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Föreläsningens teman

• Hur är det möjligt för elever med bristande 
förutsättningar att klara skolan? 

• Vad säger styrdokument om likvärdig 
undervisning? 

• Hur kan likvärdighetsaspekter tillgodoses utifrån 
skolors organisation och undervisning? 

• Vad är och hur syns god inkluderande lärmiljö? 

• Hur kan skolor arbeta utifrån ett 
forskningsförankrat arbetssätt kring 
specialpedagogiska frågor? 



Vad vet vi om specialpedagogisk 
verksamhet?

• De flesta elever deltar i den obligatoriska grundskolan (ca 1,1 % 
av eleverna i grundsärskola, ca 2% gymnasiesärskola, svensk 
lösning)

• 5,2 % av eleverna har åtgärdsprogram (2019) (jmf. tidigare 14%) 
(Skolverket, 2013; 2015) = 55 800 elever. 

• De flesta elever som erhåller särskilt stöd (84–90 procent, 
beroende på årskurs) fick stödet inom den reguljära 
undervisningen (Skolverket, 2013)

• Särskilda undervisningsgrupper blir fler ju äldre eleverna blir
(Skolverket, 2013)

• Klyftan mellan elevgrupper ökar (Skolverket, 2009)

• Bristande likvärdighet (Skolverket, 2019)
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Vad vet vi om specialpedagogisk 
verksamhet?

• Andelen elever i grundskolan som får stöd genom enskild 
undervisning har legat på 1,0 procent de senaste läsåren.

Detta motsvarar knappt 11 000 elever. 

• Totalt 1,1 procent av eleverna i grundskolan får stöd i särskild 
undervisningsgrupp, vilket motsvarar knappt 12 100 elever. 

• Totalt har drygt 10 000 elever i grundskolan anpassad 
studiegång, vilket motsvarar 0,9 procent. (Skolverket, 2019) 

• Studiehandledning på modersmålet är den vanligaste 
stödinsatsen. Totalt har 3,1 procent av eleverna (drygt 33 400 
elever) i grundskolan denna stödinsats (Johansson, Klang & 
Lindqvist, 2021)
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Likvärdighet

• Tre grundläggande aspekter: 

a) lika tillgång till utbildning

b) lika kvalitet på utbildningen  

c) utbildningen ska vara kompenserande 
(Skolverket, 2012)



Bristande likvärdighet?
• Skolsystemet tycks ha särskilt svårt att garantera eleverna en likvärdig 

utbildning (Skolverket, 2019)
• Åren 2000–2016 ökade skillnaden i betygsresultat mellan skolor och 

den hade nästan fördubblats (Skolverket, 2018a). 
• De tilltagande skillnaderna i elevsammansättningen i olika skolor har 

dessutom bidragit till ökade skolnivåeffekter (Skolverket, 2018b), det 
vill säga att elevernas resultat påverkas av vilken socioekonomisk 
sammansättning en skolas elever har.

• Elever med låg socioekonomisk status är de som påverkas mest.
• Den skola en elev går på får allt större betydelse för elevens resultat.
• Skolsegregation: Under åren 1998 och 2015 har 

elevsammansättningen med avseende på socioekonomisk bakgrund 
blivit mer homogen och uppdelad mellan skolor (Skolverket, 2018b). 

• Kamrateffekten eller peer-effekten. Hjälp och stöd av kamrater, 
studieklimat och studiemotivationen (Boguslaw, 2018). 
Kamrateffekten är olika beroende på vilken elevgrupp individen tillhör 
(Sacerdote, 2011). 
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Vad kan vi påverka?

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://www.suemarie.info/2017/10/bronfenbrenners-bioecological-approach.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Rektors möjlighet
att påverka

• Rektor är en nyckelperson i arbetet 
med extra anpassningar och särskilt 
stöd (SFS 2010: 800, Lgr11)

• Skolledarskap, näst efter 
klassrumsundervisning, är det som 
påverkar elevernas lärande mest 
(Leithwood m.fl., 2008)

• Brister i särskilt stöd uppges vara ett av 

de vanligaste problem som    
Skolinspektionen (2014) identifierar.

• Det särskilda stödet utvärderas sällan 
systematiskt.



Rektors arbete med särskilt stöd – en 
intervjustudie (Lindqvist och Nilholm, 2014)

• Intervjustudie med 5 rektorer

• Urval genom enkät till samtliga rektorer i en kommun

• Rektorer som arbetar ”inkluderande” och ”effektivt”     

• Rektorer utvalda utifrån ”inkluderande” kriterier

• Rektorer som leder skolor med relativt goda resultat 

• Nationella prov - betyg

• SALSA – värde

• Bakgrundsfaktorer (föräldrars utbildningsnivå och etnisk 
bakgrund) SCB, kommunens fördelningsresurs, 
ekonomiavdelningen

• Urval av två skolchefer

• Intervjuerna i sig en urvalsprocess

• Rektorers uttalade strategier kring hur de leder framgångsrika 
och inkluderande skolor



Resultat- strategier rektorerna 
säger sig använda

 Kommunicerar och driver skolan utifrån sina 
visioner 

 Skapar förutsättningar för kommunikation, goda 
relationer och tillit bland personalen

 Skapar möjligheter för personalen att öka sin 
kompetens 

 Utövar sitt pedagogiska ledarskap och tar aktiv 
del i skolans verksamhet 

 Har ett helhetsperspektiv på elever i behov av 
särskilt stöd (t.ex. fördelar ledarskapet, 
kontakter och  leder möten)

 Utvärderar lösningar och resultat regelbundet 

 Distribuerar resurser så att skolans elever har 
möjlighet att nå målen



Lösningar för elever i behov av särskilt stöd 
som värderas högt av rektorerna

 Stöd ges inom klassens ram

 Lärare förses med en bred repertoar för att möta olikhet i 
klassrummet

 Utvärdering av stöd och aktiviteter som sker i klassrummet

 Specialpedagoger är väsentliga när det gäller att stötta läraren i 
dennes arbete

 Fler lärare och färre assistenter i klassrummen 

 Möjligheter för arbetslagen att organisera passande lösningar 
och aktiviteter för lärande

(Lindqvist & Nilholm, 2014)
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Det viktiga elevhälsoarbetet, 
samverkan och organisation

• Yrkesgrupper i elevhälsan tycks ofta vara 
överens (konsensus) om ett salutogent 
perspektiv på arbetet.

• Ett gap mellan retorik och åtgärder, d.v.s. det är 
de individuella och medicinska behandlingarna 
som föreslås och genomförs. 

• För att kunna utnyttja den professionella 
variation som finns i elevhälsoteamet, så att de 
olika perspektiven kommer till ytan, bör 
gruppen ha konstruktiva diskussioner och inte 
undvika konfrontation (Guvå och Hylander, 
2011)



Framgångsfaktorer
• Hela skolan visar att den tar ansvar 

för alla elevers framgång (och 
motgång). Samverkan mellan 
yrkesgrupper.

• Stödinsatsernas omfattning och 
karaktär ses över

• Tydliggör krav och förväntningar
• Behovsstyrd kommunintern 

resursfördelning
• Ledning som tar ett aktivt ansvar och 

påverkar den pedagogiska 
verksamheten, utvecklande ledarskap

• Bygga skolans organisation och inre 
arbete på forskning och 
vetenskaplighet 
(forskningslitteracitet)

(Skolverket, 2009; Persson& Persson, 2012; 
Sandström, Lindqvist & Klang, 2017; Lindqvist & 
Nilholm, 2014)

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://myedmondsnews.com/2011/12/edmonds-booktalk-my-nine-favorite-books-of-the-year/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Lärarens och undervisningens roll
• Lärarkompetens (färre assistenter, fler lärare)

• Två lärare i varje klassrum. Satsa på personal som kan främja elevers sociala
utveckling och delaktighet och samspel.

• Hög lärartäthet och mindre klasser (för elever i de yngre åldrarna)

• Hög ämnesdidaktisk kompetens bland lärare

• En aktiv lärarroll med nära relationer och god kunskap om alla elevers
förutsättningar och behov, lärarförväntningar

• Lärares förväntanseffekt påverkar elevernas prestationer (ex. svensk elev med 
högutbildade föräldrar). 

• Flexibla grupperingar med särskilda stödinsatser har visat sig ge positiva effekter

• Uppmärksamma sociala kritiska situationer i skolan ex; raster, lärarbyten, 
rutinavbrott, elevaktiva arbetssätt (utan tydlig lärarledd undervisning), 
förflyttningar, stadieövergångar. 

• Eleven får stöd att utvecklas i förhållande till specifika skolproblem eller 
situationer.  

(Gerrbo, 2012; Nilholm & Alm, 2010; Persson & Persson, 2012; Skolverket, 2009)



Lärarens och undervisningens roll

• Individualisering (ej individuellt arbete)

• Kamrateffekter - elevernas resultat påverkas av kamraternas 
prestationsnivå, det heterogena klassrummet 

• Temaarbete- Klassrummet förändras efter temats art (affär, museum, 
café). Utemiljö och omkringliggande samhälle tas i anspråk.

• Intresseväckande arbetssätt- Elevernas intressen tas till vara i 
undervisningen (dataspelskaraktärer, bakning, resmål) i  didaktiskt syfte, 
kopplat till mål och centralt innehåll.

• Social kompetens- Läraren arbetar aktivt med att alla i gruppen ska 
respekteras och känna sig respekterade och delaktiga

• Grupparbeten- Eleverna jobbar i grupp med problem som inte går att lösa 
utan att samtliga i gruppen involveras och bidrar (samarbetslärande)

(Gerrbo, 2012; Lindqvist & Rodell, 2015; Nilholm & Alm, 2010; Persson & 
Persson, 2012; Skolverket, 2009)



Samarbetslärande – Kooperativt lärande.
En möjlig väg? (Klang m.fl. 2020)

Hur grupparbete kan arrangeras

• Gemensamma gruppuppgifter där alla medlemmar måste samarbeta- min 
prestation beror på andras prestation

• Alla har eget ansvar

• Lärare observerar grupparbetet

• Elever får stöd i att utveckla sociala färdigheter

• Grupparbetet utvärderas kontinuerligt

• Eleverna tilldelas olika roller



Vad är och hur syns god 
inkluderande lärmiljö?

• Miljöer som visat på 
a) variationer i arbetssätt
b) uppmärksammat skilda sätt att kommunicera
c) erbjudit olika hjälpmedel och material. 
d) givit förutsättningar för enskilt och kollaborativt 
arbete. 
e) vikten av lärares stöd då det gäller struktur, 
strategier och anpassningar
f) vikten av att pedagogerna känner nyfikenhet och 
glädje, tvivel, frågande
g) relationer

Delaktighet, anpassa undervisning och innehåll, att 
bli sedd och uppleva tillhörighet
Tillgänglighet, deltagande, engagemang

(Lindqvist, 2019)

Forskningscirkel (Persson, 2009) ”goda exempel”

https://www.forumforsamverkan.uu.se/forsknin
g-och-utveckling/forskningscirklar/genomforda-
forskningscirklar/god-inkluderande-larmiljo/

https://www.forumforsamverkan.uu.se/forskning-och-utveckling/forskningscirklar/genomforda-forskningscirklar/god-inkluderande-larmiljo/


Forskningslitteracitet

Den svenska förskolan och skolan ska enligt 
skollagen vila på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet. Det innebär att lärare 
behöver förstå, värdera och använda forskning 
för att utveckla sin undervisning. 

Hur kan forskning bli en del av de kunskapsformer 
lärare använder? 
(Sven Persson, 2019, Malmö universitet)

Hur kan specialpedagoger och speciallärare använda 
och utveckla sin forskningslitteracitet i sitt dagliga 
(special)pedagogiska arbete?



Vetenskapligt förhållningssätt

• Hur vet vi det?
• Tänk om det är tvärt om?
• Vem/vilka har hävdat detta och på vilka grunder?
• Hur förhåller jag mig till det som hävdas?
• Hur förankrat är det som hävdas i forskning?
• Hur förankrat är det som hävdas i den verksamhet jag befinner mig 

i?
• Vilka konsekvenser får det för 
a) barnen/eleverna och deras vårdnadshavare? 
b) för mig personligen, för min undervisning och för min roll som 
lärare? 
c) för (för)skolan 
d) skolsystemet och samhället 



Konsten att: perspektivisera, problematisera och kritiskt granska



Boktips



Specialpedagogens
och 
Speciallärarens
roll



Tack för er 
uppmärksamhet!

Gunilla Lindqvist 

Uppsala universitet

https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N15
-1462

https://katalog.uu.se/empinfo/?id=N15-1462

