallärarna upplevde arbetet som 

ensamt och arbetskrävande vilket gör att de såg en risk med att det kan bli sämre kvalité 

i undervisningen. I studien uppmärksammade forskarna att det fanns brister i 

organisationsstöd för samplanering och samverkan mellan professioner på skolan vilket 

de menar är oroväckande då inkluderingstanken grundar sig i samarbete och delaktighet.  

RTI – Response To Intervention -  är en förebyggande modell som används i USA. Det 

är ett sätt att tänka kring specialpedagogiska insatser. Genom denna modell och 

förebyggande arbetet är tanken att försöka undvika att elever hamnar i svårigheter. RTI-

modellen sätts mot “wait and see “modellen som innebär att elever som det inte går så 

bra för helt enkelt får vänta och se och hanka sig fram och först när det blir tydligt att de 

inte kommer att uppnå målen så ges de särskilt stöd (Grosche & Volpe, 2013). 

 

RTI-modellen innebär: 

1.    Samla in data kontinuerligt via testning av eleverna 

2.    Ge grundläggande kvalitétsundervisning/god basundervisning 

(klasslärare arbetar med de insatser som eleven visar behov av på olika sätt i 

klassrumsundervisning) 

3.    Övervaka framsteg och komplettera när det behövs 

 (extra insatser i mindre grupp med speciellt utbildade lärare) 

4.    Komplettera med intensiva interventioner 

(elever erbjuds mer och djupare stöd) 
  
Flera forskare från USA som Stahl (2016) och Grosche och Volpe (2013) har i sina 

forskningar visat att RTI ger positiva effekter för elever som följer RTI-modellens olika 

steg. 
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Stahl (2016) menar att eleven fungerar som den passiva mottagaren och läraren fungerar 

som den som står för att fylla eleven med färdigheter.  Kritik som riktas mot modellen av 

forskare är att steg 3 och steg 4 i modellen innebär att elever plockas ut och sätts i mindre 

grupper för att få specialriktade insatser. Stahl (2016) instämmer med Grosche och Volpe 

(2013) och menar att modellens steg stärker inkluderingstanken något som Nilholm 

(2016) håller med om i steg 1 och 2 men i övriga steg ifrågasätter han forskarnas 

påståenden då han ser steg 3 och 4 som exkluderande undervisning, 

Takala, (2016) lyfter fram Finlands trestegsstöd-modell. Denna modell har funnits sedan 

2011. Ett första steg mot en mer inkluderande finsk skola menar Takala. Modellen 

innebär att ett mer generellt stöd ges till alla om detta stöd inte räcker till ges ett mer 

intensifierat stöd och räcker inte det så finns specialstöd denna trestegsmodell påminner 

om RTI-modellen. 

 

Takala (2016) skriver att det är en ganska stor del av eleverna som får 

deltidsspecialundervisning och plockas ut från den vanliga undervisningen.  Hon menar 

att Finland är ännu inte “jätteinkluderande “, men hon tror att med trestegsstöds-modellen 

är Finland på väg mot inkludering. Nilholm (2007) lyfter inkludering och betonar den 

svenska skolans tre lärmiljöer som ska var tillgängliga för alla elever i skolan för att skapa 

känsla av sammanhang. Enligt Aspelin (2010) sker lärandet genom relationsbyggande 

och i mötet mellan människor. Det är genom interaktion och samspel med andra 

människor som vi utvecklas något som också Vygotskij (2001) framhåller. Vygotskij 

(2001) menar att relationer blir verkliga i konkreta omedelbara möten. Aspelin (2010) 

och Vygotskij (2001) anser att grunden för kognitiv utveckling är social och verbal 

kommunikation. Hattie och Yates (2014) betonar precis som Aspelin (2010) att det är 

pedagogers bemötande, kroppsspråk och förhållningssätt som är avgörande för att lyckas 

skapa en god relation som grundar sig i trygghet, tillit och motivation hos 

eleverna.  Aspelin (2010) instämmer med Hattie (2012) att en god relation är viktig för 

att bygga upp förtroendet att våga göra fel, be om hjälp, att försöka en gång till, skapa 

trygghet i elevens lärmiljö. Hattie (2012) visar i sin forskning att pedagogers bemötande, 

kroppsspråk och förhållningssätt är avgörande för att lyckas skapa denna plattform av 

trygghet, tillit, tillgänglighet och motivation. Lärares syn på elever, bemötande och mod 

att granska sin undervisning är avgörande för elevernas lärmiljöer. William (2013) menar 

att förändra sin undervisning i praktiken är något av det svåraste en lärare kan göra då 
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undervisningen bygger på hur man som enskild pedagog tror lärande går till.  En svårighet 

enligt William (2013) är att som skolledare få sin personal att sluta göra bra saker för att 

istället göra ännu bättre saker som får effekt på elevers lärande. William (2013) ser i sin 

forskning vilka effekter den formativa undervisningen har hos elever då eleverna själva 

är involverade och ägare av sitt eget lärande. Hattie och Yates (2014) har i sin forskning 

sett samma effekter för eleverna som Wiliam (2013) skapandet av lärandemiljöer där 

formativa arbetssätt genomsyrar undervisningen.  Där eleverna förlitar sig på sin inre 

förmåga, ser svåra uppgifter som utmaningar snarare än hinder, ser skolan som en plats 

dit de vill komma snarare än en otrygg och fientlig miljö. Formativ undervisning påverkar 

elevers motivation, inlärningsresultat och självbild menar William (2013). Klapp (2010) 

lyfter också fram i sin forskning att formativ undervisning och bedömning är en 

framgångsfaktor för att säkerställa elevernas undervisning. Klapp (2010) beskriver att 

elevers lärande påverkas av vilken typ av respons som ges till dem, till exempel feedback, 

feedforward. Enligt Klapp (2010) leder respons utifrån utvecklande frågor och 

kommentarer till ett hållbart fördjupat lärande hos eleven. Klapp (2010) ser dock en risk 

om lärare inte får stöd att utveckla sin undervisning åt det formativa hållet att det i sin tur 

leder till att betyg och provresultat blir det väsentliga, istället för att fokus ligger på hur 

elever lär sig -deras lärande.  

 

William (2013) betonar och menar att det inte räcker med att lärare reflekterar och intar 

ett formativt förhållningssätt utan det är något som måste genomsyra hela organisationen, 

kanaler som flyter i båda riktningarna från organisation, grupp och individ och från 

individ-, grupp- och organisationsnivå. Andersson (2014) betonar i sin studie risken om 

skolan inte lyckas skapa motivation och engagemang hos skoltrötta elever och om de 

känner bristande mening och sammanhang att de blir omotiverade till skolans arbete. 

Antonovsky (2005) myntade begreppet KASAM som enligt honom innebär att det 

behöver finnas ett sammanhang, begriplighet och meningsfullhet i vardagen för att kunna 

förstå den. Han menar att det är viktigt att det finns ett sammanhang och begriplighet i 

vardagen får att kunna förstå den. I rapporten om systematisk översikt från Kungliga 

Vetenskapsakademin, (2010) presenteras forskning kring skola, lärande och barns 

psykiska ohälsa. Halonen et al (2006) och Grimm (2007) lyfter där fram just vikten av att 

skapa känsla av sammanhang genom att ge elever positiv och konstruktiv återkoppling 

vid skolprestationer.  
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De ser en risk med utebliven positiv/konstruktiv feedback av elevens insatser och resultat 

att eleven utvecklar olust, låg självkänsla och blir omotiverade som i sin tur inte leder till 

något lärande för eleven utan risk för exkludering och utanförskap 

 

Enligt Hattie och Yates (2014) forskning är det följande undervisningsmetoder/strategier 

som visar på störst kunskapsutveckling hos elever. 

 Formativ bedömning, där läraren bedömer eleverna under tiden de arbetar med 

något i syfte att deras arbete ska bli bättre, istället för att ge ett omdöme när deras 

arbete är klart. 

 Lugn och ro i klassrummet. 

 Ömsesidig undervisning. Där eleven delvis övertar lärarens roll och eleverna till 

exempel kan bedöma varandras arbete. 

 Återkoppling på prestationer. Inte bara från lärare till elev, utan från elev till lärare 

så att läraren kan göra undervisningen bättre. 

 Förtroendefulla relationer mellan lärare och elev. 

 

Thomas och Loxley (2007) lyfter i sin forskning fram skillnad mellan traditionell 

undervisning och inkluderade undervisning. De menar att i den traditionella 

undervisningen är det elevens problem som är i fokus. När man sätter in åtgärder blir det 

specialundervisning i form av särskilt stöd. I den inkluderade undervisningen / lärmiljön 

fokuserar läraren istället på hur man kan förändra elevens lärmiljö och anpassar den till 

eleven. Enligt skollagen ska skolan erbjuda tillgänglig lärmiljö för alla elever. Richler al 

et (2013) betonar och påminner om alla barn/elevers rätt till inkluderande undervisning 

oavsett förutsättningar enligt Salamancadeklarationen (2006) och barnkonventionen 

(UNICEF Sverige, 2009). Flera länder till exempel Italien, USA brister i sin inkluderande 

undervisning. Genom att de exkluderar (Petersen, o.a., 2010) elever med olika 

funktionshinder från undervisningen genom att inte tillgängliggöra lärmiljön för dem. 

Eleverna placeras i olika program även om de fysiskt befinner sig på skolan. Detta menar 

Richler al et (2013) strider mot de mänskliga rättigheterna (UNICEF Sverige, 2009), 

barnkonventionen (2009) och Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006).  

Skolans skyldighet enligt de mänskliga rättigheterna är att skapa en skola som klarar att 

möta alla elever oavsett hinder och behov. Inget barn/ elev ska nekas undervisning och 

lärande, det är en rättighet (Richler al et, 2013). 
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 Elevhälsoteamet 

Elevhälsan ska var en del av skolans vardagliga arbete och det är viktigt att det finns ett 

bra samarbete med elevhälsa, ledning och pedagogisk personal (Ahlberg, 2013; SFS 

2010:800). Grahm (2014) skriver att elevhälsans uppdrag innebär många olika perspektiv 

och det är inte bara skollagen som är den rådande lagen, utan även Socialstyrelsen. 

Elevhälsans verksamhets föreskrifter finns hos Socialstyrelsen. Staten styr elevhälsans 

verksamhet genom inspektion och tillsyn. Därför är elevhälsans uppgifter komplexa då 

det finns på flera nivåer och regelverk. (Socialstyrelsen & Skolverket 2014). Många 

gånger är samtalen riktade mot individen och att man har ett individperspektiv när man 

försöker hitta lösningar. Grahm (2014) skriver att det inte finns någon större skillnad på 

vilken av professionerna som uttalar sig. Hjörne och Säljö (2008) skriver att de olika 

professionerna möts och bekräftar varandra. De borde istället utveckla samtalen och ställa 

nya frågor kring elevens svårighet. Reuterswärd och Hylander (2017) skriver att en av 

framgångsfaktorerna i ett väl fungerande elevhälsoteam är att det är tydligt vilken roll 

man har och vilka konkreta arbetsuppgifter som man har i elevhälsoteamet. Det är 

utmaning för skolan att skapa ett väl fungerande elevhälsoteam. Därför är det viktigt att 

tydliggör vilka roller de olika professionerna har och vilken roll elevhälsan har på skolan. 

När man arbetar förebyggande är målet att hitta de barn och familjer som av olika 

anledningar är i behov av stöd och hjälp i tidigare skede. Skolan är en intressant miljö där 

man kan se vilka elever som är i behov av stöd och hjälp inte bara när det gäller 

skolarbetet, utan även socioemotionell problematik. Lärarna har inte alltid kompetens att 

veta, identifiera vilka elever som är i behov av stöd och hjälp och att det kan finnas 

praktiska hinder för dem att utföra denna uppgift (Svensson, 2013). Elevhälsan har som 

ansvarsområde att hitta elever som riskerar att fara illa. 

 Sammanfattning tidigare forskning	

Genom vår studie vill vi få syn på framgångsfaktorer på hur två skolor arbetar med 

ledning och stimulans och extra anpassningar för att öka elevernas måluppfyllelse. I den 

internationella och nationella forskning som vi har tagit del av ser vi flera gemensamma 

framgångsfaktorer för att lyckas med implementering av begreppen ledning och 

stimulans och extra anpassningar. Vetenskapsrådet (2013) visar i sin forskning på flera 

metoder som gynnar undervisningen för eleverna och Skolinspektionen har i sin 

kvalitétsgranskning (2016) identifierat flera framgångsfaktorer för implementering av 
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extra anpassningar till exempel samsyn, EHT:s förebyggande arbete, elev och 

vårdnadshavare delaktighet med flera. Skapandet och vikten av en gemensam samsyn på 

skolor lyfts fram av flera aktuella forskare som Allodi (2016) och Tanner och Prieto 

(2016). De ser tolkningsutrymmet i svenska styrdokument med ord och begrepp som vagt 

formulerat jämfört med fler flera andra nationella skolsystem som till exempel USA, Nya 

Zeeland och Australien. I sin forskning ser de effekter av tydliga gemensamma riktlinjer. 

Tydlighet och samsyn är också något som behöver genomsyra förhållningssätt och 

bemötande enligt Hattie och Yates (2014) forskning.  

Aspelin (2010) och Vygotskij (2001) visar på relationens betydelse, mötet mellan 

människor en grundsten för allt lärande.  Skolans lärmiljöer behöver genomsyras av 

struktur och fördjupad reflektion något som Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) lyfter 

fram i sin forskning. Detta för att både elev och skolpersonal ska kunna göra förändringar 

och förbättringar, utveckla lärandet. William (2013) och Klapp (2010) är forskare som 

visar genom sin forskning att respons som feedback och feedforward är framgångsrikt för 

att få till ett hållbart och synligt lärande hos eleverna.  

En annan del i sin forskning som Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) 

uppmärksammar är att specialpedagogiska insatser i den finska skolan går snabbt, inga 

anmälningar och analysprocesser. Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) identifierade 

och såg också i sin forskning att skolorna i Finland plockade ut elever från klasserna för 

att sätta in åtgärder. Thomas och Loxley (2007) menar att plocka ut elever är 

exkluderande undervisning. I sin forskning lyfter de fram inkluderande undervisning då 

organisationen behöver förändra i lärmiljön och anpassa den till eleven för att skapa en 

känsla av sammanhang, meningsfullhet och begriplighet.  
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6. Teoretiskt ramverk	
När människor möts har varje individ olika ryggsäckar med varierande bagage, olika 

referensramar och uppväxtmiljö. Hela livet består av sociala möten. Studiens ramverk 

kommer utgå från tre olika perspektiv. Detta för att skapa förståelse för hur lärande kan 

gå till. Inom det sociokulturella perspektivet ligger fokus på interaktion och samtal som 

stöd för lärande- och skapa meningsfullhet. Det är i möten det händer - individen tar till 

sig, delar- och utvecklar kunskaper och erfarenheter. Det andra perspektivet studien 

kommer fokusera på är det specialpedagogiska perspektivet. Detta perspektiv lyfter fram 

två synsätt på elever det kategoriska perspektivet där traditionell syn och individuella 

insatser råder och det relationella perspektivet då lärandet sker i relation i lärmiljön 

Studien kommer framförallt att fokusera på det relationella perspektivet. Då ledarskap 

och organisation är en grundläggande del för att skapa förutsättningar för lärande behövs 

en tydlig organisation med ett hållbart ledarskap, därför lyfts detta synsätt som ett tredje 

perspektiv i studien (Ahrenfelt, 2013). I skolan är det av största vikt att goda relationer 

skapas för att möjliggöra en arena där alla kan mötas oavsett bakgrund, förmåga och 

ekonomisk status. Skolan är en plats dit alla är välkomna och ska få känna sig trygga, 

delaktiga och efterfrågade. Enligt skollagen ska skolans personal skapa denna 

gemensamma arena med goda relationer som grogrund. 

”Medvetandet avspeglar sig i ordet, så som en liten vattendroppe. Ordet förhåller 

sig till medvetandet som den lilla världen till den stora, som en levande cell till 

organismen och som atomen till kosmos. Så är det också, medvetandets lilla 

värld. Det meningsfulla ordet är det mänskliga medvetandets kosmos.” 

                (Vygotskij, 1999:474) 

 Sociokulturellt perspektiv 

Enligt Vygotskij (2001) har de sociala faktorerna en stor betydelse för hur vi människor 

utvecklas socialt och kognitivt. Han menar att det inte enbart beror av biologiska 

förutsättningar. För Vygotskij är social kompetens ett fundament i människors 

utveckling. Social kompetens är alla former av mänskligt samspel och samspel 

grundlägger utveckling. Vi utvecklas som personer i ett didaktiskt samspel med miljön 

menar han. All inlärning sker i språkliga sociala samspel.  
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Läraren måste utmana barnets föreställningar- problematisera lärandet – progression i 

begreppsutveckling- ställa krav som ligger strax över den nivå där barnet befinner sig 

(den approximativa utvecklingszonen).  Vygotskij (2001) beskriver den proximala 

utvecklingszonen där det gäller att ligga steget före men ändå inte alltför långt från barnets 

nuvarande utveckling. Enligt Vygotskij (2001) sker lärandet i sociala sammanhang och 

Vygotskij intresserade sig för barns inlärningspotential. Vad kan ett barn prestera under 

ledning av en vuxen eller äldre kamrater. Vygotskij ansåg att två barn kan befinna sig i 

samma intelligenskvot men ändå ha helt olika potential (Phillips & Soltis, 2015).  En 

tolkning enligt Vygotskij är att lärandet sker från två olika håll. Det pågår en aktiv 

lärandeprocess i den individuellas kognitiva apparat men det mesta av lärandet sker i 

sociala sammanhang genom kommunikation eller samarbete med andra, (Phillips & 

Soltis, 2015).   

	

 Specialpedagogiska perspektiv	

Inom den specialpedagogiska forskningen går det att urskilja två huvudlinjer, den ena 

med förankring inom psykologi och den andra med förankring inom utbildningssociologi. 

I Ahlberg (2007) benämns dessa perspektiv exempelvis som kategoriskt respektive 

relationellt. Utmärkande för det kategoriska perspektivet är att det utgår från att problemet 

finns hos individen där dennes brister ska åtgärdas medan det relationella perspektivet 

fokusera kring samspel mellan individ och omgivning.  Nilholm (2007) säger att ju 

snävare man definierar pedagogiken i skolan desto bredare måste man definierar 

specialpedagogiken. Specialpedagogiken uppstod när den vanliga pedagogiken inte 

räckte till. Den ordinarie undervisningen passade inte för alla elever. Historiskt sett har 

man placerat eleverna i olika grupper utanför den ordinarie undervisningen. Gemensamt 

för dessa elever är att deras svårigheter ofta betraktas som något som ligger hos dem 

själva. Det är eleven som har svårighet och är bärare av problemet. Förklaring till 

skolsvårigheter söks hos individen (Ahlberg, 2013). Nilholm (2012) menar att det är 

skolan som skapar svårigheter då problematiken placeras hos eleven. Det blir en krock i 

lärmiljön för eleven. 
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 Med fokus på “Relationellt perspektiv”	

Det relationella perspektivet har sitt fokus och intresse för vad som händer människor 

emellan. Det har vuxit fram som en kritik mot det kategoriska perspektivet. Inom det 

relationella perspektivet ligger problematiken i lärmiljön.  Enligt von Wright (2000) kan 

betraktaren se individen på olika sätt. Där perspektivvalet får en avgörande betydelse för 

individen. Det relationella perspektivet tar sig uttryck i mötet mellan individ och miljö, 

där ett spänningsfält kan uppstå. Fokus ligger på var (miljön) individen är och inte på 

vad individen är, till exempel om individen har brister i en förmåga innebär det inte att 

individen har brister i övriga förmågor till exempel om en individ inte klarar att simma 

200 meter som är ett kunskapskrav i idrottsämnet innebär inte detta att eleven har 

svårigheter i andra delmoment i idrottsämnet (von Wright 2000).  

Inom specialpedagogisk forskning i Sverige har det relationella perspektivet under en 

längre tid haft en ledande ställning. Vissa forskare ser en fara med att det kategoriska 

perspektivet håller på att återerövra mark i en skola som är allt mer prestations- och 

resultatinriktad. 

 Organisation-  och ledarskapsperspektiv 	

Ledarskapet i en passionsstyrd organisation handlar om att få människor att prestera till 

sin fulla potential. Ledarskapet tillåter en bredare arena man tillåter oliktänkande, 

originalitet och djärvhet. Organisationen genomsyras av att ledaren har ett medansvar 

samt står för utvecklande av olika nätverk där personalen konstruerar, utvecklar och 

förändrar verksamheten genom sitt agerande. Den tydliga strukturen i passionsstyrd 

verksamhet bidrar till att all personal känner sig, delaktiga och vill utveckla 

verksamheten. Det saknas inte central struktur och styrning, däremot är den anpassad till 

praktikens komplexitet på skolor i mötet mellan lärare och med elever. Det är i dessa 

möten som människor får en djupare arbetsförståelse, när de samarbetar, kommunicerar 

och lär känna varandra, vilket leder till att de bättre kan bidra till effektivare 

prestationer.  För att en skola ska kunna skapa goda lärmiljöer krävs ett hållbart 

skolledarskap. Ett ledarskap som håller fast vid principer som är bestående som fokuserar 

på mångfald och ser det som en styrka, betonar mångsidighet i undervisningen och som 

förstår att pedagoger inhämtar kunskaper på olika sätt precis som eleverna samt främja 

bredda och skapa ämnesnätverk för kompetensutveckling och kollegial lärande 

(Hargreave & Fink, 2008).  
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Därför stöder strukturen effektivitet i stället för fokus på måluppfyllande samt dynamiken 

mellan det formella och det informella. Däremot blir fokus på ledaren mindre och 

begreppet medansvar blir tydligt för alla i organisationen (Augustinsson och Brynolf, 

2012).  

 Förändring av första och andra ordningen	

För att kunna kommunicera med varandra behövs ett gemensamt språk.  

Förändring av första och andra ordningen 

För att förändring ska skapas och målen uppnås måste medarbetarna vara fullt delaktiga 

i processen. Motstånd kan vara bra (Ahrenfelt, 2001). 

  Med förändring i första ordningen menas en förändring inom systemet, dvs. en övergång 

från ett inre tillstånd till ett annat utan att systemet självt förändras. Vi förnyar något som 

redan finns, nära till förbättring, betydelsemässigt, till exempel vi får en ny mall att sätta 

oss in i eller en förändrad lag att följa. Chefen är kapten på båten. ”Mer av samma sort” 

(Ahrenfelt, 2001). 

  Vid en förändring av andra ordningen däremot, förändras hela systemet vilket i praktiken 

innebär att det organisatoriska tänkandet och agerandet förändras kvalitativt. Hela 

systemet påverkas och vi måste ändra vårt sätt att tänka. Här måste chefen vara en 

lagledare, människokännare, målsättare, kommunikatör, uppföljare, utvecklare, ett 

lyssnande bollplank, pådrivare, regissör och dirigent. ”Mindre av samma sort” (Ahrenfelt, 

2001). 

 Sammanfattning teoretiskt ramverk 

  I möten med andra människor lär vi oss nya saker när vi samspelar. Vi utvecklas och 

utmanas (Vygotskij, 2001). I den interaktionen kan flera olika synsätt råda. Vygotskij 

(2001) menar att inom det sociokulturella perspektivet sker lärandet från två håll: 

1. Aktiv kognitiv lärandeprocess hos individen själv    

2. I det sociala sammanhanget-genom kommunikation och samarbete 

Ahlberg (2007) lyfter fram det kategoriska kontra det relationella perspektivet att bemöta 

individer på. Inom det kategoriska synsättet ser man bristerna hos individen däremot i det 

relationella perspektivet uppstår bristerna eller svårigheter i samspelet mellan individ och 
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miljö. Ett dilemma som lyfts fram är om det är skolan själv som skapar svårigheterna hos 

eleven. Inom det relationella perspektivet lyfts ytterligare en oro då den nu mer prestation- 

och resultats inriktade skolan bidrar till att det kategoriska synsättet erövrar mark på det 

relationella perspektivet.  

Utifrån det organisations - ledarskapsperspektivet är det tydligt att en strukturerad och 

tydlig passionstyrd och prestationsorienterad styrning skapar delaktighet och förståelse. 

Fokus ligger på kommunikation, samarbete och lära känna varandra, vilket i sin tur ger 

effektiva prestationer och medansvar från medarbetarna (Hargreave och Fink, 2008). 

Ahrenfeld (2001) betonar vikten av medarbetarnas delaktighet i processen vid 

förändringar. Han menar för att få till en hållbar förändring krävs att verksamheten gör 

mindre av samma som tidigare. Ahrenfelt (2001) menar att hela systemet behöver 

förändras och påverkas för att få till en större förändring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

29 

 

7. Metod	
Valet av metod i vårt arbete är kvalitativ metod som är lämplig när tolkning och förståelse 

av människors upplevelser står i fokus, (Bryman, 2009). Inom den kvalitativa forskningen 

betraktar man omgivande verklighet som mer eller mindre objektiv. Man menar då social, 

individuell och kulturell konstruktion. (Backman, 2011) Repstad (2012) skriver att själva 

ordet ”kvalitativt” står för kvaliteter, det vill säga egenskaper eller framträdande drag hos 

fenomen. I vår studie har vi valt kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer och 

icke deltagande observationer (Bryman 2008). En semistrukturerad intervju tillåter öppna 

frågor och intervjuaren kan ställa frågor på djupet.  (Kvale & Brinkmann 2014). I de 

semistrukturerade intervjuerna bör man inte överstiga åtta personer i en grupp. Dessa 

personer kan intervjuas som enskild individ eller ingå i en grupp kring någon gemensam 

upplevelse eller gemensam livssituation (Halkier, 2010). 

 

 Metodval	
I valet av metod fanns det olika alternativ som skulle kunna användas för att få svar på 

studiens forskningsfrågor kvalitativ-, kvantitativ eller mixade metoder 

(kvalitativ/kvantitativ). I studien ligger fokus på att få syn på framgångsrika komponenter 

kring ledning och stimulans och extra anpassningar på alla nivåer i skolans verksamhet 

samt få kunskap om hur måluppfyllelsen kan öka för eleverna. Vi valde därför kvalitativ 

metod där fokus ligger på att försöka förstå ledning och stimulans och extra 

anpassningarnas komplexitet i verksamheten. Om den valda metoden istället hade varit 

kvantitativ hade fokus legat på att beskriva, förklara och bevisa samband och söka det 

generella (Bryman, 2011). Åsberg (2001) menar att det inte finns metoder som antingen 

är kvalitativ eller kvantitativa utan att det är de data vi samlar in som är antingen 

kvalitativa eller kvantitativa. 

Vi har valt kvalitativa intervjuer och icke-deltagande observationer som metoder för att 

skapa oss en fördjupad förståelse för hur de utvalda skolorna arbetar. Vi anser att 

kvantitativ metod faller bort. Då fokus på kvantitativa intervjufrågor är hårt strukturerade, 

forskarens frågor är i fokus, intervjuaren har en fast intervjumall och låst av slutna frågor 

och kodade svar. I vår studie behöver fokus ligga på respondenten och att respondenterna 

känner sig fria att delvis styra riktningen i intervjun, öppna frågor och utvecklande svar. 
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I kvalitativa intervjuer används ofta en intervjuguide med stödfrågor, stödord som ställs 

på ett sådant sätt som passar intervjun. Vi använde oss av icke-deltagande observationer 

vilket innebär att observatören iakttar men inte deltar i det som sker i miljön. 

Strukturerade observatörer är ofta av det icke-deltagande slaget genom att man befinner 

sig i den miljön som studeras, men sällan deltar i det som sker i det sociala. Vi använde 

oss av intervjuer och observationer så kallade mixade metoder. Genom detta val fick vi 

en högre validitet eftersom olika metoder tillsammans kan befästa ett högre resultat 

(Bryman, 2011).  

 

 Urval	

Studien tar sitt avstamp i två skolor från två olika kommuner i Skåne. Vi har undersökt 

dessa båda skolors arbetssätt att arbeta med ledning och stimulans samt extra 

anpassningar i sin undervisning. Båda skolorna är placerade i ett mångkulturellt område 

med stor social variation. I vår studie vill vi försöka få syn på vilka framgångsfaktorerna 

är kring arbetet med ledning och stimulans och extra anpassningar för att öka elevernas 

måluppfyllelse. 

Som urvalsgrupp har vi valt skolledning (rektor och specialpedagog), pedagoger och 

elever från de båda skolorna. 

I vår studie har vi valt semistrukturerade intervjuer som tillåter öppna frågor (Kvale & 

Brinkmann 2014). I en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer inom tre nivåer, 

organisation-, grupp- och individnivå har vi valt att begränsa urvalet till två skolor med 

lektionsbesök i två klasser och intervjuer från varje skola på alla tre nivåer för att få en 

tydlig bild av hela organisationen.   

Vi har gjort ett strategiskt målinriktat urval (Bryman, 2011) där vi tillfrågat två skolor 

som varit relevanta för våra forskningsfrågor. 

För första kontakt mailade vi ut ett informationsbrev (bilaga 1) till skolledningen på de 

aktuella skolorna där det stod vilka vi var och syftet med vår studie. Skolledningen i varje 

verksamhet utsåg vilka pedagoger och elever vi kunde följa vid studiebesöken. Nackdelen 

med detta urval kan vara att informanterna kan utses utifrån prestation, egenintresse, och 

blir därmed inte ett representativt val. Från varje skola intervjuades skolledning, tre 

pedagoger, fem elever och två observationer gjordes i olika klasser.    
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Genom att vara två som intervjuade och observerade upplevde vi att det gav oss möjlighet 

att diskutera och analysera med utgångspunkt från samma referensram.  Detta anser vi 

stärkte oss inför våra tolkningar av det vi upplevt, hört och sett under studiebesöken. 

 

 Genomförande	

Vi tog kontakt med de båda skolorna via mail. I mailet (bilaga I) förklarade vi vårt syfte 

med vårt önskade studiebesök och hur vi önskade upplägget av besöket. Vi har utgått från 

Vetenskapsrådets riktlinjer vid intervjuerna och observationerna. Innan vi genomförde 

intervjuer och observationer berättade vi om syftet och att resultatet kommer behandlas 

konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och att de intervjuade/observerade får avbryta 

när de vill. Vi mailade skolorna att vi även ville få tillåtelse att intervjua eleverna som är 

under 18 år av vårdnadshavare. Vårdnadshavare skulle höra av sig till oss om deras barn 

inte fick tillåtelse (bilaga II) att bli intervjuade. Även att respondentens namn och skola 

kommer hållas anonymt samt att respondenten får ta del av resultaten om den så önskar. 

Efter återkoppling från rektorerna från de båda skolorna avtalade vi tid för studiebesök. 

Det var rektorerna som utsåg vilka lärare och elevgrupper vi kunde besöka. 

Inför studiebesöket och intervjuerna sammanställde vi en intervjuguide (bilaga III). Kvale 

och Brinkmann (2014) lyfter vikten av att intervjun behöver ha en struktur och ett 

syfte.  Intervjuguiden var tänkt att fungera som ett stöd för oss under intervjuerna för att 

hjälpa oss att hålla intervjun inom ämnet (Trost, 2010).  

 

Vi var noga med att precis som Trost (2010) betonar att låta de intervjuade få styra 

samtalet så länge det höll sig inom ramen för frågeområdet.  Intervjuerna spelades in på 

mobiltelefon för att vi ville kunna reflektera över det som berättades och inte riskera att 

missa någon viktig information i intervjun. Vilket visade sig vara ett bra stöd då vissa 

intervjuer hade ett högt tempo som styrdes av respondenterna. Vi hade under alla 

intervjuerna möjlighet att sitta avskilt utan att bli störda. Intervjuerna genomfördes vid 

tre tillfällen på varje skola ett möte med rektor och specialpedagog, ett möte med lärare 

och ett möte med elever. Intervjuerna genomfördes på liknande sätt på båda skolorna. På 

båda skolorna fick vi först möta rektor och specialpedagog för att få en överblick av 

dagens innehåll och hålltider.  Vi spenderade en heldag på var och en av skolorna. I 

klassrummet genomförde vi observationerna och elevintervjuer.  
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Vi var icke deltagande, för att få syn på interaktionen och arbetssättet kring ledning och 

stimulans och extra anpassningar.  Efter ett muntligt godkännande av nyttjandekraven 

från respondenten påbörjade vi intervjuer (Bryman, 2008) och observationer. Genom att 

vara två som intervjuade och observerade upplevde vi att det gav oss möjlighet att 

diskutera och analysera med utgångspunkt från samma referensram. Detta anser vi stärkte 

oss inför våra tolkningar av det vi upplevt, hört och sett under studiebesöken. 

 Intervjuer	

	
Vi gjorde både enskilda intervjuer och intervjuer i mindre grupper på de båda skolorna. 

Vi har genomfört intervjuer på båda skolorna på tre nivåer, organisation-, grupp- och 

individnivå. På organisationsnivå hade vi individuella intervjuer med skolledning (rektor 

och specialpedagog). Lärarna och eleverna intervjuade vi i grupp á 3-5 stycken. Vi valde 

att göra intervjuerna på tre nivåer för att få en så tydligt bild som möjligt över hur man på 

de båda skolorna arbetar för att öka måluppfyllelsen och om det fanns ett gemensamt 

synsätt, en röd tråd genom hela organisationen.  

Intervjuerna var fördelade under hela skoldagen. Varje intervju tog ca 45 minuter. Vi 

hade förberett frågor och hade en intervjuguide som stöd. Frågorna tog upp begrepp som 

inkludering, tillgänglighet, delaktighet, extra anpassningar, samverkan, samsyn, ledning 

och stimulans. Vi var båda delaktiga under intervjuerna.  

Ingen av oss hade en bestämd roll utan båda kunde när som helst flika in och ställa en 

fråga eller följdfråga till respondenterna vilket skapade en frihet hos oss som intervjuare. 

Intervjuerna spelades in på mobiltelefon. Detta gav oss en större närvaro och vi kunde 

fokusera på att lyssna aktivt på vad respondenterna berättade. Hade vi istället valt att 

anteckna tror vi det hade begränsat vår lyssnarförmåga och närvaro under intervjun. Vi 

hade under alla intervjuer möjlighet att sitta avskilt utan att bli störda. Efter ett muntligt 

godkännande från respondenten påbörjades intervjuerna (Bryman, 2008). 
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 Observationer	

Vi har valt att göra en icke-deltagande observation. Bryman (2008) skriver att en icke-

deltagande observation innebär att man tittar på det som sker i miljön. Vi kommer att titta 

på hur ledning och stimulans och extra anpassningar fungerar i undervisningsmiljön, 

utan att delta. Vi har valt att vara med på olika lektioner för att se hur eleverna och lärarna 

arbetar med ledning och stimulans och extra anpassningar. Eleverna på båda skolorna är 

vana och tycker om när man besöker klassen. Det är något vi märker när vi kommer in i 

klassrummen. Eleverna gör ingen notis av oss, utan de följer och är aktiva under 

lektionen. Vi har valt att skriva löpande protokoll.  

 Bearbetning av data	

Vi har i vår bearbetning av data utgått från vårt teoretiska ramverk med fokus på 

sociokulturellt perspektiv som innebär interaktion och samtal i möten med andra 

individer, specialpedagogiska perspektivet med fokus på det relationella då lärandet sker 

i relation i lärmiljön och organisations- och ledarskapsperspektivet för en hållbar 

utveckling på alla nivåer inom verksamheten 

7.6.1. Intervjuer 

Efter intervjuerna transkriberade och analyserade vi materialet tillsammans. Det var 

mycket material att gå igenom och tog många timmar. Efter transkriberingen läste vi 

tillsammans igenom texten och resonerade och analyserade materialet för att det skulle 

bli tydligt och synligt för oss att vi uppfattat informationen på samma sätt.  

Vi är båda nybörjare av att analysera material från intervjuer och upplever precis det som 

Repstad (2012) betonar att det finns en ökad risk att vara alltför lojal mot materialet då vi 

som intervjuare känt närhet och sympati för respondenterna.  Vi lyssnade på 

inspelningarna ytterligare en gång och vissa delar lyssnade vi på flera gånger. Genom att 

vi lyssnade på inspelningarna och tog del av transkribering försökte vi urskilja 

tema/mönster i intervjuerna som fokuserade och berörde våra frågeställningar till vårt 

syfte. Att tematisera och hitta mönster utifrån sin undersökning är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) ett bra tillvägagångssätt för att rama in det man undersöker eller ska 

undersöka. Vi har använt oss av kategorisering och kodning. Då vi utgått från tre 

kategorier ledning och stimulans, extra anpassningar och delaktighet (organisation, 

grupp och individnivå).  Efter intervjuerna sökte vi efter typiska ord och begrepp t ex 
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samarbete, arbetslag, ledning, elevdelaktighet, bilder, bemötande förhållningssätt som 

passade in på våra valda kategorier så kallad, begreppsstyrd kodning. För oss som är 

ovana att analysera intervjuer har denna analysmetod känts positiv då den är enkel bryta 

ner i olika delar och detta ger studien en bild över innehållet i intervjuerna (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

7.6.2. Observationer	

Syftet med observationerna var att se hur väl ledning och stimulans och extra 

anpassningar är implementerade i elevernas vardag och om intervjuerna stämmer överens 

med de observationer som vi gjort i verksamheten. Vi gick igenom våra 

observationsanteckningar gemensamt för att se om vi hittade en röd tråd på vad vi 

observerat Våra löpande protokoll stämde bra överens med varandra. Bjørndal (2005) 

skriver ”fyra ögon ser fler än två” (sid 21).  

	

 Etik	

Etiska principer handlar om integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet för de 

personer som är inblandade i processen. Vi har utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer i 

vid intervjuerna och observationerna. Vi mailade om tillåtelse att få intervjua de 

vårdnadshavarnas barn som är under 18 år. Vårdnadshavare skulle höra av sig till oss om 

deras barn inte fick tillåtelse (bilaga II) att bli intervjuade. Även att respondentens namn 

och skola kommer hållas anonymt samt att respondenten får ta del av resultaten om den 

så önskar.  

För svensk forskning är följande etiska principer gällande: 

ꞏ Informationskravet, de berörda personerna skall informeras om studien syfte och de 

skall informeras om att deltagandet alltid är frivilligt. 

ꞏ Samtyckeskravet som innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sitt 

deltagande. 

ꞏ Konfidentialitetskravet som innebär att alla uppgifter om de personer som ingår i 

undersökningen skall behandlas så konfidentiellt som möjligt. 
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ꞏNyttjandekravet som innebär att de uppgifter som samlas in bara får användas till 

just det ändamålet som är uttalat   

(Bryman, 2009, Vetenskapsrådet, 2017). 

8. Resultat och analys av intervjuer	
I detta avsnitt kommer vi redovisa det vi sett och tagit del av under intervjuer och 

observationer. Båda skolorna har arbetat medvetet med ledning och stimulans och extra 

anpassningar i syfte om att öka elevernas måluppfyllelse och delaktighet. Skolorna 

presenteras som X-skola och Y-skola. I resultatet benämner vi skolledning (rektor och 

specialpedagog) från respektive skola som S-X och S-Y, lärarna som L-X och L-Y och 

eleverna som E-X och E-Y. 

Den första del av resultatet kommer att behandla den information vi tagit del av från 

intervjuerna på organisation- och gruppnivå utifrån vårt ramverk. Den andra delen av 

resultatet kommer att behandla observationerna på grupp och individnivå även den utifrån 

vårt ramverk. I redovisningen av observationerna kommer vi förstärka dem med citat från 

intervjuerna utifrån alla tre nivåerna organisation-. grupp-, och individnivå. 

Vi har valt att redogöra exakt vad som sades under intervjuerna, för vi vill inte förlora 

innehållet i intervjuerna, då det kan finnas risk för misstolkningar. Därför kan citaten av 

intervjuerna innehålla långa meningar som inte följer allmänna skrivregler.  

 

 Ledning och stimulans och extra anpassningar i 

verksamheten utifrån intervjuer på:  

8.1.1. Organisationsnivå:	

Fokus på de båda skolorna låg från början på elevernas mående och sociala situation. 

Kunskapen kom i andra hand.  Den nya läroplanen (Skolverket, 2011) utmanade 

skoldebatten och bidrog till att de här båda skolorna började sin resa från en omsorgsskola 

till en kunskapsskola för att öka elevernas måluppfyllelse. 
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S-X; [...] Vi hade en heldag där vi gick igenom hur ett gammalt åtgärdsprogram 

såg ut. Sen började vi sanera i det, med olika färgkodningar för att det skulle bli 

tydligt att det här som vi kanske har skrivit är ett åtgärdsprogram? Är det ett särskilt 

stöd? Nej! Ok, vad är det? Amen, det är en extra anpassning. Ok! Var ska den 

meningen stå då? Då ska den ju stå i elevens IUP. Och om det hamnade under 

ledning och stimulans då ska det inte heller stå i åtgärdsprogrammet utan flyttas till 

omdömesblanketten. [...]. 

Vi jobbar med de här tre olika dokumentationerna omdömesblankett, IUP och 

särskilt stöd eller åtgärdsprogram för dom som har det efter en utredning. Och 

verkligen separerat den så det står mer tydligt. Och då följer det eleverna också. 

Och det har vi fått jobbat med personalen och nu vet alla det och det vet eleverna 

också [...]. 

 

På båda skolorna har man regelbundna möten mellan EHT/skolledning och arbetslag. Där 

fokus ligger på alla nivåer mycket handlar om ledning och stimulans.  

Skolledningen från båda skolorna betonade att förändring tar tid, kräver mod, ork och 

uthållighet. 

S-X, [...]. Det fick lov att ta tid på konferenser och studiedagar så all personal 

var med och förstod hur det skulle va. Och sen så har ju alla…. och vi har läst 

Allmänna råden och stödmaterialet. Jag tror att det är viktigt att ta sig igenom 

processen själv utifrån min roll och mitt perspektiv vad är det jag behöver göra 

för min verksamhet? Hur måste vi organisera oss? Hur ska jag göra för att 

lärarna kan genomföra det här? Hur skapar jag förutsättningar? [...]. 

 

För att säkerställa elevernas kunskaper och förutsättningar har skolorna tydliga 

analysprocesser där EHT tillsammans med arbetslaget diskuterar vilka insatser som 

behövs. 

S-Y: [...]Vi har ett analyssystem och vi har ett årshjul med en årsklocka. Där det 

är inlagt analyser. Vi börjar alltid läsåret med att screena eleverna och sen vi 

har en screening vecka och därefter följer analyserna i de olika klasserna och i 

samband med analyserna går vi också igenom alla eleverna både på individnivå 

men själva analysen är fokus på gruppnivå. sen gör vi insatser och därefter 

mellan 6-8 veckor så har vi mellananalyser som följer upp hur insatserna har 

varit och därefter gör vi nya insatser om föregående insatser inte gett önskat 

resultat och när vårterminen börjar vi med screening och så gör vi nya insatser. 

Det är ett hjul som rullar på hela tiden...säkerställa att allt går framåt [...]. 
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Båda skolorna har en tydlig struktur och arbetsgång för att identifiera elevernas kunskaper 

för att säkerställa att alla elever utvecklas så långt som möjligt efter sin egen förmåga 

 

S-X[...]Vi fångar upp alla nivåer kontinuerligt hela tiden och stämmer av i mitten 

och i slutet i målkonferenserna och det är där vi mäter OK! Har vi kommit dit 

hän vi ville med dessa extra anpassningar? Ja det har vi Ok kan vi stoppa dem 

eller behöver vi förändra dem nej det kan vi inte den här eleven kommer att 

behöva de här. Behöver vi gå vidare, Nej! Då går man igenom klass för klass med 

alla som är inblandade två gånger per termin. [...]. 

 

Två gånger per termin utvärderas elevernas resultat och skolans insatser för att se om de 

ger effekt till elevernas kunskapsutveckling. 

 

S-Y[...] när vi har en analys av en klass och går igenom den på gruppnivå. Det 

finns det också möjligheter till resurser att lägga in dels kan det vara så att 

lärarna har tänkt till. Att de vill jobba på ett speciellt sätt eller att vi diskuterar 

- att vi kan jobba med en viss metod...Det ligger en del av resurserna lösa på 

skolan[...]. 

 

Skolledningen fördelar skolans resurser efter behov. Resurserna är flexibla och behovet 

styr. 

S-X; [...] där möts EHT-teamet och där lyfter vi då och pratar kring eleven och 

försöker få in de olika perspektiven kring en elev. Ett helhetsperspektiv och vad 

vi tänker kring den problematiken som framförs och sen tar vi ett beslut där…. 

Så fort vi börjar misstänka att det kanske är någon svårighet. Vi kanske kommer 

hamna i extra anpassningar till och med särskilt stöd så påbörjas en pedagogisk 

kartläggning och den blir grunden för att specialpedagogen går in och gör en 

bedömning.  

Där är det viktigt att ta in hela elevens perspektiv. Vi tänker kring inlärning. Vi 

tänker kring det sociala. Vi tänker kring kompisrelationer på vad som sker i 

klassrummet och vad som sker utanför klassrummet olika relationer som eleven 

har. Det är först när vi har gjort en riktigt bra kartläggning som vi kan göra en 

rättvis bedömning och gör vi inte en rättvis bedömning så hamnar vi antagligen 

i fel stöd. [...]. 
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I intervjuerna lyfter skolorna om och om igen fram vikten av att ha tillgång till olika 

samtalssarenor för att bolla tankar, problematisera och lyfta elevärenden.  

 

S-X; [...] Vi har något som vi kallar för konsultationsmöten. Det handlar väldigt 

mycket om organisation och grupp där möter man hela EHT, hela arbetslaget 

alltså en årskurs möter hela EHT och har i förhand fått problematisera saker så 

det handlar väldigt mycket om ledning och stimulans och ibland extra 

anpassningar i det mötet och vad vi kan göra på gruppnivå och 

organisatorisk[...] 

 

S-Y; ,[...] …nära kontakt mellan EH-teamet och lärarna.. Vi jobbar med öppet 

EHT, för att lärarna ska kunna bolla sitt problem så att de inte äger det själv med 

någon innan det blir för stort helst komma tidigt[...]. 

 

L-Y[...] Vi är nära varandra i denna organisationen. Om jag känner i mitt 

klassrum att det är något som riktigt stämmer som inte går åt rätt håll. Jag 

försöker olika sätt så dels kan jag maila specialläraren. Skulle du vilja komma in 

och observera mig och eleven? Jag kan behöva ett par andra ögon och då görs 

detta ganska fort, oftast samma vecka från det att man sett någonting som  

man kanske känner oro över så går det väldigt snabbt och det är väldigt enkelt 

att få konkret feedback och hjälp. [...]. 

 

För att göra det konkret och synligt har skolorna samlat exempel på extra anpassningar i 

ett stöddokument. I stöddokumentet har extra anpassningarna delats in i olika teman som 

till exempel struktur, koncentration och konflikter (bilaga IV) 

 

S-Y[...]Vi försöker samla extra anpassningarna/metoder så vi har en bank som vi 

kan använda oss av. Helst ska det vara grundat på forskning så man ser att det 

ger effekt [...]. 

 

Vidareutveckling och reflektion av undervisning och extra anpassningar sker i det lilla 

dagligen.  
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S-X[...,,]uppföljning av extra anpassningar gör vi på målkonferenserna och sen 

så skulle jag vilja säga att vi ser  mer och mer i arbetslagen att dom säger att de 

pratar om det dagligen. En del arbetslag träffas varje morgon innan eleverna 

kommer och då kan det vara en liten sak som att det blev tokigt igår, Det 

fungerade inte alls med den placeringen. Vad gör vi idag? Vi prövar så här, ok. 

Då är det faktiskt också en anpassning. [...].  

8.1.2. Gruppnivå: 

Samspelet och lyhördheten mellan lärare och elever skapar förutsättningar i 

elevernas lärmiljöer. 

L-X[...] Vi har pratat väldigt öppet i klassen om extra anpassningar. Vi har en 

bild i klassrummet som vi pratar kring (Bilaga V). Alla har olika förutsättningar 

utifrån bilden. Vad behöver jag? Jag behöver glasögon för att klara min vardag. 

Någon annan behöver något annat. Så för dom har det blivit en naturlig del och 

de kommer själv på, Du fröken nu ska vi ha den här bedömningen jag skulle vilja 

göra det på det här sättet. Går det bra? Eller jag tänker kan jag göra min 

presentation på detta sättet. Så dom hjälper oss hela vägen på olika sätt.  

Det jag tror ibland är en extra anpassning kanske inte var en jättebra extra 

anpassning för det passar inte den eleven. Eftersom de är medvetna om det så 

hjälper de oss på det sättet så vi hela tiden kan gå igenom efter sex veckor när vi 

har haft extra anpassningar. Vad behöver vi ändra på för att det ska bli bättre? 

Vilka ska vi ha kvar som faktiskt hjälper och vilka ska vi ta bort. [...]. 

E-X[...] Vi kan diskutera med läraren. Vi har alla kanske haft extra anpassningar 

som inte hjälpt oss. Innan hade vi något som hette micropaus. Det är en paus typ 

så att man kan läsa 5 minuter typ gå upp och röra sig. Det var elever som tidigare 

började gå runt och då störa dom andra eleverna och då fick dem en annan extra 

anpassning så det hjälper de andra eleverna också. Det finns fortfarande för vissa 

elever. [...]. 

 

 Resultat av observationer 

På båda skolorna rådde en lugn och behaglig atmosfär. I X-skolans klassrum fanns tre 

minikontor längst bak i klassrummet för de elever som behöver arbeta enskilt. Det fanns 

också en matta framme vid tavlan där elever kunde sätta sig vid behov. Det fanns ett 

ståbord, en minipall, hörselkåpor, konkret stödmaterial (tidsord), bildstöd, timer och 

gruppbord för olika antal elever.  
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På Y-skolan observerades att vissa klasser satt i grupper, andra enskilt och någon klass 

var placerad som ett öppet V. I klassrummen fanns dagsschema, lektionsschema, 

smartboard, hörselkåpor och varierande undervisningsmetoder.  

 Ledning och stimulans och extra anpassningar i 

verksamheten utifrån observationer på:  

8.3.1. Organisationsnivå 

I klassrummen fanns två sorters schema med bildstöd, dagsschema och 

lektionsschema.  På båda skolorna observerades schema, matriser, prov, arbetsuppgifter 

förstärktes med (bilaga VI).  

S-X[...] Bildstöd är inte längre en extra anpassning   hos oss det är ledning och 

stimulans. Vi har bildstöd på alla dörrar i alla situationer. Nu håller vi på att 

fundera på fritidshemmen att vi ska bildstöd även där så snart är vi en 

bildstödsskola. [...]. 

 

Detta var något som visade sig genomgående i observationerna som genomfördes.  

 

E-Y[...] När man läser om det så kanske man inte fattar men när man ser bilden 

alltså så kanske man vet mer om det och så kan lära sig bättre och så lättare. 

[...]. 

 

På båda skolorna observerades att det fanns en tydlig arbetsgång för hur lärarna startar 

och avslutar sina lektioner. Lärarna berättade och det observerades att lektionerna var 

uppbyggda på samma sätt alltid start med tillbakablick och sedan presenterades mål och 

syfte med lektionen och som avslut alltid någon typ av utvärdering.  

 

L-X [...] ..Struktur på alla våra lektioner de ser ganska lika ut. Vi börjar med en 

tillbakablick där vi tittar tillbaka på vad har vi gjort tidigare vad har vi lärt oss 

tidigare så alla känner sig förberedda på vad som komma skall. Här är vi nu och 

hit ska vi [...] 
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E-Y[...] Vi brukar göra alltså repetition varannan lektion så att alltså dom som 

kanske inte hängt med kan hänga med. Då får typ en chans att fatta vad vi pratar 

om. Så att alla kan komma igång så att alla vet. [...]. 

 

Under observationerna syntes att båda skolorna arbetar med genrepedagogik för att stärka 

språket. Då lärarna förtydligar ord och begrepp med både kroppsspråk och 

förklaringar/bild. Lärarna arbetade med språket konkret till exempel genom att de delade 

sammansatta ord utan att förenkla. Lärarna modellerar för att medvetandegöra strukturen 

i språket. I genrepedagogik arbetar man först gemensamt för att senare klara av att arbeta 

på egen hand.   

L-Y[...]Det handlar om att förtydliga inte förenkla utan förtydliga. Vad betyder 

de här begreppen? När använder man dem? Vad innebär den här strukturen? 

Varför använder man just denna strukturen i detta fallet att de hela tiden ska 

förstå inte bara göra utan förstå varför du ska göra på det här sättet. Att det är 

viktigt att barnen förstår. [...]. 

 

L-Y[...]När det gäller vår skola och extra anpassningar grundar vi vår 

undervisning är sättet att undervisa. Vi grundar mycket på genrepedagogik eller 

språkutvecklande arbetssätt. Språket är inne i alla ämnen och det hjälper alla 

barn. Det är väldigt centralt och har mycket med begrepp och förståelse att 

göra...att man också talar om vilka mål som eleverna ska uppnå, Alla elever 

måste veta vad nästa steg är, vad de ska lära sig i livet.[...] 

 

8.3.2. Gruppnivå:  

Observationerna visade hur viktig lektionsstrukturen var för elevers lärande. Då eleverna 

visste syftet med lektionen och målet. Det observerades att eleverna kom snabbt igång 

med sitt arbete, pratade endast om uppgiften och upplevdes säkra i sin arbetsgång.  

Under lektionerna observerades att eleverna arbetade med samma sak men på olika sätt 

det vill säga varierad undervisning.  

L-X[...]Jag tänker på kunskapskraven och jag tänker på var dom ska nå och utgår 

ifrån det.[...] 

L-Y[...] Variationsrik undervisning att man varierar med filmer, enskilt arbete, 

pararbete och grupparbete. Man jobbar med samma sak men på flera olika sätt 

för att befästa kunskap. [...]. 
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L-X[...] Vi brukar avsluta lektionen med en exit-ticket där vi kollar har vi nått 

målet? Vi   måste hela tiden titta tillbaka om vi nått målet och titta tillbaka på så 

jag vet vad jag gör nästa lektion för ser jag på min exit ticket där eleverna får 

skriva och att de inte nått målet måste jag ändra någonting till nästa lektion. 

Strukturen är A och O för oss när vi har våra lektioner. Sen har vi alla lektioner 

i Power Point presentationer där vi har lagt till bildstöd så att eleverna tydligt 

kan se vad som ska göras[...] 

 

Det observerades att lärarna intog ett formativt arbetssätt under lektionerna då de 

tydliggjorde lektionens syfte och mål. Det fanns en tydlig struktur då  lektionerna  startade 

med en tillbakablick av föregående lektion. Eleverna fick möjlighet att komma in i arbetet 

innan lärarna startade med det nya inför lektionen. Lärarna använde sig av utvecklande 

frågor som “Hur tänker du här? Kan du göra på något annat sätt? Hur vet du att detta 

stämmer? och ger eleverna konkret och direkt feedback.  Under lektionen observerades 

att läraren ger direkt feedback som är kopplad till elevernas prestation till exempel “Vad 

bra att du ritade bilden innan du började skriva.” “Toppen att du tog hjälp av stödfrågorna 

för att lösa talen”. 

Observationerna visar att lärarna arbetar med språkutvecklande arbetssätt utifrån 

cirkelmodellen (genrepedagogik) till exempel då lärarna ger eleverna en ordbank med 

expertord alltså viktiga ord för det aktuella arbetsområdet och tydliga mallar för hur dessa 

ord kan användas för att eleverna ska kunna förklara och beskriva till exempel ett 

händelseförlopp.  

Eleverna är lärresurser för varandra och blir ägare av sitt eget lärande genom att de 

är delaktiga i sin lärprocess genom de utvecklande frågor som lärarna ställer och 

medvetna om var det befinner sig och vart de ska (feedforward). De är målinriktade och 

motiverade att lära. 

 

E-X[...] Vi elever hjälper varandra för att han behöver hjälp så kan det vara en 

extra anpassning för han. [...].  

E-X [...] Alla elever är inte lika. [...]. 

E-X[...] Barnen kan själv säga vad man behöver för att lyckas. [...]. 
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Observationerna visar hur eleverna tar eget ansvar och är medvetna om sina egna 

anpassningar då de flyter mellan ledning och stimulans och extra anpassningar, som 

observatör är det svårt att se vilket som är ledning och stimulans och extra anpassningar, 

för eleven äger det själv.  Eleverna är medvetna om vilka extra anpassningar de behöver 

och när de behövs. Detta är ingenting som läraren säger till om utan det är något eleverna 

gör utifrån deras egna behov, till exempel då en elev plötsligt sätter sig på en rund matta 

vid sidan om smartboarden, en annan elev som växlar mellan vanlig stol och minipall en 

tredje som sätter sig i ett litet minikontor när hen ska börja arbeta, en fjärde som växlar 

mellan sitt- och ståbord och en femte som tar en mikropauspromenad utan att läraren 

kommenterar eller påminner. Det observerades att eleverna är ägare av sina anpassningar. 

 

E-X[...] Asså extra anpassningar är vad varje elev i skolan behöver för att kunna 

lyckas med betygen. Vi är alla annorlunda alltså alla är olika personer. Alla! Alla 

behöver något för att lyckas och för att få bra betyg.  Till exempel de nyanlända 

dom behöver bildstöd, som ni ser på tavlan med ord och bildstöd när dom inte 

förstår. Åsso kanske vissa elever behöver extra genomgångar. Dom har svårt att 

förstå en genomgång. Vi har också dom med hörselskydd under prov för att inte 

bli störda av klasskamrater. [...]. 

 

E-X[...] Det finns också elever som behöver prata med kurator om man är 

stressad kurator kan hjälpa dig så att du får mindre stress så du kan lyckas. [...]. 

 

E-X[...] Anpassningar är till för att vi ska lyckas så långt som möjligt. [...]. 

 

E- Y[...] Lärarna har hjälpt oss och vi har skrivit ner vad vi behöver för 

anpassningar på bänken. Några hade inga och några hade många. Lärarna ser 

vad den här eleven behöver för att kunna lyckas och de säger om han inte hade 

haft den här anpassningen så hade han inte lyckats med det här. [...]. 

 

Observatörerna observerade hur läraren tog avstamp utifrån föregående lektions exit 

tickets. Exit ticket är eleverna sätt att utvärdera lektionen.  
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L-X[...,,] Vad måste vi förändra i vår undervisning för att eleven ska lyckas?  För 

det ligger på mig som undervisande lärare. Det är jag som måste förändra mig 

eller förbättra på något sätt så den här eleven ska kunna lyckas. Det finns olika 

sätt eleverna är de som är bäst på att veta vad just de behöver för att kunna 

lyckas. Så de är våra hjälpredor kan man säga på det här med extra anpassningar 

och att de berättar vad man behöver[...].  

 

Under observationerna märktes det att i klassrummet fanns en ömsesidig respekt och höga 

förväntningar mellan lärare/vuxen-elev, elev-elev och lärare/vuxen-lärare/vuxen. 

Eleverna förväntades göra sitt bästa, lyssna på varandra, prata till punkt, vågade 

gissa/göra fel, utveckla varandras tankar, tillåtande klimat och lågaffektivt bemötande 

rådde. 

 	

Ökad måluppfyllelse:  Effekter för eleverna av skolornas 

arbetssätt och fokus på ledning och stimulans och extra 

anpassningar utifrån intervjuerna 

Båda skolorna använder sig av analysverktyg för att utveckla lärmiljön. På skolorna 

betonas det kollegiala lärandet och den tvärprofessionella kompetensen med koppling till 

forskning och beprövad erfarenhet. Då skolorna har regelbundna analysmöten med fokus 

på dialog mellan EHT och arbetslag för att säkerställa elevers kunskapsutveckling. 

Tillsammans analyseras testresultat och insatser på grupp-och individnivå. Efter 

diskussion och bedömning under dessa analysmöten görs förändringar i lärmiljön för 

eleverna på grupp-  och individnivå.  

8.4.1. Organisationsnivå: 

S- X och Y...Elevernas ökade måluppfyllelse syns i elevernas  resultat/betyg i de 

olika skolämnena och i de regelbundna analyserna där kunskapen  är i fokus. 

 

8.4.2. Gruppnivå: 

L - X och Y... Det är också synligt i elevernas dagliga arbete och delaktighet i 

klassrummet kring vad de behöver för att utvecklas efter sin förmåga. 

 



	

45 

 

Innan implementeringen av begreppen ledning och stimulans och extra anpassningar 

berättar lärarna att elevernas fokus låg på “överleva vardagens alla möten och hitta sin 

roll i mångfalden”. Eleverna hade inga tydliga målbilder och kunskap var ingenting som 

var viktigt för dem. 

Idag har de en tydlig målbild, visioner och framtidsplaner.  De ställer frågor utifrån ett 

kunskapsperspektiv och kräver att skolan ska leverera för det gäller deras framtid. De 

uttrycker själva att de är i skolan för att lära och ingenting annat.  

Lärarna berättar att eleverna vill vara delaktiga och de vill själva redogöra för sina behov 

och nästa steg i sin utveckling. Eleverna har ett större engagemang och intresse för 

kunskap än tidigare. Lärarna berättar att elevernas driv, lust att lära och engagemang 

sprids och smittar av sig på varandra.  

L-X[...] i utvecklingssamtalet vårterminen -16 märktes en utveckling då 

eleverna själva höll och förde sitt utvecklingssamtal samtal kring deras eget 

lärande[...] 

L-S[...]positiv feedback efter överlämningar av elever som slutar årskurs 6 [...]  

Rektorerna berättar att fler elever än för sex år sedan lämnar årskurs 6 med godkända 

betyg samt förståelsen och intresse för kunskap.  
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9.    Analys 

Utifrån vårt teoretiska ramverk i vår studie har vi utgått från den fysiska, pedagogiska 

och sociala lärmiljön i de båda verksamheterna och hur skolorna arbetar med ledning och 

stimulans och extra anpassningar för att öka elevers måluppfyllelse. Skolorna har arbetat 

för att få samsyn och gemensamt skolspråk med fokus på ett helhetsperspektiv.  Takala, 

Pirttimaa och Törmänen (2009) lyfter fram vikten av organisationsstöd. Ett stöd med 

fokus på att skapa arenor för samplanering och samverkan, mellan professioner i skolan. 

De ser annars att det kan skapas ett hot mot själva inkluderingstanken som grundar sig i 

samarbete och delaktighet. De båda skolorna har strävat och arbetat för att få till en 

gemensam plattform utifrån samarbete och delaktighet som bidragit till samsyn precis det 

som Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) talar om. Skolorna har utgått ifrån det 

gemensamma arbetet kring struktur, skolspråk med elevers lärande och behov. Arbetet 

på de båda skolorna har tagit sitt avstamp kring att skapa en gemensam förståelse för 

dokuments innehåll, ord och begrepp som ledning och stimulans, extra anpassningar och 

särskilt stöd och tolkning av dessa dokument utifrån de aktuella ord och begrepp som 

lyfts fram. Organisationen på de båda skolorna har skapat samtalsarenor och visar 

förståelse för att processer tar tid.  Detta arbetssätt har bidragit till att båda skolorna 

lyckats väl med implementeringen av att skapa samsyn och samverkansformer.  Däremot 

menar Allodi (2016) att det finns ett dilemma för skolorna då det inte finns klara och 

tydliga riktlinjer hur dokument och begrepps betydelse ska tolkas utan istället ger skolor 

tolkningsutrymme att tolka styrdokumenten på egen hand. Tanner och Prieto (2016) anser 

att det behöver finnas en tydlig riktlinje från skolledningen som genomsyrar hela 

verksamheten.  Detta var en av flera framgångsfaktorer hos de båda skolorna i vår studie. 

Tanner och Prieto (2016) anser att det finns en risk att varje enskild nivå (organisation, 

grupp och individ) tolkar utifrån sin profession. Skolledningen från de båda skolorna 

betonar att “Fokus ska ligga på det som går att påverka”. De båda skolorna anser att 

processer och förändring tar tid något som Brynolf och Augustinsson (2012) också lyfter 

fram som en viktig aspekt vid förändringsarbete. Skolornas syfte var att få till en hållbar 

förändring i sina verksamheter, det Ahrenfeldt, (2013) benämner som förändring av andra 

ordningen då hela organisationen påverkas.  
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Vid förändring är det en lyckokomponent att medarbetarna känner sig delaktiga i 

processen menar Ahrenfelt (2001) detta var något personalen från de båda skolorna 

vittnade om som ett driv för dem. De kände sig delaktiga.  Ahrenfelt, (2001) menar att 

vid en förändring av andra ordningen behöver chefen vara en lagledare, 

människokännare, målsättare, kommunikatör, uppföljare, utvecklare, ett lyssnande 

bollplank, pådrivare, regissör och dirigent. Så beskrevs skolledningen av sin personal från 

de båda skolorna i vår undersökning. Skolledning hade en tydlig målbild med sitt 

förändringsarbete. Skolornas struktur genomsyras på alla nivåer i de båda skolorna. På 

organisationsnivå finns analysprocesser med en tydlig gång för att säkerställa elevers 

kunskaper och behov. Skolornas “Elevhälsoteam” (EHT) har en central roll. Med sin 

tvärprofessionella kunskap intar EHT ett helhetsperspektiv de intresserar sig för att ta in 

hela elevens perspektiv, det sociala, relationella och kunskap. Båda skolorna har skapat 

samtalsarenor för skolans personal där frågor kring enskilda elever eller en hel elevgrupp 

lyfts och bollas så kallade, öppet EHT/konsultationsmöten. Takala, Pirttimaa och 

Törmänen (2009) lyfter fram vikten av organisationsstöd för samverkan mellan 

professioner på skolor. De anser att tillgängligheten till inkluderade lärmiljö grundar sig 

i samarbete och delaktighet. Möjligheten att lärarna från de båda skolorna vi studerat får 

möjlighet att bära sina egna berättelser öppnar upp för just samarbete och delaktighet. Det 

finns en tydlig fungerande dialog mellan EHT och lärarna. Hjörne och Säljö, (2013) 

betonar vikten av elevhälsoteamets funktion, att utveckla en samtalskultur som 

uppmuntrar till en kritisk diskussion som båda skolorna gjort annars ser de en risk med 

att berättelsen fastnar i en bekräftelsediskussion. Framgångsfaktorn med denna struktur 

märks genom att lärarna från de båda skolorna upplever delaktighet och trygghet. 

Strukturen bidrar till att det blir ett förebyggande arbete och det är ett av EHT:s uppdrag. 

Enligt Reuterswärd och Hylander (2017) är en av framgångsfaktorerna till ett 

välfungerande EHT att tydliggöra allas roller på EHT, så att alla vet vilka arbetsuppgifter 

som var och en ansvara för. På båda skolorna har EHT en viktig funktion och alla vet vad 

som förväntas av alla. Den analysstruktur som råder på båda skolorna ger en samlad bild 

över elevernas kunskaper och behov efter analys. På så sätt håller de båda skolorna fokus 

på att de insatser som görs och vilka effekter det får för eleverna. Skolornas tydliga 

organisationsstrukturer gav effekter på både grupp och individnivå.  
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Lärarna har ett tillåtande klimat, en strukturerad undervisning med variation. Vygotskij 

(2001) lyfter vikten av variation som en viktig komponent för att inte släcka elevernas 

intresse och motivation. Lärarna har även fokus på lyhördhet, delaktighet och trygghet. 

Effekten blev att det byggs relationer mellan de olika aktörerna i klassrummet. Kopplar 

på Aspelins (2011) tankar om hur viktigt det är att elever behöver få känna sig 

respekterade och lyssnade på och för att meningsfulla relationer lärare - elever ska skapas.  

På de båda skolorna intog lärarna ett formativt arbetssätt som skapar förutsättning för 

eleverna att bli ägare av sin lärprocess. Utvärderingsmetoder efter varje lektion ger 

lärarna förståelse om eleverna förstått undervisningen. Utifrån dessa utvärderingar 

förändrar eller utvecklar lärarna på de båda skolorna sin undervisning. 

De båda skolorna skapade en tillgänglig fysisk, pedagogisk och social lärmiljö för fler 

eleverna då de utgick från elevernas behov. På individnivå var eleverna ägare av sin egen 

lärprocess.  Kontinuerlig feedback och feedforward från lärarna skapade mening, lust och 

engagemang hos eleverna. Halonen et al. (2006) förstärker detta då hen menar om elever 

får upprepad negativ feedback, kan det leda till olust och att eleven blir omotiverad vilket 

i sin tur kan göra att eleven utvecklar låg självkänsla. Grimm (2007) instämmer med 

Halonen (2006) och ser positiv feedback och feedforward som en förebyggande faktor 

mot utveckling av olust och exkludering i skolan. Klapp (2010) håller med och menar att 

elevers lärande påverkas av vilken typ av respons som ges till eleverna.  Enligt Klapp 

(2010) leder respons utifrån utvecklande frågor och kommentarer till ett hållbart fördjupat 

lärande. Detta förhållningssätt var en av framgångsfaktorerna på de båda skolorna. Klapp 

(2010) ser dock en risk om lärare inte får stöd att utveckla sin undervisning åt det 

formativa hållet att det i sin tur leder till att betyg och provresultat blir det väsentliga 

istället för att fokus ligger på hur elever lär sig, deras lärande. I de båda skolorna låg fokus 

på undervisning och lärande. Ingen tid fick tas från elevernas undervisningstid till 

någonting annat. Eleverna har siktet inställt på kunskap och lärande. Genom att de fick 

gehör från lärarna på sina frågor och förslag och förändringar var de delaktiga och 

motiverade att använda tiden i skolan till kunskapsinhämtning. Antonovsky (2005) menar 

att det är viktigt att elevernas vardag utgör känsla av sammanhang. 
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Eleverna flöt in och ut mellan ledning och stimulans och extra anpassningar 

undervisningstiden disponerades av eleverna maximalt. Samtalen och diskussionerna i 

klassrummet mellan aktörerna handlade om det aktuella arbetsområdet. Elevernas inre 

driv och fokus låg på att vilja vidare till deras nästa individuella steg i sin lärprocess. 

Andersson (2014) lyfter fram Skritics (1995) tankar för att lyckas skapa en tillgänglig 

lärmiljö behöver organisation ha som målsättning att utgå från elevers olikheter och inte 

sträva efter att göra elever lika. Båda skolornas verksamheter genomsyras av detta 

relationella synsätt på eleverna.  
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10. Teoretisk tolkning 

Båda skolorna arbetar för att skapa en samsyn och samspråk med fokus på 

helhetsperspektiv. Precis som Timperley (2013) och Handal (2000) betonar att arbeta 

med ständigt pågående samtal och reflektioner på alla nivåer inom skolan. Något som 

också Vygotskij (2001) understryker då han säger att människor som tillsammans utför 

språklig interaktion och praktiska handlingar får kunskap och erfarenheter från 

omgivningen om hur de kan förstås och förändras. 

De båda skolorna har under studiedagar, i EHT och i arbetslagen arbetat regelbundet med 

ord och begrepp för att skapa gemensam förståelse och plattform. Båda skolorna 

använder sig av ett systematiskt kvalitetsarbete över vad de behöver utveckla i 

verksamheten genom att de arbetar konkret med att diskutera vad som är ledning och 

stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd. Skolorna har arbetat med att sortera och 

färgkoda i dokument för att få igång diskussioner kring begreppen och göra gemensamma 

tolkningar.  Det är tydligt att skolledningen har intagit ett sociokulturellt perspektiv vid 

implementeringen av samsyn och gemensamt skolspråk då de enligt Vygotskij (2001) 

har arbetat med den sociala kompetensen där samspel med andra människor lägger 

grunden för utveckling. Vygotskij (2001) hävdar att all inlärning sker i språkliga sociala 

samspel. Även Elevhälsoteamets funktion är att utveckla en samtalskultur som 

uppmuntrar till en kritisk diskussion som inte fastnar i en bekräftelsediskussion (Hjörne 

& Säljö, 2013). Båda skolledarna betonar att “Fokus ska hållas på det som går att 

påverka”.  

Det är tydligt att de båda skolorna använder sig av förändring av andra ordningen då en 

förändring genomsyrar hela organisationen. Det innebär att det organisatoriska tänkandet 

och utförandet förändras kvalitativt (Ahrenfeldt, 2013).  

Hade man istället använt sig av förändring av första ordningen hade man bara lagt den 

nya kunskapen över den gamla och ingen förändring på djupet sker (Ahrenfelt, 2013).  

Lärarna från de båda skolorna uttrycker att de aldrig står ensamma med en elev som skolan 

har svårt att möta. Arbetslaget har ett gemensamt ansvar. Goda relationer mellan lärarna 

och arbetslagen samt höga förväntningar på sina kollegor har visat ge goda effekter för 

verksamheten (Skolinspektionen, 2014). 
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Lärarna upplever att EHT ger dem stöd så de kan fokusera på undervisningen. Ingenting 

får ta av undervisningstiden såsom konflikter, ledighet eller pyssel om man inte kan knyta 

det till kunskapskraven. 

 

11. Slutsatser kopplat till syfte och 

frågeställningar 

 
Syftet med föreliggande studie är undersöka och belysa hur två låg- och 

mellanstadieskolor arbetar med ledning och stimulans och extra anpassningar för att öka 

måluppfyllelsen hos eleverna. 

 

Frågeställningar 

 Hur arbetar två skolor framgångsrikt med ledning och stimulans och extra anpassningar 

för att öka måluppfyllelsen för eleven? 

 Hur organiseras ledning och stimulans och extra anpassningar i verksamheten på 

organisation-, grupp och individnivå? 

 

Organisationen på de båda skolorna hade som fokus i sitt förändringsarbete att skapa en 

inkluderande skola genom att implementera ledning och stimulans och extra anpassningar 

och skapa lärmiljöer som klarar att möta alla elevers olikheter för att öka elevernas 

måluppfyllelse och utvecklas efter sin förmåga. Båda skolorna intog ett sociokulturellt- 

och relationellt perspektiv vid utvecklande av tillgängliga lärmiljöer. För att klara detta 

krävdes det på båda skolorna ett förändringsarbete som genomsyrade hela verksamheten 

på alla nivåer organisation-, grupp- och individnivå. Båda skolorna arbetade för att skapa 

en gemensam tolkningsram av ord, begrepp och dokument för att på så sätt kunna utgå 

från en gemensam plattform. Organisationen på skolorna var också noga med att utveckla 

Elevhälsan och utgå ifrån tydliga riktlinjer för att kunna starta förändringsprocesserna.  
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Skolorna har förändrat och utvecklat lärmiljöerna och skapat en inkluderande verksamhet 

genom att göra följande förändringar och insatser i sina verksamheter: 

 Organisationen skapade samtalsarenor där skolans personal kunde mötas för att 

samtala, diskutera, reflektera, tolka och analysera ord, begrepp, dokument, 

arbetssätt, metoder. 

 Organisationen skapade samverkan mellan skolans olika professioner. Lärare fick 

tid och utrymme för samplanering och samverkan. 

  Öppet EHT där lärarna kunde bära sina egna berättelser och ventilera behov och 

insatser med skolas olika professioner 

 Organisationen har tillsammans med EHT arbetat fram ett tydligt och systematiskt 

kvalitetsarbete för att säkerställa elevernas kunskaper och kunskapsutveckling.  

          

 Insatserna utvärderas på alla nivåer organisation, grupp 

och individnivå: 

- Organisationsnivå: 

Genom det systematiska kvalitetsarbetet lyckades skolorna arbeta främjande och 

förebyggande utifrån individen ur ett grupperspektiv. 

 

- Gruppnivå: 

Genom tydlig struktur skapades samtalsarenor för samverkan för skolans 

personal.  

 

        - Individnivå: 

Eleverna äger sitt lärande och lärarna har intagit ett formativt förhållningssätt. 

Goda relationer genomsyrar hela verksamheten.  
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Organisationens tydlighet och struktur genomsyrade hela verksamheten på alla nivåer. 

Detta skapade meningsfullhet, motivation, delaktighet och lust med fokus på lärande och 

hur lärande går till - tydlighet och struktur. Båda skolorna intog ett relationellt perspektiv 

i mötet med elever och övrig skolpersonal.  

 

Summering av framgångsområden på de båda skolorna för att öka 

elevernas måluppfyllelse: 

 relationellt perspektiv  

 olika samtalsarenor skapades 

 samsyn 

 samverkan 

 samspråk 

 gemensam tid och återkoppling för implementering av begrepp 

 delaktighet 

 generös tidsram för att få till en hållbar förändring 

 gemensamma tolkningar 

 skapandet av en gemensam plattform 

 EHT - främjande och förebyggande arbete 

 Öppet EHT, alla professioner 

 strukturerad systematiskt kvalitetsarbete  

 test och insatser - utvärderas efter analys 

 strukturerad undervisning 

 varierade metoder 

 reflektion på alla nivåer / handledning  

 formativt förhållningssätt- undervisning- och bedömning 

 eleverna ägare av sitt lärande 

 fokus på undervisning 

 tillåtande klimat, trygghet 

 höga förväntningar alla nivåer 
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12. Diskussion 

 En skola för alla - alla barns rätt! 

Inkludering är en rättighet! Skolan ska vara en plats dit alla föräldrar ska känna sig trygga 

att skicka sina barn. En plats där barn möts med respekt, utvecklas och utmanas utifrån 

varje barns egna förutsättningar. Detta låter kanske självklart! Varför är de då så svårt att 

genomföra? “En skola för alla” där alla är inkluderade. På skolor världen över 

exkluderas barn dagligen från gemenskapen på ena eller andra sättet. 

Salamancadeklarationen (1994) betonar en inkluderande undervisning och 

specialundervisning för alla medlemsländer. De betonar att det synsättet ska finnas 

obligatoriskt med i lärarutbildningen.  

 Lärmiljöer – pedagogisk, fysisk och social 

I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att miljön ska anpassas för att kunna möta elevers 

olika förutsättningar, sett ur både ett lärande och ett socialt perspektiv. Skollagen (SFS 

2010:800) säger att elever har rätt till undervisning som ger dem metoder och verktyg att 

utvecklas. Därför anser vi att skolan behöver inta ett helhetsperspektiv där styrdokument, 

aktuell forskning och beprövad erfarenhet där alla nivåer inom verksamheten arbetar 

tillsammans för att skapa samsyn, samverkan och samspråk för att möta alla olikheter 

som finns i dagens skola. Forskare som Hattie (2012), Takala (2016) och Allodi (2016) 

visar i sin forskning att samarbetet, det kollegiala lärandet med fokus på reflektion är 

viktiga framgångsfaktor för att lyckas skapa gemensam plattform, inkluderande skola. 

Reflektion och att kritiskt granska sin egen undervisning lyfts fram av flera forskare. 

Timperley (2013) instämmer med Handal (2007) om att använda reflektionen genom hela 

verksamheten som ett verktyg för att synliggöra lärandet, utveckling och insikt för att få 

till ett hållbart lärande som ger effekter i verksamheten.  Forskare som William (2013) 

och Klapp (2010) lyfter fram feedback och feedforwards påverkan på lärandet och 

motivationen hos elever. Detta formativa förhållningssätt menar Klapp (2010) behöver 

genomsyra hela verksamheten på alla nivåer organisation-, grupp- och individ för att få 

till förändringar som leder till fortsatt utveckling. Hargreave och Fink (2008) betonar att 

det krävs ett hållbart ledarskap för att kunna skapa goda lärmiljöer. De lyfter tillsammans 

fram med Skolinspektionen (2016) och Vetenskapsrådets rapport (2014) fram kollegialt 
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lärande, struktur, tydlighet som framgångsfaktorer. Skapandet av samtalsarenor för att 

kunna mötas och samtala och diskutera för att få till samsyn och samverkan kring 

verksamheten. Dessutom att få eleverna att äga sitt eget lärande och följa sin egen 

utveckling för att kunna ställa frågor och krav kring sitt eget lärande för att fortsätta 

utvecklas oavsett anpassningar var något vi observerade under våra studiebesök.  På båda 

skolorna bevittnade vi hur eleverna ägde sitt lärande och var så medvetna om vilket stöd 

som behövdes. Eleverna flöt in- och ut mellan ledning och stimulans och sina 

anpassningar. 

 Från omsorgsskola till kunskapsskola	

Båda skolorna vi studerat var angelägna om att vilja skapa en inkluderandeskola med en 

gemensam plattform. På båda skolorna fanns en stor mångfald och skolledningen 

upplevde att skolan varit vilse. Skolorna kände att de behövde verktyg och metoder för 

att lyckas skapa en inkluderande skola “En skola för alla”. Skolorna valde att rikta sitt 

fokus och försöka förstå innebörden av begreppen ledning och stimulans och extra 

anpassningar för att lyckas. Begreppen valdes av ledningen på skolorna då man upplevde 

att fokus låg på saker som inte gick att förändra.  Båda skolorna upplevde att mycket av 

undervisningstiden gick åt till omsorg till exempel hemförhållanden och konfliktlösning. 

Det blev inte mycket tid kvar till skolans uppdrag som är “undervisning”. Med engagerad 

ledning och personal påbörjades en förändringsprocess, en resa från omsorgsskola till 

kunskapsskola.  

Denna förändringsprocess påbörjades samtidigt som stödmaterialet Allmänna råden 

(2014) kring extra anpassningar släpptes. Det blev starten för dessa skolors 

förändringsprocess där siktet var inställt på att öka elevernas måluppfyllelse. Skolorna 

har under hela förändringsprocessen arbetat aktivt med att tillgängliggöra lärmiljön med 

avstamp i att försöka förstå innebörden av skoldokument och begreppen ledning och 

stimulans och extra anpassningar samt att hitta metoder, verktyg, förhållningssätt som är 

framgångsrika för att lyckas öka elevernas måluppfyllelse och motivation för att lära.  

Allodi (2016) och Tanner och Prieto (2016) ser i sin forskning ett dilemma med att det 

finns gott om tolkningsutrymme i svenska skolans styrdokument. Vilket kan försvåra 

samsynen för tolkning av begrepp och dokument. De menar att om en verksamhet inte 

har ett tydligt ledarskap och tydlig struktur kan det inom verksamheten och mellan 
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verksamheter skapas tolkningar utifrån den egna professionen som i sin tur leder till 

bristande strukturer och otydlighet inom den svenska skolan. Därför ser vi det som en stor 

framgång för de båda skolorna vi besökt att de startade med att förklara och förtydliga 

skolbegrepp och dokument för att få en gemensam plattform som de i sin tur ansåg bidrog 

till engagemang, motivation, förståelse och vilja att förändra och utveckla sin verksamhet 

och synsätt. 

 Relationsskapande  

Aspelin (2010) visar i sin forskning på behovet av att skapa goda relationer mellan skola-

elev, elev-elev, skola-hemmet för att skapa förståelse och delaktighet. Våga föra en öppen 

dialogen för vad som är bäst för individen. Skollagen (SFS 2010:800) trycker på att 

skolan ska utveckla lärandemiljöer där alla kan mötas oavsett förutsättningar. Båda 

skolorna beskriver att det till en början fanns ett skav mellan hem och skola då skolans 

fokus låg på undervisning vilket var svårt för hemmen att förstå. Många hem bar på 

traumatiska upplevelser och hade ett stort behov av omsorg. Skolorna hade sitt fokus på 

skollagen och bestämde att de hjälpte sina elever bäst genom att ge dem kunskaper för att 

utvecklas och på så sätt ge dem möjlighet att påverka sitt eget lärande och liv. 

Undervisningstiden var helig. Det var svårt för hemmen att förstå. Skolorna har arbetat 

mycket med konsekvenser för att visa på vikten av att eleverna behöver komma till 

skolan, hålla tider och att tiden i skolan ska gå åt till undervisning och inget annat.  

 Att anpassa undervisningen  

Andersson (2014) säger att utmaningen ligger i att kunna anpassa undervisningen så att 

alla oavsett förutsättningar, får rätt stöd och stimulans. För att lyckas med det behöver 

skolan inta perspektiv på alla nivåer organisation, grupp och individnivå för att verkligen 

förstå varför en elev hamnar i svårigheter. Vi ser i våra verksamheter att man många 

gånger fokuserar på individnivå. Vilket gör att inte hela elevens bild blir synlig. 

Problemet blir ofta elevens. Eleven blir problembärare det blir det kategoriska tänket som 

råder. 

På de båda skolorna vi besökte råder ett relationellt perspektiv. Skolorna var man noga 

med att samla in en helhetsbild innan man var överens om vad som var elevens behov. 

På skolorna fanns en tydlig struktur, lärarna lämnades inte ensamma för att ta beslut kring 

elevers behov.  Elevhälsan på de båda skolorna spelade en viktig roll för hur man såg på 
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eleverna. På skolorna arbetar man främjande och förebyggande. Skolorna hade ett tydligt 

systematiskt kvalitetsarbete som de arbetade och utvärderade efter. Lärarna på de båda 

skolorna hade en aktiv roll att föra elevens perspektiv till EHT. Ingen information gick 

på så sätt förlorad. Svensson (2013) ser att det ibland kan finnas en fara då lärare kan bli 

socioemotionella och sätta in och besluta om felaktigt stöd för eleven om EHT brister i 

sitt uppdrag. Hjörne och Säljö (2008) menar att det är viktigt att elevhälsan behöver arbeta 

för att utveckla samtalen i elevhälsoteamet kring elever så samtalen inte fastnar i 

bekräftelsesamtal.  På de båda skolorna hade man individfokus utifrån ett 

grupperspektiv.  Det vill säga att man utgick ifrån alla elevers specifika egenskaper i 

gruppen och utifrån dessa reflekterade lärarna kring vilken typ av undervisning som 

krävdes för att möta individen men samtidigt gruppen. Trots dessa tydliga strukturerade 

och systematiska kvalitetsarbete finns en risk att det tar lång tid för en elev i behov att få 

rätt stöd. Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) såg i sin forskning att eleverna i de 

finska skolorna fick omedelbar hjälp. Det fanns inga anmälningar, analyser och processer 

som tog tid. Men det fanns en baksida. De uppmärksammade att man som 

undervisningsmetod flitigt använde sig av att plocka ut elever från den ordinarie 

undervisning istället för att variera undervisningen och undervisningsmetoderna. De kom 

fram till att finska skolor exkluderar elever. Takala (2016) stödjer den trestegsstöds 

modell som Finland håller på att implementerar sedan 2011 och anser att finska skolor 

sakta är på väg mot inkludering. Stahl (2016) och Grosche och Volpe (2013) menar att 

RTI-modellen fungerar förebyggande och bidrar till inkludering av elever i svårigheter. 

Men även denna modell innehåller särlösningar utanför den vanliga undervisningen och 

frågan vi delar med Nilholm (2007) är om denna metod ska ses som en väg mot 

inkludering.  

Nilholm (2007) säger att den svenska skolans tre lärmiljöer ska samverka för att skapa 

känsla av sammanhang för eleverna. Genom att bredda basen “ledning och stimulans” 

tillgängliggörs lärmiljöerna som i sin tur leder till att det skapas förutsättningar för fler 

elever och räcker det inte till så finns det sedan 2014 extra anpassningar att sätts in.  

På de skolor som vi besökte ser vi en skillnad i deras tänk kring ledning och stimulans 

och extra anpassningar. Den ena skolan ser extra anpassningar som ett kompensatoriskt 

stöd precis som skolverket (2014). Eleven får extra anpassningar när man inte klarar 

måluppfyllelsen. Den andra skolan ser extra anpassningar som en stimulans för att 
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eleverna ska nå så långt som möjligt, oavsett förutsättningar och vilken kunskapsnivå som 

eleven befinner sig på. Idag kan vi märka att det finns en risk att man ute på skolorna 

drunknar i extra anpassningar. Om fokus istället läggs på att granska och analysera 

effekterna av den undervisning och metoder som används i klassrummen tror vi att det 

kommer att leda till att lärmiljön utvecklas och blir tillgänglig för fler och extra 

anpassningar minskar. Vetenskapsrådets rapport (2014) visar i sin forskning att höga 

förväntningar, kamratlärande och formativt arbetssätt är framgångsrika metoder. Därför 

anser vi att fokus ute på skolorna ska ligga på ledning och stimulans, alltså titta på och 

granska den vanliga undervisningen. Det handlar egentligen om att hitta balans mellan 

ledning och stöd. Varken begreppen eller arbetet kring ledning och stimulans och extra 

anpassningar är helt enkel och tydlig. För att inte drunkna i arbetet kring extra 

anpassningar och särskilt stöd anser vi att det krävs att man inom skolan följer de lagar, 

dokument och mänskliga rättigheter som riktlinje för att skapa inkluderande lärmiljöer 

för alla elever i en skola. Det är tydligt att behovet av stödinsatser är större om det finns 

brister i lärmiljön. Variationen och mångfalden är idag en av de största utmaningarna i 

skolan enligt Tuvesson (2009).  

I bild 2, i högra triangeln illustreras effekten av att utveckla basen i triangeln – ledning 

och stimulans som ska ges till alla elever så skolan hamnar i färre anpassningar och ett 

mindre stödbehov. I den vänstra triangeln (bild 2) illustreras brister i lärmiljön och 

effekterna blir att skolan hamnar i fler extra anpassningar och ett större behov av  särskilt 

stöd.  

 

(bild 2) 
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 Att möta och bemöta olikheter i klassrummet 

Det märks på olika sätt till exempel i skoldebatten, massmedia, skolverksamheterna att 

det finns en osäkerhet och brist på kunskap hur man kan arbeta för att klara av att möta 

elevers olikheter och hur man gör detta arbete hanterbart för lärare så de inte går under 

och blir utbrända. De båda skolorna i vår studie visade på hur de genom att bredda sin 

bas (se bild 1) alltså rikta fokus mot gruppen, mot helheten, mot ledning och stimulans 

lyckades tillgodose många elevers behov och skapa en mer tillgänglig lärmiljö för fler 

elever. De elever som ledning och stimulans inte räckte till för erbjöds ett mer 

individriktat stöd i form av extra anpassning. Men för att prata om extra anpassningar 

måste vi först ha pratat om ledning och stimulans. Därför anser vi att det är viktigt att 

skolan framöver lägger sitt fokus på ledning och stimulans för att lärarna ska kunna 

skörda frukterna av det som händer i en mer tillgänglig lärmiljö. Kanske blir en av 

upplevelserna för lärarna att de upplever att arbetsbördan minskar. För att synliggöra och 

säkerställa allt som görs tycker vi att det borde finnas ett dokument som berättar om hur 

elevernas lärmiljö, kring ledning och stimulans ser ut annars tror vi att det finns en risk 

att den elev som har gått i en tillgänglig lärmiljö utan behov av extra anpassningar kan i 

en annan skolmiljö som inte arbetat med att befästa begreppet ledning och stimulans 

komma att behöva extra anpassningar. Vi anser att brist på nationella riktlinjer ger 

skolorna i Sverige eget tolkningsutrymme vilket gör den svenska skolans uppdrag svår 

att tyda. 

 Tydligt ledarskap och ledarstil 

I vår studie i avsnittet tidigare forskning har vi förstått hur viktig ledarstilen och 

ledarskapet är för i en skolverksamhet. En tydlig organisation är grundläggande för att 

skapa förutsättningar för utveckling och lärande. En ledare behöver kunna se, förstå och 

inta olika perspektiv, skapa arenor för möten och lärande och ge konstruktiv kritik som 

skapar engagemang och motivation. En ledare behöver visa tillit till sin personal våga 

släppa taget, utmana men samtidigt finnas där och styra i riktning mot den vision man 

som ledare tagit sikte mot,  “En skola för alla”. 
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“ When a flower doesn't bloom you fix the environment,	

not the flower” 	
                                                                         

                   

 (Alexander Den Heijer, LiveLifeHappy.com) 

 

 Metoddiskussion 

Vår studie bygger på intervjuer och observationer från två skolor. Skolledningen valde 

våra respondenter. Valet gjordes efter intresseanmälan från lärare och elever som önskade 

delta i våra intervjuer och observationer under vårt studiebesök. Skolledningen gjorde 

därefter ett urval av respondenter till oss. Alla respondenter informerades muntligt om de 

etiska principerna och vi fick tillåtelse att spela in alla intervjuer på mobiltelefon. Vi var 

inte förberedda på hur mycket talspråket skiljer sig från skriftspråk. Vilket framgick 

tydligt när vi transkriberade intervjuerna (Halkier, 2010).  Detta gäller både informanter 

som intervjuare och observatör. Ord som ”liksom” eller uttryck som ”eh” används flitigt 

och omedvetet under samtalen. Vi hade intervjuer både före och efter observationerna för 

att få en helhetsbild hur man arbetar med ledning och stimulans och extra anpassningar. 

Efter våra observationer hade vi möjlighet under intervjuerna att ställa frågor mer på 

djupet kring det vi observerat och under observationerna tittade vi efter det vi hört under 

intervjuerna och för att se om det stämde med verkligheten och hela tiden med 

utgångspunkt för vårt teoretiska ramverk. Denna kombination av metoder anser vi är 

väldigt bra då vi även i vårt resultat kunnat förstärka observationerna med citat från 

intervjuerna. Vi upplevde inte att eleverna och lärarna var påverkade och störda av att vi 

var närvarande under skoldagen. Det märktes att elever och lärare var vana vi besök.  Det 

finns dock en risk att man som observatör inte kan undgå att påverka och bli påverkad av 

miljön och detta samspel kan leda till att bilden av situationen blir förvrängd (Bjørndal, 

2005). Vårt val av icke-deltagande observationer anser vi var ett bra val då vi hade 100% 

fokus på det som hände i klassrummet. Vi gjorde observationer under en skoldag på varje 

skola. Vi önskar att vi hade gjort fler studiebesök på de båda skolorna under flera dagar. 

Då tror vi tillförlitligheten hade ökat då vi hade kunnat göra fler observationer på fler 

platser under elevernas skoldag.  
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Intervjuguiden var ett stöd under skolledning och lärarintervjuerna. Under 

elevintervjuerna använde vi inte intervjuguiden då elevernas eget driv att berätta om extra 

anpassningar svarade på de flesta av våra frågor.  

12.8.1. Studien öppnar upp för fortsatt dialog kring ledning och stimulans 

Vår forskning blir ett bidrag till den fortsatta dialogen för att skapa en gemensam 

plattform där samsyn och förhållningssätt råder kring begreppen ledning och stimulans 

och extra anpassningar. Vi vill genom vår studie ge alla som arbetar inom skolan en insikt 

över vilka framgångsfaktorerna för ledning och stimulans och extra anpassningar kan 

vara för att eleverna ska fortsätta utvecklas efter sin bästa förmåga och nå en ökad 

måluppfyllelse. Genom vår studie vill vi vara med och skapa en skola där alla elever 

känner att de har en trygg plats och möjlighet att växa som individer med goda 

demokratiska rättigheter och skyldigheter för att bli goda samhällsmedborgare. Skapa en 

inkluderande skola “en skola för alla”. 
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13. Specialpedagogiska implikationer 

Specialpedagogen spelar en viktig roll i att medverka till att ledning och stimulans och 

extra anpassningar fungerar på ett optimalt sätt för eleverna. Relationen mellan lärare och 

elev är av yttersta vikt för att eleverna ska kunna vara delaktiga i arbetet kring ledning 

och stimulans och extra anpassningar. Att som specialpedagog verka för en tillgänglig 

lärmiljö innebär många fördelar för lärare och elever. Dialogen mellan lärare och elev om 

vilken stimulans eller stöttning eleven behöver är A och O. Elevernas delaktighet i sitt 

eget lärande bidrar till att motivation och lust för lärande bibehålls. Både lärare och 

eleverna är aktiva i denna process och dialog. 

En av specialpedagogens uppgifter är att utveckla skolans lärmiljöer. Genom 

kompetensutveckling och reflekterande handledning kan man som specialpedagog hjälpa 

lärarna att få syn på sin undervisning och undervisningsmetoder som i sin tur får som 

effekt att lärarna utmanas att våga granska och utveckla sin undervisning. Genom detta 

arbete och insikt stöttar specialpedagogen lärarna att bredda “basen” i triangeln (bild 1) 

vilket då ger större tillgänglighet för fler elever att lyckas i sitt lärande. De insatser som 

görs i form av extra anpassningar utvärderas och förändras vid behov i dialog men 

specialpedagog/EHT för att säkerställa att rätt insatser görs.  Specialpedagogens 

profession har som uppdrag att handleda skolans pedagoger. Syftet med handledning är 

att pedagogerna ska förstå sina tankar och kunskaper på ett djupare plan. Som 

specialpedagog arbetar vi aktivt med att utveckla skolans lärmiljö för att skapa en skola 

för alla barn där eleverna får en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Med fokus 

på främjande och förebyggande arbetssätt skapas ledning och stimulans som vi anser är 

hjärtat i skolans verksamhet.  

Specialpedagogens uppdrag är att “Hålla i, ut, på, om, emot” och få små saker i rörelse 

som kan få stora effekter i verksamheten. 
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14. Förslag till fortsatt forskning 

Vi kan se en vinst med att fortsätta forskning kring undervisning och lärande men med 

extra fokus på ledning och stimulans. Implementering av metoder och förhållningssätt 

på alla nivåer inom organisations, - grupp- och individnivå i skolans verksamhet. Idag 

ligger ett större fokus på stödinsatser som extra anpassningar och vi anser att fokus bör 

flyttas till ledning och stimulans. I resultatet i vår studie framkommer behovet av att skapa 

ett nationellt dokument som synliggör ledning och stimulans. Då hamnar skolan i 

främjande och förebyggande arbete. Skolan ska både främja sådant som redan fungerar 

väl och arbeta förebyggande. Vi ser annars en risk med att skolan drunknar i stödinsatser 

och åtgärder.  

Vår upplevelse är att det ligger ett större fokus på elever som har svårigheter än på särskilt 

begåvade elever och deras behov. De särskilt begåvade eleverna ska också ska ges 

möjligheter att utvecklas så långt som möjligt efter sin förmåga. De eleverna känns som 

en bortglömd grupp i diskussionen om ledning och stimulans och extra anpassningar. Vi 

upplever att mer forskning behövs för att identifiera och säkerställa framgångsfaktorer 

och metoder kring de särskilt begåvade elevernas kunskapsutveckling. Vi ser detta som 

ett måste om vi vill nå en inkluderande skola där alla elever känner sig inkluderade.  
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16. Bilaga  

Bilaga I 
 

 
Sektionen för lärande och miljö 
Speciallärarprogrammet specialisering  
‐ Språk‐, skriv och läsutveckling 
‐ Matematikutveckling 
‐ Utvecklingsstörning 
 Specialpedagogprogrammet 
 
  
 
           
        2018‐02‐19 
Hej! 
  
Vi är två tjejer som går vår sista termin på specialpedagogprogrammet i Kristianstad. 
  
Vi har läst om er och tagit del av era framgångar gällande “Extra anpassningar”, vilket har 
inspirerat oss till att fördjupa oss i detta ämne i vårt kommande examensarbete. 
I vårt examensarbete vill vi undersöka och ta reda på vilka framgångsfaktorerna kan vara för 
att lyckas med extra anpassningar i verksamheten. Vi tänker utifrån tre nivåer organisation‐, 
grupp och individnivå. 
  
Vi undrar därför om det finns möjlighet att få komma till er på studiebesök? 
  
Vi skulle gärna vilja träffa rektor och/eller EHT, några pedagoger och elever för intervjuer för 
att ta del av ert arbete och organisationen kring extra anpassningar i er verksamhet. Vi hade 
också varit tacksamma om vi fått observera någon lektion. 
  
Som blivande specialpedagoger känner vi att vi har ett viktigt uppdrag att hjälpa att stötta och 
hitta möjligheter i elevernas lärmiljö så den blir tillgänglig för alla elever under hela skoldagen. 
Därför upplever vi att detta ämne är aktuellt och viktigt för oss som förändringsagenter i vårt 
nuvarande arbete som specialpedagoger.  
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Anne‐Cathrine Wendell 
Susanne Reevcrona 
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Sektionen för lärande och miljö      Bilaga II 
Specialpedagogprogrammet 

 
 
 
 

Hej	
Vi	heter	Susanne	Reevcrona	och	Anne‐Cathrine	Wendell	och	vi	går	specialpedagogutbildningen	vid	
Kristianstad	Högskola.	Vi	ska	skriva	examensarbete	på	15	hp	om	extra	anpassningar.	Vi	har	valt	
(skola	X	och	Y)	för	att	de	har	genomfört	extra	anpassningar	på	ett	ypperligt	sätt	och	man	använder	
Ert	barns	skola	som	ett	bra	exempel	på	hur	man	kan	arbeta	med	extra	anpassningar.	Vi	vill	göra	en	
intervju	med	några	elever	i	klassen.		
Deltagandet	i	studien	är	frivilligt.	Alla	som	deltar	i	intervjun	kommer	att	vara	anonyma.	Det	betyder	
att	inga	namn	på	vare	sig	elever	eller	skola	kommer	att	lämnas	ut.	Vi	kommer	inte	att	filma,	men	
ljudupptagningar	kommer	att	göras	men	endast	för	vårt	minnes	skull.	Det	är	viktigt	att	ni	känner	
till	att	intervjuerna	endast	kommer	att	användas	i	examensarbetet	och	det	kommer	inte	att	spridas	
utan	förstöras	när	vi	har	blivit	godkända	på	vår	utbildning 

 
Till	dig	som	är	vårdnadshavare	 
För	att	ditt	barn	ska	kunna	delta	i	undersökningen	ber	jag	om	ditt	samtycke	till	detta.	Du	behöver	
endast	höra	av	dig	om	ditt	barn	inte	får	delta.	(Se	nedan.)	 
Jag	ser	fram	emot	att	ett	spännande	möte.	
	
Med	vänliga	hälsningar	
Sussanne	Reevcrona	och	Anne‐Cathrine	Wendell	Studerande	vid	Specialpedagogutbildningen		
Det	går	bra	att	kontakta	oss	för	mer	information:		
	
Susanne.reevcrona@g.mail.com	
Anne‐Cathrine.Wendell@hotmail.com 
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Bilaga III 
Intervjuguide                                                                                   	
	
Informera om:	
• Anonymitet, (inget skall kopplas till intervjupersonen - arbetsplats, orter osv.).	
• Sammanställning av intervjun till respondent?	
• Är det ok att spela in intervjun?	
• Respondenten får hoppa över frågor eller avsluta intervjun när denne så önskar.	
	

1.     Vilket synsätt på elevers olikheter och behov är dominerande i     	

       verksamheten?	
             Vilket råd skulle Du vilja ge till..?	

             Hur tror Du en idealisk ... skulle se ut?	

        Råder samma förhållningssätt och bemötande?	
                        Hur arbetar ni på skolan för att få gemensam samsyn?	
                  	

2.      Hur definierar du/ni ledning och stimulans/ extra anpassningar?? 	
               Kan Du ge mig exempel på. …	

	

3.     Hur organiseras extra anpassningar på;	

   organisationsnivå? 
   gruppnivå? 
   individnivå? 

	

                 4. Vilka typer av differentiering finns i verksamheten/kommunen?	
              Kan Du ge mig exempel på. ...	

              Vilka är de två till tre största skillnaderna mellan ... och ... ?	
	

5.     På vilket sätt märks det att elevernas måluppfyllelse ökar?	
       Ge konkreta exempel…	

       Hur mäts det...	
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Stöddokument extra anpassningar   Bilaga IV 
 

 

 
 
På elevens plats 
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 Bilaga V 
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Bilaga VI 
 
 
Lektionsstruktur: 
 
 

 
 
Struktur för dagen 
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Bilaga VI 
Text med bildstöd 
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Instruktioner 
 

Bilaga VI 
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Tydliga Mål 
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Mer struktur 
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Ämnesövergripande ord med bildstöd 
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