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Abstract 

This essay takes on examples from two classes about how the educationalist in the class 

adapts their education after the individuals in the class. From four areas: how the 

educationalists see on the pupils in special needs; how they treat the pupils; how they think 

that they adept their education and how they integrate pupils to the class, this essay tries to 

find a way for the educationalists to behave to the individuals in the class. 

Qualitative interviews has been used to take part of every educationalists approach and 

opinion. Two teachers, two recreation instructors and one preschool teacher has been 

interviewed to get at wide perspective on the classes that’s been examined. 

The pupils best and needs shall guide which pedagogical guidelines the educationalist should 

use.  

Keywords: Inclusion of pupils, individual education, pupils in special needs 

 

 

 

Sammanfattning 

Arbetet tar upp exempel från två klasser om hur pedagogerna i klassen anpassar sin 

undervisning efter individerna i klassen. Utifrån fyra områden: hur pedagogerna ser på elever 

i behov av särskilt stöd; hur de bemöter eleverna; hur de anser att de anpassar sin 

undervisning och hur de integrerar elever i klassen, försöker detta arbete finna ett sätt för 

pedagogerna att förhålla sig till individerna i klassen. 

Kvalitativa intervjuer har använts för att få ta del av varje pedagogs synsätt och åsikter. Två 

lärare, två fritidspedagoger och en förskollärare har intervjuats för att få ett brett perspektiv på 

de två klasser som undersökts.  

Elevens bästa och behov ska styra vilka pedagogiska riktlinjer pedagogen ska använda sig av. 

 

 

 

Nyckelord: Integrering av elever, individuell undervisning, elever i behov av särskilt stöd. 



 3 

Innehållsförteckning 
1. Inledning ............................................................................................................................................................. 4 

1.1. Bakgrund ................................................................................................................................................ 4 
1.3. Litteraturgenomgång .............................................................................................................................. 6 

1.3.1. Barns olika intelligenser ................................................................................................................. 6 
1.3.2. Integrering....................................................................................................................................... 6 
1.3.3. Kognition och anpassad undervisning ............................................................................................ 7 

1.4. Begreppsanalys....................................................................................................................................... 8 
1.5. Frågeställning ......................................................................................................................................... 9 

2. Metod ................................................................................................................................................................ 10 
2.1 Urval ...................................................................................................................................................... 10 
2.2. Datainsamlingsmetoder ........................................................................................................................ 11 
2.3. Procedur................................................................................................................................................ 12 
2.4. Databearbetning och tillförlitlighet....................................................................................................... 13 

3. Resultat ............................................................................................................................................................. 15 
3.1. Elever i behov av särskilt stöd .............................................................................................................. 15 

3.1.1. Lärare A ........................................................................................................................................ 15 
3.1.2. Fritidspedagog A........................................................................................................................... 15 
3.1.3. Förskollärare A ............................................................................................................................. 16 
3.1.4. Lärare B ........................................................................................................................................ 16 
3.1.5. Fritidspedagog B........................................................................................................................... 17 
3.1.6 Sammanfattning ............................................................................................................................. 17 

3.2. Att bemöta alla lika............................................................................................................................... 18 
3.2.1. Lärare i klass A ............................................................................................................................. 18 
3.2.2. Fritidspedagog i klass A................................................................................................................ 18 
3.2.3. Förskollärare i klass A .................................................................................................................. 18 
3.2.4. Lärare i klass B ............................................................................................................................. 19 
3.2.5. Fritidspedagog i klass B................................................................................................................ 19 
3.2.6. Sammanfattning ............................................................................................................................ 20 

3.3. Anpassad undervisning......................................................................................................................... 20 
3.3.1. Lärare i klass A ............................................................................................................................. 20 
3.3.2. Fritidspedagog i klass A................................................................................................................ 22 
3.3.3. Förskollärare i klass A .................................................................................................................. 23 
3.3.4. Lärare i klass B ............................................................................................................................. 25 
3.3.5. Fritidspedagog i klass B................................................................................................................ 26 
3.3.6. Sammanfattning ............................................................................................................................ 26 

3.4. Integrering ............................................................................................................................................ 26 
3.4.1. Lärare i klass A ............................................................................................................................. 27 
3.4.2. Fritidspedagog i klass A................................................................................................................ 28 
3.4.3. Förskollärare i klass A .................................................................................................................. 29 
3.4.4. Lärare i klass B ............................................................................................................................. 29 
3.4.5. Fritidspedagog i klass B................................................................................................................ 31 
3.4.6 Sammanfattning ............................................................................................................................. 32 

4. Diskussion......................................................................................................................................................... 33 
4.1 Metoddiskussion.................................................................................................................................... 33 
4.1.1. Generaliserbarheten ........................................................................................................................... 33 
4.1.2. Reliabilitet ......................................................................................................................................... 34 
4.1.3. Validitet ............................................................................................................................................. 35 
4.2. Resultatdiskussion ................................................................................................................................ 36 

4.2.1. Elever i behov av särskilt stöd ...................................................................................................... 36 
4.2.2. Att bemöta alla lika....................................................................................................................... 37 
4.2.3. Anpassad undervisning ................................................................................................................. 38 
4.2.4. Integrering..................................................................................................................................... 39 

4.3. Sammanfattande diskussion.................................................................................................................. 40 
4.4. Fortsatt forskning.................................................................................................................................. 41 

Referensförteckning ..................................................................................................................................................  
 



 4 

1. Inledning 

1.1. Bakgrund  

I läroplanen1 står det att pedagogen ska värna om allas lika, och den enskildes, värde, att 

pedagogen ska utgå från eleven och därefter utveckla elevernas kunskaper och metakognition. 

Elever i behov av särskilt stöd ska ges större hjälp än övriga att nå målen. Det står även om 

vikten av att utforma undervisningen så mångfacetterat som möjlig, genom att exempelvis, 

som Gardners2 teorier också säger, använda sig av så många olika kunskapsvägar som 

möjligt. Teoretiska, praktiska, sinnliga och estetiska vägar kan alltså användas för att nå fram 

till kunskapen. Om pedagogen använder sig av flera kunskapsvägar nås fler elever och 

därmed växer elevernas lust att lära sig3. 

I Salamancadeklarationen4 tas den integrerade skolan upp som ett mål att sträva mot. Genom 

en integrerad skola får man ett integrerat samhälle. Deklarationen säger också att varje elevs 

förutsättning ska ligga till grund för undervisningen och för att kunna uppnå detta krävs 

flexibla kursplaner som kan anpassas efter eleverna. Deklarationen stämmer väl överens med 

Lpo94, där det finns uppnåendemål och strävansmål. Båda vill lägga stor vikt vid individens 

utgångspunkt men hur är det i verkligheten? 

Om pedagogen använder sig av grupparbete får varje elev möjlighet att visa sin duglighet. Om 

eleven får hjälpa sina klasskamrater, får alla känna sig delaktiga. Om man sätter ihop grupper 

i klassen som består av olika elever, med olika förutsättningar, kan varje grupp lösa allehanda 

svårigheter tillsammans. De blir beroende av varandra och ser då styrkan i att vara individer i 

en grupp. Individer som är olika. Då får eleverna, som läroplanen5 säger, chans att göra 

framsteg och övervinna svårigheter. För att detta ska fungera måste pedagogen diskutera och 

göra detta arbetssätt levande med och för eleverna. Eleverna kan inte bara sättas i grupper och 

därefter prestera sitt bästa, utan pedagogen måste hjälpa eleverna att handskas med gruppen.  

De individuella utvecklingsplanerna fungerar som ett hjälpmedel att se till varje elevs 

utveckling. Genom att använda sig av dem kan pedagogerna se hela eleven, så samtliga lärare 

                                                 
1 Utbildningsdepartementet (1998) 
2 Armstrong (1998) 
3 Skolverket (2003) 
4 Svenska Unescorådets skriftserie (2001) 
5 Utbildningsdepartementet (1998) 
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är med och skapar dem. Rätt använda är de verktyg för pedagogerna att lägga upp en 

individuell undervisning.6 

I en artikel i Lärarnas tidning7 står det att regeringen vill skärpa kraven för vilka barn som ska 

få gå i särskola. Detta kommer att påverka skolan då de elever som inte har rätt att gå i 

särskola, får stanna kvar i den ordinarie klassen. Detta medför att pedagogen blir än mer 

beroende av att anpassa undervisningen, också detta ett skäl till varför jag är intresserad av 

denna fråga. 

1.2. Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man kan anpassa sin undervisning efter elevernas 

förutsättningar. Det var under kursen Hinder och möjligheter för lärande som jag fastnade för 

ämnet. Kursen gav många möjligheter till eftertanke och diskussioner i klassen och det som 

hade störst relevans var hur man skulle kunna integrera alla elever i klassen. Målet är ju att 

det ska vara en skola för alla, där varje elev får delta i klassen under sina förutsättningar. 

Därmed måste pedagogen kunna anpassa sin undervisning så att alla kan delta. Ingen ska 

behöva stå bredvid och se på när de andra deltar. Den känns än mer intressant efter 

diskussioner med tidigare handledare om hur man ska stimulera de mer begåvade eleverna 

och samtidigt få de eleverna med särskilda behov att inte hamna efter. Detta spann mellan 

dessa elever är fascinerande att se och är något som jag gärna arbetar vidare på för min egen 

yrkesroll. 

Under mina VFU-perioder8 har jag diskuterat med mina handledare om hur man ska möta alla 

elever, såväl de i behov av särskilt stöd som de elever som är mer begåvade. Det som ofta 

händer är att det är lätt att anpassa sig till normen, de mer begåvade får fylla i samma 

uppgifter flera gånger och de som har lite svårare att hänga med får hoppa över flera steg. 

Detta är inte bra, det krävs ett annat arbetssätt. Pedagogen måste finna andra vägar att nå 

målen, se nya infallsvinklingar på problemet och ta vara på elevernas förutsättningar. Under 

min sista VFU väcktes mina funderingar än mer, då det var en elev som skulle återintegreras 

till sin normala klass. Det är även flera andra pedagoger i anslutning till klassen, så jag 

funderade på hur dessa ser på integrering.  

                                                 
6 Skolverket (2005) Allmänna råd och kommentarer – Den individuella utvecklingsplanen.  
7 Andersson (2006) 
8 Verksamhets Förlagd Utbildning: studenten deltar i verksamheten och praktiserar sitt yrke 
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Min grundfrågeställning är: Hur anpassar pedagogen sin undervisning till varje elev i 

klassen? Till denna fråga har jag ställt några problempreciseringar: 

� Hur utmanar pedagogerna sina elever? 

� Vilken sorts stöd ger pedagogerna åt eleverna?  

� Hur har integrering av elever gjorts i klassen? 

1.3. Litteraturgenomgång 

1.3.1. Barns olika intelligenser 

Wahlström9 och Armstrong10 tar upp Howard Gardners teorier om att alla människor har sju 

olika intelligenser: lingvistisk (språk), logisk-matematisk, spatial (synen), kroppslig-

kinestetisk, musikalisk, interpersonell (lyhördhet), intrapersonell (självkännedom). Gardner 

använder sig av ordet intelligens som i betydelse av fallenhet och läggning. Alla har dessa 

intelligenser, anser han, men man är mer duktig på en eller några av dem. Alltså är det stor 

mångfald i en vanlig klass på 25 elever. Kan pedagogen se till dessa intelligenser, får man ett 

varierat utbud av lektionsinnehåll.  

En divergent pedagogik utgår från elevens utgångspunkt och låter därefter eleven själv staka 

ut stigen mot kunskap. Pedagogen ser till att eleven kommer vidare och ställer frågor när det 

så behövs. Detta behöver inte utesluta att det enbart blir enskilt arbete, det finns ämnen där det 

är flera som är intresserade av samma ämne. Vid samarbete är ett överlägset sätt att lära sig att 

förklara för någon annan11. I detta instämmer Cooper & O’Reagan som utifrån sin forskning 

om barn med AD/HD säger att dessa barn lär sig mycket mer om de får förklara för andra.12 

1.3.2. Integrering  

Integrering kan vara en ideologisk motiverad målsättning. Det kan även vara en process som 

leder mot målet integration. Där integrering är att alla har lika stort värde och ingen är utanför 

normen utan alla bidrar till att få en helhet. Det är en demokratisk livssyn som sätter 

olikheterna mellan människor som en tillgång och inte en belastning eller fel. Motsatsen är 

                                                 
9 Wahlström (1995) 
10 Armstrong (1998) 
11 Wahlström (1995) s. 45 
12 Cooper & O’Reagan (2005, i Lewis & Norwich) s. 131 
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segregering och innebär att en process som har som mål att ta bort olikheterna, t.ex. 

apartheid.13  

Skidmore14 tar upp frågan om samhället vill ha en skola för alla eller en skola för envar. För 

att nå en skola för envar måste man enligt Skidmore15 skapa en skola som är skapad av, och 

inte för alla elever. Man ska utgå från eleverna och vad de behöver för att klara av målen, att 

exkludera elever är som att segregera hela samhället i slutändan. Skidmore drar ytterligare en 

parallell genom att jämföra exkluderingen i klassen med att det i sin tur kommer leda till en 

oanställbar special grupp senare i livet. Stämpeln att man har gått i specialundervisning följer 

med hela livet ut.16 För att nå fram till integreringen måste man skapa kopplingar mellan 

kontexten och elevernas inlärning17. Som definition av integrering skriver Skidmore: 

Integrering komprimerar två sammankopplade processer: det är processen där eleven delaktighet ökar i 

kulturen och läroplanen för de vanliga skolorna, och det är processen att reducera exkluderingen av elever 

från vanliga kulturer och läroplanen.18  

1.3.3. Kognition och anpassad undervisning 

Metakognitionen är ett sätt att få eleverna att lyckas bättre i skolan, enligt Porter19. Man måste 

få eleverna att förstå att de lär sig något och hur de lär sig bäst. Därmed borde de bli medvetna 

om att det finns sju olika intelligenser som Gardner menar finns hos alla.20 Eleverna ska dock 

inte bara vara medvetna, de ska även vara känslomässigt involverade i inlärningen. För att nå 

det, menar Jordan21, att eleven ska vara med och planera och lära ut.  

En huvudsak som både Lewis & Norwich22 och Skidmore23 tar upp i sina böcker är att det 

som man gör för eleverna i behov av särskilt stöd skulle gagna alla elever i längden. Zentall24 

drar paralleller mellan vanliga elever och elever med diagnosen AD/HD. Där ser han ett 

samband mellan att båda elevgrupperna mår bättre av att pedagogen, när denne ska prata med 

klassen, samlar eleverna i mindre grupp och i en halvcirkel på golvet. På det sättet får 

                                                 
13 Emmanuelsson (1996 i Rabe & Hill) s. 11 
14 Skidmore (2004) s. 30 
15 Skidmore (2004) s. 34 
16 Skidmore (2004) s. 20 
17 Hart (1996, i Skidmore, 2004) 
18 egen översättning av Both i Skidmore (2004) s. 35 
19 Porter (2005, i Lewis & Norwich) s. 58 
20 Armstrong (1998) 
21 Jordan (2005, i Lewis & Norwich) s. 113 
22 Jordan (2005, i Lewis & Norwich) s. 113 
23 Skidmore (2004) 
24 Zentall (2005, i Lewis & Norwich) s. 130 
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pedagogen en intimare kontakt med eleverna och kan lättare se alla elever och då blir även 

eleverna lugnare. En sådan föreläsning är lättare att ta till sig, då den hamnar närmare 

eleverna, än om pedagogen står framme vid tavlan och föreläser. 

1.4. Begreppsanalys 

Med anpassad menar jag att man som pedagog utgår från varje elevs styrka för att på det sättet 

utveckla de sidorna i eleven som behöver förstärkas ytterligare. Detta kan gälla både de 

eleverna i behov av särskilda behov och de elever som är lite mer begåvade. Uppgiften för 

pedagogen är att se till att hela spektrat av elevernas kunskapsnivåer förstärks.  

Med undervisning menar jag det som sker i klassrummet men även i skolans övriga miljö, 

såväl på lektioner och raster som på fritids. Undervisning är varje situation där en pedagog 

står inför ett val av lektionsupplägg för eleverna.  

Med individ menar jag varje elev i klassen. Alla är lika men ändå så olika. De kan ha samma 

ålder men ligga på så olika utvecklingsstadier ändå. Ingen har haft samma uppväxt och den 

har påverkat elevens bakgrund och därmed även utveckling. Ingen är dålig på allt, så 

pedagogen måste finna det som eleven är duktig på. I detta är de Individuella 

utvecklingsplanerna (IUP)25 tänkta att vara ett stöd. 

Med elever i behov av särskilt stöd menar jag alla elever som behöver stöd i någon form. Det 

kan vara att eleven behöver en resursperson, har problem med auditiva instruktioner och 

behöver få det skriftligt eller så är det tillfälligt stöd vid en skilsmässa eller liknande som hänt 

i familjen.  

Min fundering handlar om hur det ser ut i verksamheten med individualiserad undervisning. 

Finns verktygen för att klara av en sådan undervisning, eller är det fortfarande normen som 

bestämmer upplägget? Och hur fungerar det med integreringen i klassen, ser pedagogerna en 

vinst i att ha alla elever i klassen? 

 

                                                 
25 http://www.skolverket.se/sb/d/866/a/3773  
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1.5. Frågeställning 

För att svara på min grundfrågeställning: Hur anpassar pedagogen sin undervisning till varje 

elev i klasen? Använde jag några grundfrågor: 

• Hur bemöter pedagogen eleverna? 

• Hur ser pedagogen på elever i behov av särskilt stöd? 

• Hur planerar pedagogen sin undervisning efter individerna i klassen? 

• Vad anser pedagogen om integrering av elever? 
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2. Metod 

Genom att jämföra två klasser med varandra kan jag få fram skillnader mellan pedagogernas 

synsätt på hur man ser på individerna i klassen men även finna likheter som träder fram. För 

att kunna jämföra har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Genom kvalitativa intervjuer 

får jag ta del av pedagogernas subjektiva perspektiv på integrering.26 Jag använde mig av fyra 

olika områden som jag kommer att gå in på lite närmare under datainsamlingsmetoder. 

Genom kvalitativ intervju får jag vara lyhörd och anpassa frågorna efter den information som 

jag har fått, inte fokusera på planerade frågor.  

2.1 Urval 

Jag har begränsat mig till att göra undersökningen på en skola som ligger i en mellanstor stad 

i Sverige. Genom egna kontakter kunde jag på lätt få tider till intervjuer, vilket var en av 

anledningarna till att jag valde den aktuella skolan. Skolområdet ligger i ett område med 

radhus och villor. Skolan har inte så mycket sociala problem att tampas med, utan de problem 

som finns är av pedagogisk karaktär. Skolan har ungefär 400 elever som är uppdelade på fyra 

arbetslag som i stort fungerar som fyra skolor i en skola.  

För att kunna ha samma nivå på pedagogerna valde jag ut två lärare som båda har varsin 2-

3:a. De har ganska lika förutsättningar så jag valde en manlig respektive en kvinnlig lärare för 

att kanske få se en skillnad mellan dem. I anslutning till dessa lärare arbetade det en 

fritidspedagog i varje klass, en man och en kvinna som också intervjuades. Till sist valde jag 

även att intervjua en manlig förskollärare som i nuläget arbetar som assistent åt en elev i en av 

de aktuella klasserna.  

Undersökningen fokuserade pedagogernas synsätt och förhållningssätt gentemot eleverna. 

Tog de hänsyn till olikheterna i klassen när de planerade undervisningen? Fritidspedagogernas 

tankar var också intressanta att ta del av eftersom de har stort pedagogiskt ansvar även under 

skoltiden. Förskolläraren/resursen hade ju inget pedagogiskt ansvar men eftersom han såg och 

mötte elever varje dag var det intressant att undersöka hur han resonerade utifrån sin roll som 

förskollärare och resurs.  

                                                 
26 Kvale (1997) s. 32 
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 För att kunna hålla isär klasserna kommer jag att fortsättningsvis att benämna klasserna A 

och B. Samtliga intervjuade är behöriga inom sitt yrke. 

I klass A arbetar en manlig lärare som har jobbat 11 år inom yrket och skolan som 

grundskollärare för årskurs 1-7 i matte och NO. Han kommer att i fortsättningen benämnas 

som Lärare A. I klassen finns det även en kvinnlig fritidspedagog som har jobbat 27 år inom 

yrket. Hon kommer i fortsättningen benämnas som Fritidspedagog A. I anslutning till klassen 

finns det även en resurs som är kopplad till en elev i klassen. Resursen har under denna termin 

blivit inkopplad på eleven men har egentligen en tjänst som förskollärare inom skolområdet. 

Därmed kommer han att refereras till som Förskollärare A. Förskollärare A har jobbat inom 

yrket i åtta år men alltid haft ett intresse av de eleverna som behöver lite extra stöd i 

undervisningen eller tillvaron.  

I klass B finns det en kvinnlig lärare som har jobbat 20 år inom yrket och skolan som 

grundskollärare för årskurs 1-7 i svenska/idrott. Hon kommer i fortsättningen benämnas som 

Lärare B. Till klassen finns det också en manlig fritidspedagog knuten som har arbetat 25 år 

inom yrket. Han kommer i fortsättningen att benämnas Fritidspedagog B.  

För att få en översikt om vilka förutsättningar det råder för klasserna kommer jag härmed att 

beskriva dem lite. Klass A är en årskurs 2-3 med 28 elever. En elev har tagits ut ur klassen 

men pedagogerna som är i kontakt med honom har stora förhoppningar om att eleven kommer 

att kunna återintegreras i den vanliga klassen fullt ut. Eleven har en resurs kopplad till sig. 

Ytterligare tre elever har svårt med muntliga instruktioner och har därför ett personligt 

schema där det står vad de ska göra under dagen, så snart som läraren har slutat prata. Det 

finns även ett antal elever som ofta är klara först som får antingen vänta på de övriga eller 

jobba i extra böcker. En elev har flyttats upp en årskurs, för att eleven inte utmanades med de 

jämnåriga eleverna. Klass B är en åk 2-3 med 27 elever. Två elever med autism ingår i 

klassen som har resurser kopplade till sig.  

2.2. Datainsamlingsmetoder 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer med fyra huvudområden. Dessa fyra 

huvudområden var: 

1. Bemötande 

2. Elever i behov av särskilt stöd 
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3. Planering 

4. Integrering 

Frågorna som sådana uppkom dels utifrån litteratur dels utifrån den information jag hade om 

skolan. Bland annat fick jag reda på att skolan har en specialenhet som fungerade som en 

specialskola, där de elever som inte klarar av att vara i den vanliga klassen, får vara. Varje 

elev får då tillgång till varsin resurs och en specialpedagog som har huvudansvaret för deras 

undervisning.  

2.3. Procedur 

För att ta del av deras åsikter valde jag att spela in samtliga intervjuer på en mp3-spelare. På 

grund av tidsbrist blev det inte att jag fick tillfälle att göra en testintervju. Dock hade nog inte 

en intervju förändrat mitt sätt att intervjua.  

Min första kontakt med pedagogerna skedde via mejl. Jag skickade även en förfrågan till 

rektorn om det gick bra att intervjua personalen under arbetstid. Rektorn svarade fort på min 

förfrågan och gav mig klartecken att det var upp till varje pedagog att välja hur de skulle göra 

med intervjun. Efter att en vecka gått utan svar ringde jag till skolan och bokade tid med 

Fritidspedagog A. Inför de andra intervjuerna tog jag kontakt med dem personligen. Tre 

intervjuer bokades in samma vecka och en femte intervju tre veckor senare. Fritidspedagog B 

tvekade lite grann till att medverka men övriga ställde upp utan att tveka. Förskollärare A var 

väldigt välvillig att ställa upp och tyckte det skulle bli intressant även för hans del. 

Intervjun med Lärare A spelades in hemma hos honom, vilket resulterade i att vi blev 

avbrutna av familjemedlemmar. Vi satt i vardagsrummet i sofforna och genomförde intervjun. 

Vid intervjun med Fritidpedagog A satt vi i ett litet klassrum på skolan i en soffgrupp. Under 

intervjun med Fritidspedagog B satt vi i ett avskilt rum på skolan vid ett bord med stolar. Med 

Förskolläraren satt vi i ett litet sidorum på skolan i en soffa och genomförde intervjun. 

Intervjun med Lärare B genomfördes först i ett klassrum i en soffa men tvingades flytta när en 

grupp lärare kom in och skulle ha schemaläggning i rummet. Vi satte oss därefter i samma 

rum som intervjun med Fritidspedagog B genomfördes i. Även här blev vi avbrutna en liten 

stund.  
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Inför intervjun hade jag föreslagit en timme som maximal tid. Intervjun med Fritidspedagog B 

avklarades på 25 minuter. Intervjun med förskollärare A avslutade när det hade gått en timme. 

För de övriga två tog intervjun ungefär 40 minuter.  

2.4. Databearbetning och tillförlitlighet 

Genom att jag använde en kvalitativ intervju fick jag ta del av de olika pedagogernas 

uppfattning om samma ämne. Samtliga visste att mitt arbete handlade om anpassad 

undervisning och utifrån det tolkade de mina frågor. Intervjun kretsade kring fyra områden 

men jag ställde dem i olika ordning beroende på när jag ansåg att de passade in.  

Det skedde en utveckling av min teknik efterhand som jag blev mera van. Den första 

respondenten, Fritidspedagog A fick kortare betänketid, betydligt fler ljudliga kommentarer 

från min sida och instruktionerna i början var korta. Vid den efterföljande intervjun med 

Fritidspedagog B var tiden knapp så jag lyssnade mindre på vad han sa och tänkte mer på 

frågorna jag skulle ställa. När jag försökte förstå honom använde jag tolkande frågor.27 Inför 

intervjun med Lärare A förberedde jag mig på att inte säga så mycket utan använda mig av 

korta frågor. Innan vi började sa jag åt honom att det var konfidentiellt och att bara jag skulle 

lyssna på intervjun. Jag gav honom längre pauser för att han skulle få tänka på frågorna. Den 

avslappnade stämningen mellan oss gjorde dock att jag blev lite mer personlig och svarade 

utan att tänka mig för. När jag sedan intervjuade Förskollärare A gav jag honom rakare 

direktiv om att han fick säga namn för jag skulle byta ut dem vid renskrivningen. Jag 

placerade även mp3-spelaren närmare honom än vad jag tidigare gjort. Denna gång var jag 

tystare och i ännu längre stunder än tidigare och nickade mest för att visa mitt intresse. När 

jag var osäker på svaret frågade jag igen eller ställde en tolkande fråga28. För Lärare B gav jag 

direktiv om ämnet en gång till innan intervjun startade och tryckte på att det var 

konfidentiellt. Lärare B var väldigt fokuserad på frågorna och svävade inte ut. När intervjun 

var avklarad rusade hon dock iväg för att byta av en fritidspedagog.  

Då jag utlovade konfidentialitet för samtliga intervjuade, då det fanns en klar risk att de kunde 

identifieras om de nämnde speciella namn.29 Vid de två första intervjuerna med 

Fritidspedagog A och B hade jag inte informerat tillräckligt om konfidentialiteten vilket 

                                                 
27 Kvale (1997) s. 125 
28 Kvale (1996) s. 125 
29 Kvale (1996) s. 158 och Johansson (2004) s. 26 
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påverkade intervjuerna eftersom respondenterna inte riktigt verkade våga prata mer detaljerat. 

Svaren blev lite flytande, inte lika genomträngande som man kunde ha önskat. 

Fritidspedagog B hade ett kort och koncist sätt att prata och gav inte gärna ut för mycket 

information eller samma information mer än en gång. Kanske var en faktor att intervjun 

gjordes på hans rast och alltså under tidsbegränsning.  

Förskollärare A var intresserad av att ta del av intervjun, han såg det som ett 

reflektionstillfälle. Det märkte man även på att han ville svara och tänkte sig för innan 

svarade.  
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3. Resultat 

Resultatet är indelat efter de fyra huvudområdena. I båda klasserna är det så att lärarna har det 

största ansvaret för klassen. Fritidspedagogerna hjälper till och tar ibland ut halva klassen för 

t.ex. kompissamtal eller bild. Förskolläraren har precis tagit över som resursperson åt en elev i 

klass A. Han har inte något pedagogiskt ansvar utan ska se till att eleven, som han är resurs åt, 

mår bra.  

3.1. Elever i behov av särskilt stöd 

3.1.1. Lärare A 

Elever i behov av särskilt stöd är för Lärare A de som har ett tydligt behov av stöd, t.ex. de 

med diagnos, en utredning eller en utredningshistoria bakom sig. Det ska finnas ett uttalat 

behov av stöd i olika former. Han var även inne på att det finns elever som behöver extra 

stöttning i olika ämnen, utan att för den sakens skull ha ett uttalat behov av stöd eller en 

diagnos. Eleven kanske behöver lite extra stöttning i att läsa, i matte eller i svenska. Lärare A 

har några elever som har koncentrationssvårigheter, speciellt har de svårt att lyssna på vad 

som sägs. Dessa elever har ett personligt schema som i mer detalj talar om för dem vad de ska 

göra så snart Lärare A har tystnat framme vid tavlan. Genom att kompensera deras svårigheter 

med muntliga instruktioner får de skrivna instruktioner som exakt talar om vad de ska syssla 

med under lektionen.  

Lärare A som har en resurs i klassen tycker att det fungerar bra att ha resursperson med i 

klassen. En resursperson tycker han ska finnas till de elever som behöver det. Men han menar 

att om gruppstorleken hade varit mindre hade de inte antagligen inte behövt extra resurser 

utan hade klarat sig med en huvudlärare och en fritidspedagog. Med en resursperson knuten 

till eleven får eleven den uppmärksamhet som den behöver och läraren kan ägna sig åt klassen 

och ge varje elev lika stor uppmärksamhet. Specialpedagoger, anser Lärare A, behövs inte på 

varje skola men borde åka ut och ge stöd till de lärare som behöver det.  

3.1.2. Fritidspedagog A 

Elever i behov av särskilt stöd är för Fritidspedagog A de som behöver lite extra 

uppmärksamhet. Exempel på elever är de med diagnos men även de som för en kort period 

behöver lite extra stöd såsom under en skilsmässa eller då eleven inte får stöd hemma. Då kan 
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eleven behöva prata med en vuxen, för att få extra stöd. Vid en annan skola som hon har 

jobbat på fanns det elever som behövde extra stöd, för att klara hygienen och andra behov. 

Hon menar också att det är så lätt att glömma de som behöver extra stöd när man pratar om 

elever i behov av särskilt stöd.  

3.1.3. Förskollärare A 

Förskollärare A blev fundersam ut, när frågan om hur han såg på elever i behov särskilt stöd, 

ställdes. För det första försöker han se varje elev som en individ i en grupp. Därmed är det 

inget speciellt med det barnet som har lite extra stöd. Det han inte gillade var att de elever 

som var i behov av särskilt stöd riskerade att få en stämpel. Genom att hänvisa till skollagen 

ville han påvisa att de inte skulle ses som elever i behov av särskilt stöd, utan som elever som 

har en rättighet att få extra stöd om den behöver det. Däremot såg han att det inte riktigt gick 

att genomföra stöd till alla, för att ekonomin inte tillät det.  

Några elever som är lätt att glömma bort är de elever som behöver lite extra utmaningar, de 

som är lite mer begåvade. Dessa behöver utmaningar för att det inte ska bli för enkelt och till 

slut tråkigt att gå i skolan. Ett sätt att uppnå det är att inte ha samma mål för alla. 

Förskollärare A poängterar att han inte ser annorlunda på dem, de har lika stora rättigheter 

som alla andra att utvecklas i sin takt. Alla ska ha rätten att känna sig duktiga och att 

utvecklas.  

3.1.4. Lärare B 

För Lärare B är elever i behov av särskilt stöd de elever som har ett behov av enskilt stöd. För 

henne är det att en person sitter med eleven i något sammanhang, dels i ett 

socialtsammanhang eller i en inlärningssituation. Utöver ett särskilt stöd anser hon att alla 

elever behöver stöd på ett eller annat sätt. Men att ge ett stöd under lektionstid är inte ett 

särskilt stöd för henne. Om hon sätter sig med en elev efter skoltid, på fritids, i en halvtimme 

och går igenom ett moment som varit svårt, anser hon att det är ett särskilt stöd. Ett riktat stöd 

sker inom matte, läsning och skrivning och om det är socialt kan fritidspedagogen i klassen 

sätta sig med eleven.   

I tidigare klasser har Lärare B haft elever som börjat dagen hos en speciallärare som fanns på 

skolan. Där fick eleven lugna ner sig och finna en inre ro innan den återvände till klassen. 

Genom att gå iväg det första på morgonen fick eleven ladda batteriet för dagen och kunde, 
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efter det. vara med i klassen hela dagen. Det stödet eleven fick i klassrummet av Lärare B 

räckte för att eleven skulle fungera i klassen.  

3.1.5. Fritidspedagog B 

För Fritidspedagog B är elever i behov av särskilt stöd först och främst elever med en diagnos 

men det är även elever som behöver stöd i vissa ämnen t.ex. matte eller svenska. Han ser en 

skillnad på fritids- och skolsammanhanget, där de pedagogiska bitarna oftast inte märks på 

fritids eftersom det inte är så strukturerat på fritids. Har en elev svårigheter med det sociala 

samspelet märks det även på fritids. Det sociala samspelet finns både i skolan och på fritids så 

det arbetar han med oavsett i vilket sammanhang han är i detta för att det inte ska bli bråk i 

gruppen, utan att alla ska trivas. 

I klass B finns det några elever som inte klarar av att det händer något oförutsett. Så för att 

förebygga komplikationer för eleverna skriver man berättelser till dem så fort det händer 

något utöver det vanliga. Dessa berättelser talar om för eleverna vad som ska ske och vad man 

ska göra, inte i detalj men med stora grepp om vad som kommer hända under dagen.  

3.1.6 Sammanfattning  

Samtliga de intervjuade pedagogerna är överens om att elever i behov av särskilt stöd inte 

behöver ha en diagnos för att få ett stöd. Lärare B har dock fått en djupare insikt i att elever 

med autism är de som verkligen kräver ett stöd utöver det som andra elever kan behöva.  

Pedagogerna anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och på den nivå som de 

flesta klarar av. Förskolläraren anpassar nivån på undervisningen till den elev som har svårast 

att anpassa sig. På det sättet ser han till att eleven inte får utbrott eller stör de andra eleverna.  

Lärare A kompletterar sina muntliga instruktioner med skrivna instruktioner åt de elever som 

har svårt med koncentrationen. I klass B skriver de berättelser för eleverna med autism, som 

beskriver hur elevernas dag är planerad, för att det inte ska uppstå problem. Specialarbetslaget 

på skolan är ett stort stöd för pedagogerna och fungerar som en resurs åt skolans personal. 

Elever som har ett uttalat behov att lugna ner sig på eller återfå energin får göra detta på 

specialarbetslaget.   
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3.2. Att bemöta alla lika 

Detta att bemöta alla elever lika var ett ganska intressant ämne att gå in på. De fem 

intervjuade personerna hade lite olika tolkningar. 

3.2.1. Lärare i klass A 

Att bemöta eleverna lika var för lärare A att se utifrån elevens förutsättningar, vad varje elev 

behöver och inte behöver. Det som han tyckte var svårt, var att hålla samma toleransnivå hela 

tiden mot alla elever. Om han var tvungen att säga till samma elev flera gånger om dagen, då 

märkte han att hans toleransnivå var lägre mot vissa elever. Han försöker ändå att inte vara 

inkonsekvent med vad han förmedlar. Är det ett nej i en specifik situation så ska det vara nej 

för alla elever även efteråt. T.ex. ska regler vara lika för alla, oavsett om eleverna är olika 

eller inte. Inkonsekvens, menar lärare A, kan leda till att läraren förlorar auktoritet eller 

förtroende hos eleverna. 

3.2.2. Fritidspedagog i klass A 

Just i skedet med intervjun var fritidspedagog A mitt uppe i ett arbete som innebar att de i 

klassen, under skoltid, mäter hur många samtal de hade med eleverna per dag. Vilka elever får 

flest samtal och vilka får inga samtal. Tillsägelser, tilltal och frågor om hjälp ingick inte i 

mätningen utan det var rena samtal med svar längre än ja och nej. Anledningen, enligt 

fritidspedagog A var att alla ska bli behandlade lika. Dock såg hon en svårighet att vara rättvis 

med sin uppmärksamhet: ”… det är ju så i stora grupper, att de som håller sig framme får ju 

mest, eller de som är duktigast.” För att få reda på fullt ut om hon bemöter alla lika, tror hon 

att det skulle vara nödvändigt att filma och bedöma utifrån det.  

Fritidspedagog A tolkade frågan och likställde det även med jämställdhetsfrågan. Att 

behandla alla lika var för henne att allas åsikter är lika mycket värda. Som exempel tog hon 

upp en beställning från BRIO, där hon frågade två flickor och två pojkar om vilka färger som 

skulle införskaffas. Jämställdheten var viktig för henne när man pratade om att bemöta 

eleverna lika.  

3.2.3. Förskollärare i klass A 

För Förskollärare A handlade lika bemötande om att alla elever har olika sätt att vara och 

därför kräver olika ”närmandesätt”. Han poängterade att även om alla var olika, så borde man 
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ändå ha ett likartat förhållningssätt men att det var svårt att uppnå helt. Det finns de elever 

som tar mer uppmärksamhet eller mer tid från pedagogen. Då kanske man inte hinner med 

alla elever för det men förskollärare A försöker ändå att vara rättvis. 

Som resurs åt en elev har han en extra förståelse i hur just hans elev fungerar. Han kan utläsa 

hur elevens gensvar skulle bli, beroende på elevens humör och hur han skulle handskas med 

det. Förskollärare A såg att detta även gällde andra elever, därför anpassade han sitt 

förhållningssätt efter hur eleverna betedde sig. Det finns de elever, enligt honom, som man 

kan bemöta på ett skämtsamt sätt. Och de som var mer försiktiga som försökte mer eller 

mindre att gömma sig, dem bemötte han mer stillsamt. Han hälsade på alla men närmade sig 

eleverna på olika sätt. 

Som exempel på att förskollärare A inte bemöter alla lika tar han upp de elever som har ett 

otroligt behov av struktur. För att visa var gränserna går behöver man vara lite tuffare, för att 

stödja den eleven och för att det inte ska bli tråkigheter som påverkar hela klassen.  

3.2.4. Lärare i klass B 

Lärare B försöker ha ett likartat förhållningssätt mot alla elever men eftersom eleverna är 

olika fungerar det inte att bemöta dem lika. En del behöver stöd och andra behöver 

utmaningar. Som exempel lägger hon fram en lektion på 60 minuter med sina 27 elever. 

Skulle hon rikta sig lika mycket till varje elev innebär det att hon ger varje elev ungefär 2 min. 

När hon då står vid de elever som inte behöver ett stöd, för de klarar av själva att läsa 

instruktioner och har inte svårt med läsningen överhuvudtaget så skulle dessa elever bli 

irriterade för att hon står hos dem i två minuter. Medan de som behöver ett stöd blir 

frustrerade för de inte får det stödet som den behöver. Så hon bemöter varje elev utifrån dess 

nivå. 

3.2.5. Fritidspedagog i klass B 

Fritidspedagog B skilde på situationerna och utifrån den tog han en ställning till om han 

bemötte eleverna lika eller inte. I en situation där han satt och pratade enskilt med en elev, 

hade han samma förhållningssätt mot alla elever. När han närmade sig en elev i samband med 

en inlärningssituation, såg han däremot att det krävdes olika bemötande. I 

inlärningssituationen var han tvungen att närma sig eleven på dess nivå och den nivån skiftar 

mellan varje individ.  ”Man kan inte bemöta alla elever lika, även om man försöker.” 
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3.2.6. Sammanfattning  

Pedagogerna har alla samma tankar om att bemöta eleverna med samma förhållningssätt, men 

att det kommer att variera beroende på hur eleven mår eller klarar av för dagen. Elevens 

behov går före ett bemötande som är samma för alla elever. Förskollärare A såg ett behov av 

att för vissa elever ha en lägre toleransnivå för att de behöver det för sin egen skull. Regler 

och nekande ska vara lika för alla oavsett vad det handlar om och att man ska vara rättvis. 

Fritidspedagog A likställde även bemötandet mellan könet, att allas åsikter var lika mycket 

värda.  

3.3. Anpassad undervisning 

När jag intervjuade och frågade om det fanns något som de skulle vilja förändra i skolan så 

kom de intervjuade pedagogerna in på detta med tiden. Hur de organiserade sin tid och att det 

ofta var tidsbrist för vissa moment kom de in på som en orsak till att de inte var så 

individualiserat som de skulle ha önskat.  

3.3.1. Lärare i klass A 

Lärare A var bekymrad över att hans arbetstid mer och mer blev en sorts pappersexercis. 

Detta extraarbete som genomfördes, innebar mer och mer en börda istället för en hjälp som 

det var tänkt från början. Planeringstiden fick ge plats åt olika arbetsgrupper30 som inte riktigt 

hade tydliga ramar för vad de borde prata om. Han ansåg att det många gånger var att vända 

på samma papper bara det att grupperna hade olika namn. Några grupper, ansåg han, kunde 

lätt tas bort så att han hade mer tid över för att planera sina lektioner. För som det är nu hinner 

han bara planera för vad de flesta klarar av och eventuellt för de elever i behov av extra stöd.  

En förutsättning för att hinna med att planera för individerna i klassen är att den inte är för 

stor. Under intervjun med Lärare A så pratar han om gruppstorleken och antalet pedagoger 

per elev. När arbetslaget hade diskuterat storleken på klasserna hade kommit fram till att den 

optimala storleken är 20 elever med en lärare och en fritidspedagog. ”Då tycker jag att man 

har en mycket större chans att hjälpa alla barnen.” Tiden att hinna med alla elever blir bättre 

och planeringen utifrån varje elev tar mindre tid. Med en mindre grupp elever tycker Lärare A 

att han kunnat arbeta på att annat sätt, mer individualiserat. Förarbetet inför lektionerna och 

                                                 
30 Utvecklingsgrupp, IT-grupp, mobbningsteam och andra liknande grupper som används för att bedriva en 
skolverksamhet. 
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uppföljningen skulle kunna individualiseras. Idag är den anpassad efter vad de flesta klarar av 

och behöver, eftersom planeringstiden inte har ökat i samma utsträckning som kraven på 

individualiserad undervisning har gjort.  

Lärare A anpassar lektionsinnehållet efter vad de flesta klarar av. När han har presenterat 

uppgiften för klassen går han runt och instruerar dem som behöver lite extra hjälp och 

anpassar uppgiften efter elevernas förmåga, genom att inte begära mer än vad alla klarar av. 

Eller som han uttryckte det ”alla barn kanske inte behöver göra allting samtidigt på samma 

sätt” vilket innebär att om eleven inte klarar av tio sidor matte kanske han eller hon ska ha två 

sidor istället. Eleverna ska alltid känna att de lyckas. Läraren försöker hålla kvar i minnet vad 

de gjorde senast och var de ska gå vidare med nästa lektion. Vid t.ex. skrivning klarar inte alla 

av att sitta ner och skriva hela tiden men om de får sitta vid datorn klarar de av att sitta en 

längre tid.  

De elever som behöver lite mer utmaning lägger han lite högre förväntningar på men han 

känner att det är svårare att lyckas bra med det. Han har märkt att det finns mer material 

anpassat efter elever i behov av särskilt stöd och mindre material anpassat för att ge lite högre 

utmaning åt eleverna. För att utmana eleverna får han söka material i årskurser ovanför 

elevens. Som exempel nämnde han tj-ljudet, till det området finns det mycket material som är 

anpassat efter elever i behov av särskilt stöd men han har inte hittat något för att utmana de 

elever som behöver det. I stället får dessa elever arbeta med något annat som utmanar dem. 

Han använder inte bara färdigt material utan när de t.ex. skriver så får de eleverna skriva lite 

mer än de flesta, lite utförligare. Som ytterligare exempel tar Lärare A upp att de duktiga 

eleverna fick arbeta mer med plockmaterial eller med datorn.  ”Det är minst lika viktigt att de 

som är duktigare får utmaningar som om att de i behov av lite mer hjälp får det.” 

Ett problem som Lärare A ser är att salarna inte är direkt anpassade till antalet elever som det 

är i klassen idag. Diskussionen handlar om ytan i klassrummet, är den anpassad efter antalet 

barn? Han var osäker på det hela då han inte var med vid planeringen av skolan, som byggdes 

i slutet av 90-talet. Men hans gissning vara att det var planerat efter en klass på 20 elever eller 

maximalt 25, inte som det är idag 28. En gång hade han 31 elever i klassrummet och då var 

det riktigt trångt mellan bänkarna. Han skulle önska att det var 20 elever i klassrummet, då 

kunde han ha en matta i mitten av klassrummet som de kunde samlas runt. Idag finns det en 

matta att samlas på i ett annat rum bredvid. 
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3.3.2. Fritidspedagog i klass A 

Fritidspedagog A berättar om teman där det ingår flera moment som ska vara mer praktiska. 

Men dessa områden är främst inom temaområden som de jobbar med under vissa perioder. En 

önskan hon har är att kunnat ta ut elever som behöver lära sig mer praktiskt från klassrummet 

och engagera sig mer i dem. Som det är idag, så försöker hon skapa en bättre miljö för alla 

elever genom att hon tar halva klassen och Lärare A den andra halvan. Detta innebär att om 

det är en elev som behöver bli av med lite extra energi finns det inte möjlighet att ge det 

barnet individuellt stöd, utan då får hela gruppen göra en aktivitet som innebär att energin 

frigörs, men det är inte det optimala att låta alla göra samma sak. 

Ett sätt som Fritidspedagog A anpassar undervisningen på är vid kompissamtalen. Efter 

samtalen ska alla känna sig stärkta, därför delar hon in kompissamtalen i pojkar och flickor. 

Detta för att flickorna har lättare för att prata om känslor, de kan uttrycka sig bättre än 

killarna. Och då det finns flera killar i behov av särskilt stöd, och inga flickor alls i behov av 

särskilt stöd, gör de inte samma sak under dessa samtal. När flickorna ska diskutera ett 

problem kan de fastna och diskutera om vad de tycker. Killarna frågar runt om mer konkreta 

ämnen och bestämmer sig fort för något. För flickorna tar tiden slut innan beslutet är taget 

medan pojkarna får göra andra uppgifter för att fylla ut tiden. 

Fritidspedagog A planerar efter vilka elever det är hon har och ser vad hon kan göra och hur 

hon kan göra det. De ämnen som är mest flexibla till formen är teman.  ”…en del barn är ju 

mer praktiska och en del vill sitta och skriva mer och tänka mer. En del har ju jättesvårt att 

skriva ner, det de tycker och så.” Som exempel tog hon upp ett år då de hade temaarbete om 

rymden. Då skulle eleverna fritt från sin fantasi skapa en farkost som kunde ta dem ut i 

rymden och i samband med det skulle det skrivas en text om farkosten. Vid planeringen 

diskuterade Fritidspedagog A och Lärare A hur de skulle gå tillväga själva för att klara 

uppgiften. Lärare A skulle först ha skrivit om farkosten för att därefter bygga farkosten. 

Fritidspedagog A skulle däremot ha byggt först och skrivit sedan. ”Vi är ju olika, det är ju 

därför det är så bra att jobba så olika yrkeskategorier tillsammans också.” Genom att vara 

olika kan pedagogerna hjälpas åt att tillgodose elevernas behov och förutsättningar. När sedan 

barnen skulle lösa uppgiften valde de flesta att bygga först och skriva sedan. ”Och så är det 

mycket i skolan, att eleverna skriver och sedan skapar. Och många elever vill skapa först för 

då får de fantasin, då kommer den igång.” 
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En annan sak som Fritidspedagog A tror skulle främja den individuellt anpassade 

undervisningen skulle vara att inte ha lika stora grupper. Som ideal ser hon en grupp på 20 

elever i klassen och maximalt 30 i fritidsgruppen. Förr ansåg hon att det var lättare att 

individualisera fritidsverksamheten, då gick det tio barn per pedagog mot idag där det går 

arton barn per pedagog. Förr hade de möjligheter att genomföra pedagogiska övningar i 

samhället. Då kunde de ge en uppgift till ett barn, att exempelvis med ett busskort ta sig till en 

bestämd adress, där en pedagog tog emot eleven. Nu blir det att pedagogerna satsar mer 

energi på enstaka saker och de som vill får vara med. Fritidspedagog A tycker att 

helhetssynen har tagit över den individualiserade undervisningen. Numera är hon delaktig i 

undervisningen under skoltid och lärarna tar del av fritidsverksamheten. Hade det varit färre 

elever i klassen hade hon kunnat stödja läraren genom att ta ut de elever som behöver lite stöd 

eller en annan metod för att förstå.  

”Om vi säger att Lilla Stina att hon inte förstår det här med multiplikationen. Men kom ut då här, 

så kan vi gå här, du och jag, och hämta tre ärtor tre gånger och få in det på det sättet. Och när 

någon har kommit till att den ska skapa sitt lilla djur till forskningen, skickar ut dem till 

verkstaden.31” 

Då finns det större möjligheter att nå individen och inte normen om du kan göra så här, menar 

hon.  

3.3.3. Förskollärare i klass A 

Förskollärare A anser att skolans pedagogik idag inte passar alla elever. ”…jag tror inte att 

man kan uppnå en pedagogik i en klass som passar alla.” Som exempel tar han upp 

jämnåriga till honom själv som var mycket praktiska och idag arbetar som hantverkare men 

när de gick i skolan var de inte duktiga, för där skulle de vara så teoretiska. Han är dock 

medveten om att det har förbättrats en hel del sedan han själv gick i skolan men att det inte är 

nog bra mycket. En lösning han hade velat se är att man skulle kunna dela på klassen, det 

skulle finnas möjligheter göra grupper som tar upp samma problem men med olika 

tillvägagångssätt efter elevernas behov. För trots att han inte tror på det, så ska man hitta en 

pedagogik som passar den enskilde eleven. ”Man får inte glömma bort dem som är duktiga 

inom andra ämnen, är man kass på matte kanske man är duktig på att snickra, då kanske man 

kan lära sig matte den vägen.” 

                                                 
31 Ett rum för estetiskverksamhet i anslutning till klassrummet. 
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På förskolan arbetar de mycket med motoriken och emotionellt. ”Personligen tror jag att man 

måste kunna hantera sin kropp bra för att klara av att sitta still.” Att arbeta med känslorna är 

också en del av att få barnen empatiska och goda konfliktlösare samt att de ska kunna visa 

sina känslor. Förskollärare A anpassar även innehållet i sin undervisning efter eleverna i 

behov av särskilt stöd. Som exempel på dessa elever tog han upp diabetiker, autism och CP-

skador. I den gruppen han arbetade i senast, fanns det en elev som hade flera autistiska drag. 

Eleven hade svårt med stora lokaler, hög ljudnivå, motoriken och förändringar. Därmed är det 

mycket som kan gå fel för den eleven, så han planerar först efter den honom. ”…sådant som 

är bra för barn med särskilda rättigheter också är bra för alla barn.” är en tanke som 

Förskollärare A har hört från flera håll och som han tror på.  

Ett annat område som de jobbar med på förskolan är språket, eller närmare bestämt 

uttalsträning. De är inte ålagda att jobba med det men de har sett att BVC, när de upptäcker 

språkbrister hos barnen under tre- eller fyraårskontrollen, ber dem arbeta lite extra med vissa 

elever. När de sedan ska jobba med språket involverar de alla elever i det med lite extra fokus 

på dem som har det lite svårare. 

”…det som jag skulle vilja se är en individanpassad verksamhet och det står i målen att man 

ska försöka se till det. Men det finns inte riktigt möjligheter att göra det.” Problem ligger i 

lokaler och personalresurserna. Mindre grupper hade varit ett sätt att få det mer 

individualiserat men det finns inte lokaler att dela upp sig på. ”… vi skulle hellre vilja ha 

färre pedagoger och mindre grupper, än att ha flera pedagoger och 25 ungar.” Skolområdet 

har en stadig ström av barn så att begränsa barngruppen fungerar inte heller. Lokalerna blir 

trångbodda istället. ”Men det hjälper inte för lokalerna tillåter inte, det finns en smärtgräns 

för hur många det kan vara i grupperna för att det ska bli en bra miljö att jobba i.”  

Ett att sätt att anpassa undervisningen är att ha klasser med blandade åldrar. Eftersom den 

individuella utvecklingen är så spridd inom samma åldersgrupp märks inte skillnaderna lika 

mycket om man har åldersblandat. En fördel med att blanda olika åldersgrupper är att de som 

är äldre hjälper de yngre och de yngre ser på de äldre vad de ska göra menar Förskollärare A. 

Visserligen får han göra om uppgifterna så att de passar alla men han kan ändå behålla 

uppgifterna.  

Trots att han inte är mellanstadielärare så har Förskollärare A skapat sig en uppfattning om de 

nationella proven. Han anser att det är fel på kriterierna. ”Alla har inte samma förutsättningar 
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inom svenska och matte. Jag tycker inte att man kan ställa lika höga krav på alla barn. Och 

de ska inte drabbas av att de har inlärningssvårigheter eller hjärnskada.” För att det ska bli 

en bra grund för eleverna behöver skolan vara anpassad efter elevernas förmåga och möjlighet 

vid inlärningen. ”Man kan inte säga att man vill ha en individanpassad undervisning, om man 

sedan ger dem samma förutsättningar.” 

3.3.4. Lärare i klass B 

Lärare B anpassar i stort sett allt, enligt henne själv. Grunden lägger hon på samma sätt som 

Lärare A, utefter vad de flesta i klassen klarar av. Därefter går hon ner i nivå och möter de 

elever som behöver det. Sedan finns det en grupp som inte behöver ha så noggranna 

genomgångar, dessa frågar hon om de förstår och svarar de ja och det syns på dem så låter 

hon dem arbeta vidare i sin takt. Dessa elever är ganska självgående, klarar av att läsa och 

följa instruktioner. Därmed har hon mer tid över för dem som verkligen behöver mer stöd och 

då blir det mer individualiserat enligt Lärare B. Ett riktigt stöd i det hela är de individuella 

utvecklingsplanerna som från och med i år är obligatoriska. Dessa fanns förr för vissa och 

kallades åtgärdsprogram, numera är de för alla och låter eleverna ta del av sin egna 

utveckling.  

När de har t.ex. svenska och ska arbeta med tj-ljudet ordnar hon så att det finns två eller tre 

nivåer som eleverna får välja på. För att det inte ska bli en tävling benämner hon det som att 

det är en nivå som är lite klurigare med mer text och en nivå som är lite mindre klurig och 

med mindre text. En nackdel med att ha en blandklass är att den lättare nivån för treorna 

kanske är den svåra för tvåorna. Om då trean ser att en elev från årskursen under är på samma 

nivå eller kanske en nivå högre så kan det vara knäckande för trean. Annars ser hon ingen 

nackdel med att ha tvåor och treor ihop. På den sociala nivån ser hon bara fördelar då treorna 

tar hand om och berättar om de oskrivna regler som alltid finns för tvåorna.  

I matten får eleverna arbeta i sin egen takt och behöver man det så går man upp en nivå för att 

eleven ska finna utmaningar. Hon använder sig även av ett material som är inte helt 

individualiserat men det ligger på olika nivåer, det tycker hon är bra. Men att individualisera 

mer anser hon inte att hon har tid eller att hon klarar av, det finns dock undantag för den elev 

som har dyslexi.  

För att få en lyckad individuelltanpassad undervisning anser hon att man ska anpassa så långt 

som möjligt för varje elev. Tiden att planera ska dock rymmas inom arbetstiden vilket är en 



 26 

ekvation som måste gå ihop utan att hon för den sakens skull försakar sig själv. Men en sak 

som hon ser som skulle underlätta det hela är om elevgruppen inte var på 27 elever utan 20 

istället.  

3.3.5. Fritidspedagog i klass B 

Fritidspedagog B anser att undervisningen idag är individualiserad, men att det ännu finns 

mycket mer att göra. Ett stort problem som han ser är att det är för stora grupper, i skolan men 

även på fritids. Han anser att det optimala antalet är 18 elever i en klass, maximalt 20, inte 25 

eller 27 elever. Det stora antalet elever som finns idag gör att han inte lär känna eleverna lika 

bra som förr när de var färre. Då det gick nio elever per pedagog, mot idag med dubbelt så 

många. Ett stort problem är också att respekten från eleverna mot vuxna har blivit sämre i takt 

med att antalet i gruppen har vuxit. Så de sociala färdigheterna är ett område som 

Fritidspedagog B gärna skulle vilja arbete mer med.  

3.3.6. Sammanfattning  

De intervjuade pedagogerna är överens om att det fortfarande är långt kvar innan 

undervisningen är individualiserad fullt ut. Det största hindret som samtliga ser det är att 

elevgruppen är för stor i dagens situation. Ett önskemål är en grupp på 20 elever, vilket de tror 

kan hjälpa dem att få tid över för att planera en mer individualiserad undervisning. Det som 

görs idag är att undervisningen anpassas efter vad de flesta klarar av och behöver. Finns det 

tid över så läggs det lite mer planering mot de elever som har ett större behov av stöd.  

Lärare B har kommit lite längre med individualiseringen då hon använder sig av olika nivåer 

inom samma ämnen. Däremot har lärarna samma sätt att utmana eleverna när de inte använder 

sig av material, genom att höja förväntningarna och låta dem göra mer. Det är som 

Förskollärare A säger, alla kan inte ha samma förutsättningar så då måste man låta eleverna 

jobba i sin egen takt och med sitt sätt att lära sig. I detta har IUP en stor styrka. 

3.4. Integrering 

På den undersökta skolan införde de för några år sedan ett speciellt arbetslag, med en 

specialpedagog som ansvarig för de pedagogiska frågorna och sedan en resursperson åt varje 

elev i behov av särskilt stöd och för att hamna i detta arbetslag krävs det att en utredning har 

gjorts på eleven. Eleverna som hamnade i detta arbetslag, skulle eventuellt passa in i en 
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specialskola som är inriktade mot elevernas svårigheter. Men nu får de stanna kvar på skolan i 

sitt närområde och när det passar eleven kan han eller hon gå tillbaka till sin gamla klass.  

3.4.1. Lärare i klass A 

Lärare A säger att integrering är ett begrepp som skolan har diskuterat mycket.  

”Det var en diskussion som vi följde ganska mycket, för tio år sedan tror jag. Kan minnas fel på 

antalet år tillbaka men jag tror vi hade fler och fler utåtagerande barn med behov av särskilt stöd 

som störde hela gruppen och dessutom tog i anspråk en vuxen. Då började vi fundera för att vår 

dåvarande åsikt var att de skulle vara inne i gruppen, hela tiden oavsett. Att man alltid skulle vara 

med i gruppen, jämt och ständigt. Men vi började funderade på om det inte fanns ett syfte och stöd 

med att ha några i en egen liten grupp.” 

När arbetslaget ansökte om att flytta eleverna till en specialskola, inriktade på de problem som 

eleverna uppvisade, hamnade de i en lång kö. Men om de hade en lokal så kunde de söka 

bidrag från kommunen att starta en särskild avdelning för dessa elever. Eftersom det finns en 

gräns för hur mycket man kan tolerera i klassrummet så beslöt de att söka bidraget. De 

utåtagerande eleverna fick gå i en liten grupp med många vuxna och en pedagog som var 

ansvarig för undervisningen. Genom att göra så här fick lärarna se om det blev en skillnad i 

klassen, se hur det blev för de andra eleverna. För Lärare A innebar det att två av hans elever 

flyttade dit från hans nuvarande klass. Lärare A påpekade att det var en avvägning som 

gjordes i samband med det, för hur mycket skulle man som pedagog kunna acceptera utan att 

ge alltför mycket avkall på sin undervisning.  

Den elev, som Förskollärare A har hand om idag, togs ut ur klassen ganska abrupt, enligt 

Lärare A. Detta för att eleven inte klarade av att vara i klassrummet, det fanns inte utrymme 

nog för att låta eleven vara kvar i klassrummet. Det var för många elever i klassen för att det 

skulle fungera. Det fungerade inte att lugna eleven som ensam pedagog heller och ibland inte 

ens med två pedagoger. Eleven trissade även upp de andra klasskamraterna så pass att 

pedagogerna inte såg någon annan utväg än att ta ut honom från klassen. Det långsiktiga 

målet är hela tiden att denna elev ska komma tillbaka till klassen och fungera. Så efter en tid 

av att eleven varit helt bortkopplad från klassen började han återinföras.  

”…det har varit varierat under resans gång, ett pass under dagen eller två pass om dagen eller 

inte alls eller fem minuter om dagen. Det har varit olika beroende på var han har befunnit sig i 

utvecklingsfaserna och det har fungerat olika bra […].Det är ju mycket hans humör som har styrt 

det lite grann. Vad vi har kunnat acceptera och inte. […]mängden arbetspass har blivit efter den 

med andra ord.” 
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Pedagogerna i klass A ser att eleven mår bäst av att vara i klassen men det behövs fortfarande 

en resurs som kan ta hand om eleven när det uppstår ett utbrott eller en konflikt.  

Lärare A har även tidigare varit med om integrering av en elev med Downs syndrom, vars 

resurs var med i klassen. Han anser att för att klara av att inkludera eller integrera elever i 

behov av särskilt stöd, behöver det finnas resurser och lärare så att en klass kan fungera utan 

att man behöver göra avkall på undervisningen.  

”Man ska inkludera alla elever i allting men då måste det ges rätt förutsättningar också. Det måste 

vara så att barnen ifråga kan lyckas, så att de kan inkluderas så äkta som möjligt. Annars måste 

man ge dem andra förutsättningar eller andra saker att göra, så att de inte ska känna sig utanför.” 

3.4.2. Fritidspedagog i klass A 

När Fritidspedagog A tänker på integrering så betydde det för henne att alla kan vara i samma 

grupp oavsett handikapp. Men hon var osäker på om man strävar mot det. Hon tänkte inte på 

integrering som att integrera invandrare i samhället för henne var det en självklarhet, utan det 

var just elever med handikapp. Det har alltid funnits någon med ett handikapp av något slag 

på skolan, en blind elev och en rullstolsburen elev togs upp som exempel. Hon mindes även 

en elev, som hade en psykisk utvecklingsstörning, som gick i vanlig klass från 6-årsgruppen 

upp till årskurs fem. Eleven var hela tiden inkluderad i klassen men hade sin egen läroplan, 

eftersom hon inte hängde med klasskamraternas utveckling. Från början tyckte Fritidspedagog 

A att det fungerade jättebra, men att i takt med att åren gick så hamnade hon efter i 

utvecklingen så i slutändan var hon ensam. Efter att hon flyttade upp till årskurs 6 och därmed 

in på en särskola tyckte hennes mamma att eleven fick det bättre där än på en ”vanlig” skola.  

Fritidspedagog A var inne på att fritidspedagogerna inte fick tillfällen att prata med alla som 

var kopplade till eleverna på fritids. Att lärare och fritidspedagoger fick en bättre helhetsbild 

genom det samarbetet som numera fanns, var hon nöjd med. Det som inte hanns med var att 

prata med resurspersoner, specialpedagoger och speciallärare. Trots att det finns ett 

helhetstänkande om alla barnen så får inte fritidspedagogerna ta del av elevernas hela 

skolmiljö.  

För att integrering ska fungera menar Fritidspedagog A att man inte ska integrera elever med 

svåra problem en och en. Om det ska ske en integrering så ska den ske med flera elever så att 

dessa ändå inte känner sig ensamma. Och att när man börjar integreringen så får man ta den 

ett steg i taget. På fritids har det alltid funnits elever från särskolan och för flera år sedan fanns 
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det en särskola i anslutning till skolan. Särskoleeleverna var med på de gemensamma sakerna 

för hela skolan och på speciella tillfällen såsom utflykter och temadagar men de deltog inte i 

den vanliga undervisningen.  

Hon är även mycket positiv till att de har en specialenhet på skolan ”… jag tror att det är bra 

att det finns på de områden som barnen bor. Så att de inte ska behöva åka någon annan 

stadsdel för att få sin undervisning, då blir de ju ännu mer utanför.” De elever som har ett 

behov av extra stöd märks ännu tydligare i de stora grupperna som finns dels i skolan men 

även i de än större grupperna på fritids ”och det orkar inte de med, det blir kaos för dem. De 

vet varken vilket håll de ska titta eller höra.” 

3.4.3. Förskollärare i klass A 

Alla elever mår inte bra av att integreras eller befinna sig i den sociala miljön som är i en 

klass, fastslår Förskollärare A. Det finns de elever som behöver lugn och ro för att kunna lära 

sig något. Att sätta in en resurs på en elev som inte klarar av det sociala samspelet i klassen 

fungerar inte. ”Om man ser till barn med särskilda rättigheter så finns det problematik att 

föra samman barn som har svårt att sitta still och barn som har behov av lugn och ro.” Ett 

tydligt exempel var när eleven, som han är resurs för, hamnade i specialarbetslaget. ”Där han 

vände upp och ner på ganska mycket där inne. Han drog igång dem kan man säga. De fixade 

inte att det var livligt och han fixade inte att det var tyst. Det passade inte honom, deras sätt 

att vara, de passade inte ihop.”  

Efter att ha integrerat eleven i den vanliga klassen igen, fann de att eleven mådde bättre och 

trivdes i klassen. I detta fall var det behövligt med ett avbrott för eleven. ”Han är med mer, 

han har mer kompisar, han är ödmjukare, det händer inte lika mycket, han bli inte lika arg. 

Och det är lättare att se på honom innan han är på väg att bli arg.” Om det inträffar ett 

utbrott pratar Förskollärare A med eleven eller så går de iväg en stund och låter det hela ebba 

ut. För det viktiga är att det avbryts så att eleven inte känner att den gör bort sig inför klassen.  

3.4.4. Lärare i klass B 

Lärare B har fått ett helt nytt perspektiv på barn i behov av särskilt stöd efter att ha fått två 

elever med autism i klassen. I klass B finns det elever som är utåtagerande men dessa fungerar 

att ha i klassen om hon ger dem tid och pratar med dem. Lärare B ser att problemet för de 

utåtagerande eleverna är att de inte har några kompisar.  
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”…oftast är det så att går de i ettan, förskoleklass eller ettan, då har de andra eleverna ganska 

mycket tålamod med dem. Men är de kommer till tvåan trean, framför allt trean, då börjar de 

ledsna på dem. De har inte tålamod längre de andra eleverna, på att ha överseende och tålamod 

och så, utan de tröttnar på dem. Och då är det så i regel att det faller tillbaka på dem själva. Så 

allt det där de har hållit på med under ett par tre år, kommer tillbaka, det slår tillbaka på dem 

själva igen. Och då mår de i regel ganska dåligt, de har inga kompisar, ingen att vara med. Då 

känner de sig utstötta och då behöver de i regel någon att samtala med.” 

Har inte lärare B tid så kan samtal med speciallärare eller sjuksköterska vara ett alternativ. De 

behöver få reda på vad de har gjort och vad de kan göra nu. Så de behöver stöd, men Lärare B 

ser att det inte är samma kategori av stöd som de med autism. De är som hon uttryckte det ”… 

outstanding. Det går inte att jämföra med något annat.”  

 I klassen finns det två elever med autism som är kopplade till det specialarbetslaget på 

skolan. Den ena eleven går i trean och hade hela förra året en elevassistent kopplad på sig och 

tränade läsning med en speciallärare. Denna elev har idag inte en elevassistent utan är kopplad 

till specialarbetslaget 40 % av skoltiden. I övrigt ingår han i klassen fullt ut. Lärare B har sett 

en stor utveckling hos eleven sedan han hamnade i hennes klass. 

Den andre eleven går i tvåan och har stora problem med hörselintryck, det kan räcka med en 

blyertspenna som låter underligt för honom för att han ska bli stressad. Hela hösten hade 

denna elev en ungdomspraktikant kopplad till sig, men den praktikanten kopplades bort i 

februari i år. Nyligen ökade elevens vistelse i specialarbetslaget till att omfatta 80 % av 

skoltiden. Denna ökning beror på att eleven har visat symptom av att vara sönderstressad, så 

han behöver lugn och ro för att komma ner i varv. Allt som fungerat under hösten har rasat 

samman. Lärare B tror att det kan ha varit så att eleven har fungerat ett tag under hög stress 

men att det till slut tippade över och blev för mycket för eleven. Idag är eleven med på 

morgonsamling, fruktstunden, genomgångar och matte beroende på dagsformen.  

Båda dessa elever med autism klarar bara av att arbeta i tio minuter för att därefter få en 

belöning, och så håller det på om tio minuters intervaller. Eftersom deras upplägg för 

undervisningen är som det är krävs det ett stort vuxenstöd, vilket är därför som 

specialarbetslaget är kopplat till dem. När de arbetar får de inte som de övriga eleverna ett 

häfte att jobba med, det klarar de inte, utan de får ett blad i taget. De har även stöd i sitt 

personliga schema över dagen. Specialarbetslaget blir en oas för dessa elever och Lärare B är 
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nöjd med att ha en sådan resurs på skolan. Vilket också behövs för att integrera dessa elever i 

klassen.  

När man ska segregera eller integrera ska man enligt Lärare B utgå från elevens behov. Man 

får fundera på vad som är bäst för eleven, mår eleven bra av att stanna kvar i klassen ska den 

stanna kvar eller så får den det bättre utan för klassen Men Lärare B säger även att man inte 

ska ta ut den ur klassen bara för att eleven t.ex. har autism. 

3.4.5. Fritidspedagog i klass B 

Fritidspedagog B tycker att det är fel att alla elever ska integreras eller inkluderas i klassen. 

Han menar att pedagogen står och balanserar mellan att välja på att ge mer energi åt en elev 

eller att segregera eleven. Fritidspedagog B anser att vinsten för klassen, när man tar bort en 

elev som inte passar i klassen, är bortglömd. Man koncentrerar sig oftare på den elev som tas 

bort från klassen som kanske ändå får det bättre när den får lugn och ro omkring sig. Så för att 

få en bra arbetsgrund för resten av klassen kan det vara bra enligt Fritidspedagog B att ta ut 

elever som är utåtagerande. För att visa på varför de arbetar på att segregera barnen tog han 

upp detta exempel: 

”Säg så här istället att, du har 100 % energi. Du har en grupp på, vi leker med tanken, 25 barn. Du ska 

minst, eller det optimala är att du ger 4 % av din energi till varje barn. Då har du tre stycken som kräver 10 

%, de kräver 10 % av dig varje barn, det är 30 %. Då har du 70 % kvar till de andra.”  

Ytterligare en sak som Fritidspedagog B inte förstår riktigt är detta med att det riktas så 

mycket resurser senare i livet för eleven. Han hade helst sett att det var tvärtom. 

”Ibland brukar jag tänka så här att en pyramid. Den är spetsig. Den upp och nedvänd, så att spetsen är 

längst ner, och så går den upp så här (drar isär händerna uppåt) så är det uppbyggt tycker jag, istället för 

tvärtom. Att när barnen är små, har de stora resurser, och när barnen blir äldre ska det bli färre och färre 

resurser. Nu är det tvärtom, nu är det små resurser. Sen de här barnen, jag säger inte alla, men sedan de 

kommer upp kommer de kosta multum.” 

Han anser att det är ett kortsiktigt tänkande och vill att mer pengar satsas på eleverna när de är 

yngre.  

För att kunna behålla eleverna i klassen skulle det behövas resurspersoner åt vissa elever, men 

det finns inte längre. Förklaringen som Fritidspedagog B har fått är att pengarna som förr gick 

till resurser finns kvar, men är inte öronmärkta utan finns i organisationen. Skolans 

organisation har dock sagt att de inte vill ha resurser i klasserna utan arbetet ska klaras av med 

befintlig personal. Men Fritidspedagog B är lite fundersam på den lösningen och som 
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exempel tog han upp elever från förskolan där man vet att vissa elever har haft resurs. När 

dessa elever kommer upp till skolan har de inte resurser längre. Det är som Fritidspedagog B 

säger, ”krystat” att tro att det ska gå så bra när eleverna kommer upp i skolan. 

3.4.6 Sammanfattning  

Alla de intervjuade pedagogerna är med på att integrering eller segregering ska ske efter 

elevens behov och om eleven mår bra av det. Om det ska ske en integrering av elever med 

handikapp bör det ske med fler elever än en åt gången, så att de inte hamnar utanför. Hur 

mycket man som pedagog ska acceptera och tolerera, är en viktig fråga som de har ställt sig 

på skolan. Lärare B ser ingen annan lösning än att integrera alla elever med funktionshinder i 

klassen. De övriga är lite restriktiva till att alla elever ska integreras och menar att man ska se 

till gruppens arbetsro.  

Samtliga är nöjda med specialarbetslaget och att det finns ett sådant på skolan. Resursen finns 

nära och möjligheten att integrera eleven ökar om den stannar kvar på skolan. I vissa fall kan 

eleverna må bra av att byta miljö för en stund dels som för eleven i klass A och som för 

eleverna med autism i klass B. Det är dock viktigt att det inte blir ett sådant miljöombyte att 

eleven måste byta skola.  
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4. Diskussion 

Min grundfrågeställning var hur pedagogen anpassar sin undervisning till varje elev i klassen. 

Jag ska nu i diskussionen försöka svara på den och mina problempreciseringar.  

� Finns det exempelvis hos pedagogerna en tendens att utmana de duktigare eleverna? 

� Ger de stöd åt de elever som behöver det?  

� Har de varit med om att integrera någon elev i klassen? 

4.1 Metoddiskussion  

Att intervjua fem pedagoger på samma skola inom enbart två olika arbetslag har sina 

begränsningar då det är just bara två olika arbetslag. Styrkan ligger i att tre olika kategorier av 

yrken har intervjuats från skolan. Det bästa hade varit att intervjua sex pedagoger, så i fallet 

med detta arbete skulle det ha varit en kvinnlig förskollärare till. Nu finns det inte en 

förskollärare kopplad till klass B, såsom det är för klass A, så det gick inte att genomföra en 

sådan intervju. En lärare och en fritidspedagog i varje klass ger en helhetsbild på elevernas 

skolmiljö och en djupare insikt i hur eleverna bemöts av alla pedagoger. Förskolläraren gav en 

ännu djupare insikt i hur elevernas situation idag och hur den har varit på förskolan.  

4.1.1. Generaliserbarheten 

Resultatet från intervjuerna med de fem pedagogerna är inte generaliseringsbart till skolor i 

andra svenska mellanstora städer. För det första så är eleverna nästan samtliga av samma 

etnicitet, alla är mer eller mindre födda i Sverige av svenska föräldrar.  

För det andra har skolan en ganska hög lärartäthet. Jag har dock valt ut två olika sorters lärare 

vid intervjun, en manlig 1-7 lärare med inriktning NO/ma och en kvinnlig 1-7 lärare med 

inriktning svenska/idrott, vilket ger mig ett bredare perspektiv än om jag hade haft två av 

samma kön och med samma inriktningar. Likadant är det med fritidspedagogerna, en kvinnlig 

och en manlig, men de har i stort sett samma utbildning och erfarenhet vilket medför att de 

kan ha liknande åsikter. För att få det bästa resultatet skulle jag ha intervjuat en kvinnlig 

förskollärare som helst skulle ha varit resurs i klass B. Jag är ändå nöjd med att ha fått med 

representanter för båda könen.   
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Jag har nöjt mig med att intervjua pedagoger på skolan och det kan vara en brist att jag inte 

har pratat med representanter från de andra delarna av skolans organisation. Det finns en risk 

att pedagogerna i sina uppfattningar är så att säga hemmablinda. Förskollärare A har ett 

intressant perspektiv där han kan jämföra skolan och förskolan med varandra och se skillnader 

och likheter mellan dem. Denna helhetssyn präglar lärarutbildningen numera och är en vinst 

då man har chans att se mer av skolan. Fritidspedagogerna har större insyn i skolans 

organisation än tidigare, de delar på ansvaret över klassen och har därmed ett stort 

pedagogiskt ansvar. Att lyssna på vad de har att säga om undervisningen är bra, då de har 

helhetssynen på eleverna och även deltar till viss del som resurs i klassen vid vissa 

temaområden.  

4.1.2. Reliabilitet 

Att använda sig av en mp3-spelare hade sin brister men även en styrka. Den var liten och 

smidig och krävde inte så mycket förberedelse inför intervjuerna. Styrkan låg i att den 

spelades in på digitalform, så att den gick att handskas med på datorn. Genom att använda ett 

ljudprogram32 kunde jag lätt spola och stoppa samt se när det var en paus i samtalen.  

Det bästa sättet att upprätta en kontakt var att ta personlig kontakt med respondenterna. Mejl 

fungerade dåligt och har en ganska opersonlig framställning. Nackdelen med att ta personlig 

kontakt är att det kan vara svårare för respondenten att tacka nej. Frivilligheten kan komma på 

svaj när intervjuaren själv kommer och ber om en intervjutid.  

Kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att få fram pedagogernas åsikter som i detta fall är det 

intressanta. Det hade varit bra att komplettera intervjuerna med observationer av 

pedagogernas förhållningssätt men det hanns inte med p.g.a. den begränsade arbetstiden.   

Tiden som gavs för varje intervju var planerad att vara en timme för att jag ville ha en 

marginal. Tiden räckte mer än väl utom för förskolläraren som pratade på och hade kunnat 

prata längre men med risk att gå utanför områdena. Fritidspedagog B gav mig en halvtimme 

och stressen gjorde att jag inte fokuserade mig på innehållet så fullt ut som jag hade önskat. 

Han svarade dock kort och koncist på mina frågor. 

Intervjuerna genomfördes under olika förutsättningar. För Fritidspedagog A genomfördes den 

under påsklovet efter att hon genomfört ärenden för arbetslaget, vilket medförde att när hon 

                                                 
32 Nero WaveEditor 
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hade börjat slappna av pratade hon på. Det var en bra respondent att börja med som ny 

samtalsledare. Fritidspedagog B gav intervjun under hans rast och därför var han nog lite kort 

och koncis samt ville bli klar med intervjun. Lärare A gav intervjun efter sin arbetstid hemma 

hos sig och han var väldigt lugn och höll sig till ämnet medan jag kände mig lite för ledig och 

i vissa sammanhang kunde det ha varit en diskussion och inte en intervju. Han svarade på 

mina frågor och hjälpte mig att styra samtalet. För Förskollärare A så gav den efter att hans 

ordinarie arbetstid var slut men han ville vara med för att det gav honom en chans att få 

reflektera över sig själv. Lärare B fick en hel del tid att reflektera då vi blev avbrutna tre 

gånger, varav en då vi bytte rum. Hon höll sig innanför ämnet hela samtalet och ville ogärna 

diskutera sådant som var utanför ämnet. När hon pratade om eleverna med autism var hon 

osäker på om det hörde till ämnet så efter att jag sagt att det gjorde det var hon inte lika 

obenägen att prata om dem.  

4.1.3. Validitet 

Utifrån pedagogernas svar anser jag att deras svar bygger på åsikter som de antingen har tagit 

tillsammans med eller från arbetslaget. Förskollärare som inte fullt ingår i något arbetslag har 

en starkare åsikt om hur han bemöter alla elever olika men med samma förhållningssätt. Han 

verkar inte ha blivit så färgad av de övriga pedagogerna som det finns en tendens att man blir 

om man jobbar ihop i flera år. I arbetslaget där klass A ingår har de nyligen diskuterat och 

undersökt hur de bemöter eleverna och om det sker lika. Där har de bestämt tillsammans vad 

som är ”lika” och vad som ska räknas in. När jag intervjuade Förskollärare A hörde man att 

han hade börjat bli influerad av de tankar som råder i arbetslaget. Han hade börjat prata med 

fler elever och försökt hjälpa till att dela sin uppmärksamhet på alla elever.  

Precis som Förskollärare A säger är det lättare att glömma de elever som behöver lite extra 

utmaningar. När jag genomförde intervjuerna riktade jag mer och mer in mig på elever i 

behov av särskilt stöd, jag glömde själv av de ”duktigare” eleverna när jag frågade om hur 

pedagogerna anpassade undervisningen för eleverna. Därför hade det varit bra att komplettera 

med observationer för att kunna se vad de eleverna får göra.   

Pedagogerna var ense om att elever i behov av särskilt stöd var fler än de elever som hade en 

diagnos. Detta stämde överens med min egen tolkning av vilka elever begreppet innefattar, att 

även de elever som har svårt i enstaka ämnen, extra stöd i samband med läsningen eller stöd 

under en viss period inräknades i den skara som är i behov av särskilt stöd. Integrering 
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handlade för pedagogerna ganska klart om elever som inte fullt ut passade in i den ordinarie 

undervisningen men de poängterade vikten av att man gav möjligheter att anpassa så att 

eleven kunde återgå till klassen.  

Mitt löfte om konfidentialitet gavs tyvärr lite otydligt vilket ledde till att de intervjuade 

pedagogerna höll inne på vissa detaljer vilket medförde att deras svar ibland kändes lite vaga 

när de skulle ge exempel. Då jag inte ville pressa dem på svaret lät jag det gå förbi med 

följden att det kanske blev ett klenare resultat. Jag har dock fått ta del av deras åsikter, men 

inte alla deras förhållningssätt, på ett mer konkret sätt. 

4.2. Resultatdiskussion 

Denna del är indelad efter samma områden som resultatet. 

4.2.1. Elever i behov av särskilt stöd 

Alla elever ska få det stödet som de behöver men det finns de som Förskollärare A talar om 

som har en rättighet till extra stöd. Dessa elever har oftast en diagnos innan det sätts in 

ordentliga resurser på dem. Det kan dock dröja länge innan eleven får en diagnos men som 

Förskollärare A och Skidmore33 är inne på är det att det finns en risk att dessa elever blir 

stämplade för resten av livet. Måste man ha en diagnos för att sätta in resurser på eleven? 

Eftersom alla är överens om att elever i behov av särskilt stöd inte enbart är de med en 

diagnos så är svaret på frågan nej. De som mer kan behöva stöd är t.ex. de elever som har 

svårt med något speciellt typ läsning eller matte. 

Precis som det är lätt att glömma de som behöver lite extra utmaning är det lätt att glömma de 

elever som har behov av stöd under bara en tidsperiod. Eleven kan behöva prata om en jobbig 

skilsmässa eller ett tragiskt dödsfall i familjen. Det är lätt att glömma dem när man pratar om 

elever i behov av särskilt stöd men jag tror inte att det är så att man glömmer eleven under ett 

lektionspass utan när man pratar om elever i behov av särskilt stöd. Däremot hade jag själv 

inte tänkt på de elever som behöver ett extra stöd med t.ex. hygienen, som Fritidspedagog A 

berättade om. Det jag har tänkt på innan gällde var mitt ansvar slutar och tar vid. Är det 

undervisning eller uppfostran som är pedagogens roll? Det är dock så att de elever som 

behöver stöd ska ha det, oavsett var mitt ansvar börjar eller tar slut.  

                                                 
33 Skidmore (2004) s. 34 
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4.2.2. Att bemöta alla lika 

Idén till att undersöka hur pedagoger bemöter eleverna fick jag när jag pratade med 

pedagogerna i klass A. Då fick jag reda på att de genomförde en undersökning om att bemöta 

alla elever lika. Jag blev intresserad av att förstå hur de tänker på eleverna. Är eleverna 

individer eller är de en homogen grupp? För om pedagogerna behandlade alla lika borde 

ingen elev vara annorlunda än de andra eller så är de olika utan att det ifrågasätts. Ser 

pedagogerna till mångfalden eller likheterna i elevgruppen.  

Som samtliga de intervjuade pedagogerna är inne på så är det inte att bemöta eleverna 

identiskt som är huvudsaken, utan att eleverna bemöts med samma förhållningssätt. 

Pedagogerna ser en skillnad på olika typer av uppmärksamhet som de kan ge eleverna. Lärare 

A menade att han inte hade samma tålamod mot alla, speciellt inte om han säger åt samma 

elev för femte gången under samma dag. Det som Förskollärare A tar upp är att vissa av dessa 

elever kanske hade mått bättre om de fick en lägre toleransnivå än normen. Enligt honom har 

vissa elever ett behov av att särskiljas, att pedagogen inte tillåter lika mycket som för andra 

elever. En elev kan behöva ha lite mindre rörelseramar så att den inte förstör för andra elever 

eller för sig själv. Samma tolerans ska dock gälla för alla elever när det kommer till regler och 

när man nekar en elev något. Det som Lärare A är inne på om man inte har samma regler så 

innebär det att lärare förlorar auktoritet och förtroende hos eleverna. 

Att ha samma förhållningssätt mot alla elever tror jag är rätt både mot eleverna och mot mig 

själv som lärare. I mötet med dem ska jag vara lyhörd och inte tänka på det som hänt tidigare. 

Är man inte medveten om hur man beter sig får man göra som Fritidspedagog A säger, spela 

in sig själv och analysera efteråt. Jag är dock inte helt säker på att man ska likställa alla tjejer 

med alla killar. Det är självklart att man ska ha jämställdhetstanken med sig men om 

pedagogen ser till individerna så behöver han eller hon inte fokusera könet. Det finns 

pojkflickor och det finns flickpojkar så att dela in dem efter kön och säga att de är lika tror jag 

inte på. Det är dock en annan diskussion som jag inte kommer att gå in på mer.  

Som slutsats på detta med att bemöta alla elever lika eller inte är min slutsats att man ska 

bemöta dem så rättvis som man kan.  
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4.2.3. Anpassad undervisning 

Pedagogen behöver ha möjligheter att kunna planera, genomföra och utvärdera 

undervisningen och dessa kallar jag verktyg. Att man inte får verktygen att anpassa 

undervisningen är beklagligt. När regeringen har fastslagit att undervisningen ska bli mer 

individuell så borde pedagogerna även få verktygen att nå målen.34 Tiden till planering bör 

finnas, ändamålsenliga salar och tillräckligt stora salar samt en gripbar elevgrupp är det som 

pedagogerna skulle önska sig. Förskollärare A säger att lösningen inte är att sätta in fler 

pedagoger på många barn. De flesta lokalerna är inte anpassade till antalet elever och att 

därmed föra in ytterligare ett antal personer i lokalen motverkar snarare än hjälper.  

När man pratar om att anpassa undervisningen blir det oftast så att man tänker på dem som är 

i behov av särskilt stöd och glömmer eller förbiser de som är lite mer begåvade. Ett sätt att 

anpassa efter elevens behov är att låta en elev sitta vid datorn när de andra skriver, för att han 

eller hon t.ex. inte klarar av att sitta still och skriva. Om man som lärarna gör, anpassar efter 

vad de flesta klarar av så får de vara beredda att ge ytterligare instruktioner efteråt åt dem som 

behöver det. Att anpassa efter de mer begåvade kräver lika mycket som att anpassa efter de 

elever som behöver lite stöd. Lärare B visar att det går att anpassa undervisningen mer än vad 

Lärare A tror. Här hade de på skolan kunnat vara bättre på att ge eleverna mer 

individualisering om lärarna hade kunnat arbeta mer mellan samma årskurser fastän de tillhör 

olika arbetslag. Så att Lärare A och B kunde få sitta ner på arbetstid och delge varandra idéer 

och material. Dessa två har skilda bakgrunder och inriktningar så de hade kunnat komplettera 

varandra mer än vad de gör idag. De har arbetat olika länge, där Lärare B nästan har varit i 

skolan dubbelt så länge som Lärare A. Båda är utbildade grundskollärare men har skilda 

inriktningar, Lärare A med matte/NO och Lärare B med svenska/idrott. De har båda varsin 

årskurs 2-3 vilket ger dem en gemensamgrund att arbeta utifrån. Visst ska man arbeta med 

arbetslaget men det finns en tendens att hålla sina revir, att man inte blandar sig in i varandras 

arbeten om man inte ber om hjälp. Om nu lärare A och B sätter sig ner och diskuterar sin 

undervisning kan de säkert finna fler sätt att anpassa undervisningen efter elevernas behov.  

Vikten av att använda sig av alla sinnen visar sig när Förskollärare A berättar om sina gamla 

klasskamrater som inte platsade i skolan men var duktiga hantverkare. Det är en lika stor risk, 

som att inte utmana de mer begåvade, att inte få de mer praktiska att tycka om skolan eller att 

                                                 
34 Lpo 94 
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som Gardner35 vill påvisa att alla intelligenser är lika viktiga. Genom att visa på att alla 

intelligenser är viktiga går man emot det som Förskollärare A säger om att han inte tror på en 

pedagogik anpassade för alla. En sak som han nämner och som går samman med vad bl.a. 

Skidmore36 tar upp är att det som man anpassar för elever i behov av särskilt stöd är bra för 

alla elever. För att när man ser till vad dessa elever behöver ser man till individen och det är 

det man borde göra med alla elever i klassen. Ett steg i rätt riktning är att göra som Lärare B 

som har olika nivåer på samma arbetsområde.  

4.2.4. Integrering 

Under kursen Hinder och möjligheter för lärande diskuterade vi målet med en skola för alla. 

Hur skulle man kunna lyckas med ett sådant mål? Helst ska det vara som Lärare A säger att 

man ska klara en klass med en lärare och en fritidspedagog. Behöver man en resurs i klassen 

är inte undervisningen anpassad för eleverna utan då har man inte tillgodosett alla 

intelligenser och då anser man att man inte har verktygen för det får rektorn se till att man får 

det.  

Ett sätt att lyckas med integreringen är att inte låta eleverna gå i en specialklass i en annan 

stadsdel än sina gamla klasskamrater utan det borde vara som för den undersökta skolan där 

det finns en egen avdelning för elever i behov av stöd men i anslutning till skolan, så att 

eleverna har nära till skolan och ändå får träffa sina vanliga kamrater. Ett annat sätt är att sätta 

upp mål som alla kan nå eller mål för varje elev Fritidspedagog A nämnde också att det inte 

går att integrera eleverna en och en utan om det ska vara en bra integrering ska man göra det 

med en grupp elever, annars finns det en risk att eleven ändå inte kommer in i gruppen.  

En äkta integrering innebär att man ingår till 100 % i gruppen, inte har en egen läroplan eller 

arbetar med egna uppgifter medan de andra jobbar med något helt annat.37 En sådan 

integrering genomför klass A t.ex. när de ska arbeta med temaarbete, då samarbetar 

åldersgrupperna, de i behov av särskilt stöd och de mer begåvade. Alla strävar mot samma 

mål som Lärare A och Fritidspedagog A har satt.  

Att pedagogerna arbetar för att segregera elever som inte passar in i skolan går inte i linje med 

vad Salamancadeklarationen38 säger men man måste se till elevens bästa. Skolans egna försök 

                                                 
35 Armstrong (1998) & Wahlström (1995) 
36 Skidmore (2004) 
37 Emmanuelsson (1996 i Rabe & Hill) s. 11 
38 Svenska Unescorådets skriftserie (2001) 
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visar att eleverna, som har tagit ut ur klassen, mår bra av den pedagogiken som genomförs i 

Specialenheten. Specialenheten ger stöd och hjälp åt de elever som har ett uttalat behov av 

stöd, t.ex. genom en diagnos. Vinsten för den ordinarie klassen blir en mer homogen grupp 

med en bättre arbetsro. Men samhället i övrigt är inte en homogen grupp så därför borde inte 

en klass vara det heller, därför är Lärare B inne på rätt spår för att nå en anpassad 

undervisning där varje individ är viktig. Det som Fritidspedagog B är inne på är det att det 

satsas mindre resurser i början och mer och mer allt eftersom eleven kommer högre upp i 

årskurserna. Hade pedagogerna fått större resurser tidigare hade man kunnat arbeta mer som 

Förskollärare A gör på förskolan. Där arbetar han med språkträning med alla barnen innan 

han vet om de behöver det eller inte. Alltför många gånger hör man att det förebyggande 

arbetet är eftersatt men har man inte verktygen för att planera ordentligt får man hela tiden 

anpassa efter normen eller de som behöver mest stöd.  

4.3. Sammanfattande diskussion 

Att anpassa efter individerna i klassen tar tid och kraft av pedagogen. Verktygen för att kunna 

klara av det är att det finns tid att planera på, använder sig aktivt av Individuell 

utvecklingsplan (IUP) och reflektionstid. Rektorn ska se till att det finns tillräckligt med 

planeringstid och är det ändå för lite får man påpeka detta för honom eller henne vid lämpligt 

tillfälle. För att få tiden att räcka till får man börja med att anpassa efter vad de flesta klarar av 

och därefter göra olika nivåer utifrån det. Att ha en blandad åldersgrupp ger en stor variation 

vilket kan hjälpa till att visa på olikheterna för eleverna. IUP är ett sätt att anpassa 

undervisningen efter och med eleven. När man får eleverna att själva fundera på sin egen 

utveckling kan de hjälpa till att anpassa undervisningen efter vad de behöver.  

Reflektionstid är viktigt dels för eleven men främst för pedagogen, då man får se om man har 

fastnat i ett negativt mönster eller om det finns något att förbättra. Att ställa sig frågan om det 

är något som kan förbättras är viktigt för sin egen utveckling. Att stagnera eller anse sig vara 

färdigutbildad är förödande för eleverna, för då ser man inte att det kanske inte passar 

eleverna. Ett talesätt som en arbetskamrat till mig brukar säga är att ”det har fungerat i 20 år 

så då kan det fungera i 20 år till”  är inte så lämpligt att använda på människor.  

Integrering är som definitionen39 lyder en process för att visa allas lika värde oavsett om man 

är olik på något sätt. Målet är att visa att alla är värda lika mycket och att alla behövs för att få 

                                                 
39 Emmanuelsson (1996 i Rabe & Hill) s. 11 
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en helhet. Men man måste ta hänsyn till vad eleven mår bäst av. Har man svårt med eller inget 

behov av socialt samspel får man helt enkelt anpassa så att eleven får en bra studiemiljö att 

vara i. Så långt som möjligt ska pedagogen se till att den egna undervisningen är anpassad 

efter individerna i klassen.  

En lärdom jag drog av min undersökning var att det kan vara bra att höra efter vad de andra 

lärarna i samma årskurs gör för att tillgodose individerna i klassen. Att diskutera min 

undervisning med andra pedagoger kan underlätta och hjälpa mig som pedagog att ge 

eleverna det de behöver. Genom att ta anpassningen stegvis kan jag förbättra min 

undervisning. Får jag in en rutin att ha olika nivåer på samma område och tar hjälp av IUP:n 

så har jag kommit en bit på vägen för att närma mig en anpassad undervisning.  

Tänker jag på att alla elever är olika och har olika sätt at lära sig saker kommer jag komma 

ännu närmare en anpassad undervisning. Då jag som pedagog visar för eleverna att alla är 

olika och lär sig olika kan de bli mer medvetna om hur de själva lär sig. Lär de sig att de är 

mer praktiska kan de lägga mer kraft på att lära sig genom att praktisera det. Att inte lära sig 

för skolan utan för livet blir en realitet om de ser hur de lär sig och varför. Därför är det även 

viktigt att de ser att skolan är till för dem och anpassad med, inte för, dem.  

Att t.ex. jobba med grupparbeten får eleverna med sina olikheter kompensera varandra och är 

de medvetna om sin kognition kan de visa de andra i gruppen hur de lär sig. Genom att se på 

andra kan de lära sig nya sätt att lära sig och få andras syn på samma sak. Mångfalden är 

något som pedagoger ska arbeta för att visa dess styrka. Därför är det bra att man arbetar i 

arbetslag så att eleverna ser hur pedagogerna gör och inte bara som den säger. 

4.4. Fortsatt forskning 

Ett intressant forskningsområde att fortsätta med hade varit att se på hur utvecklingen för en 
elev som integreras gentemot en som segregeras.  
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