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Abstrakt  
 
 

Arbetet är  baserat på studier gjorda på en högstadieskola i en mindre kommun i södra 

Sverige. Syftet med den här studien har varit att försöka ta reda på hur lärare och 

resurspedagoger tycker att skolan lyckas med sitt särskilda ansvar för de elever som har 

svårigheter att nå målen i skolan genom att ta reda på hur de tolkar begreppet  ”En skola 

för alla ”. Respondenterna anser att skolan skall vara likvärdig för alla elever, oavsett 

vilka förutsättning och behov de har. Metoderna har varit kvalitativa intervjuer med 4 

pedagoger som arbetar dagligen med elever som av något skäl är i behov av särskilt  

stöd för att nå målen för utbildningen. Resultatet av studien visar på att pedagogerna 

inte anser att deras skola lever upp till begreppet ” En skola för alla” och att deras skola 

på allvar måste börja med att skaffa sig en ökad kunskap och förståelse för elever i 

behov av särskilt stöd. Utmaningarna ligger i att få med sig ledningen och övriga lärare 

i detta komplexa arbete. Det framkommer även i resultatet att material, lokaler och 

resurser är väldigt begränsat idag. 

 

 

 

 

Nyckelord 
 

En skola för alla, inkludering, exkludering, normer, elever i behov av särskilt stöd 

 

 

Tack 
 

Författaren vill tacka de lärare och resurspedagoger som ställde upp på intervjuer och 

gjorde denna studie möjlig. 
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1 Inledning 
 

1.1 Ämnesval 
 

 

I den svenska skollagen (2010) står det att  skolan skall vara likvärdig och främja alla 

elevers utveckling och lärande. Detta har populärt uttryckts som ”En skola för alla”. 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika 

behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de 

utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar 

att tillgodogöra sig utbildningen.  ( SFS 2010:800:4 §) 

 

”En skola för alla” är ett begrepp som lanserades med 1980 års läroplan. Begreppet 

syftar till att skolan och personalen som arbetar där  aktivt skall arbeta med att skapa 

förutsättningar för att alla elever skall få en meningsfull skolgång (Persson, 2007). 

Skolan skall verka för att vara en institution där alla känner sig välkomna och delaktiga  

i den dagliga verksamheten. Alla elever i skolan skall ha rätt att vara sig själva och bli 

bemötta med respekt. Var och en skall få stöd att utvecklas så bra som möjligt. Detta 

kan vi läsa i läroplanen för grundskolan som vackra och välformulerade ord i skrift.  

Att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning i grundskolan fastslår både den svenska 

läroplanen och  den internationella Salamancadeklarationen, som Sverige anslutit sig 

till. I läroplanen( Skolverket, 2011) där skolans värdegrund och uppdrag redovisas står 

det  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det 

finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.  

(Skolverket 2011, s:8) 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att 

nå målen för utbildningen står det. Lyckas skolan med detta ansvar?  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att försöka ta reda på hur lärare och resurspedagoger 

tycker att skolan lyckas med sitt särskilda ansvar för de elever som har svårigheter att nå 

målen i skolan  genom att ta reda på hur de tolkar begreppet  ”En skola för alla ”. 

 

 

 

 

1.2.1 Frågeställningar 
 

De frågeställningar som den här studien ämnar att besvara är följande 

 

 

• Hur förhåller sig lärarna och resurspedagogerna i sin undervisning till 

inkluderingen av alla elever i klassrummet? 

 

• Hur arbetar lärarna och resurspedagogerna med elever som är i behov av särskilt 

stöd? 

  

 

• Hur tolkar lärarna och resurspedagogerna begreppet ” En skola för alla” ? 

 

•  Hur lyckas skolan med det särskilda ansvaret att också elever med svårigheter 

skall nå målen för utbildningen? 
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2. Tidigare forskning 

Här presenteras en begränsad översikt av forskare och teoretiker inom det aktuella 

fältet.   

 

Forskning om inkluderingsproblematiken inom det pedagogiska fältet 

I sin doktorsavhandling ställer Gadler (2011) frågan om ” En skola för alla” gäller för 

alla. Hon granskar bl.a. styrdokument och analyserar intervjusvar. I avhandlingen riktar 

Gadler sitt fokus på hur skollagens och läroplanens grundtankar fungerar i verkligheten. 

Detta gör hon genom analys av intervjusvar från 87 rektorer och 44 blivande 

specialpedagoger, om hur de definerar elever i behov av särskilt stöd och vilket stöd  

dessa elever fick.  Resultaten av intervjuerna visade sig att vara så varierande att Gadler 

mer och mer började att ifrågasätta om alla elever får samma rätt och möjlighet till en 

skola för alla i frågan om en likvärdig utbildning. Enligt Gadler så kan det alltså 

innebära att det blir slumpen som avgör hur skolan organiseras och hur elevens 

eventuella svårigheter definieras. 

Karlsudd (2012) har fokuserat på den inkluderade pedagogiken med barn och ungdomar 

med kognitiva funktionshinder och han har tagit fasta på att den här gruppen oftast blir 

segregerade ifrån övriga grupper i skolan. Att dessa elever blir satta på 

specialpedagogik med experter som skall hjälpa dem är ju förstås bra, men då det även 

medför en grund till segregering och distans från den vanliga gruppen så menar 

Karlsudd att det finns risker med detta arbetssätt. 

Nilholm (2006) kommer fram till att begreppet inkludering har förändrats över tid och 

vilka konsekvenser det ger i dagens skola analyserar, problematiserar och diskuterar 

han. Nilholm framhåller i sin forskningsrapport att det är viktigt att skillnader tydliggörs 

och att man förstår varför de uppstår när man diskuterar begreppet inkludering. 

 

Dyson och Millwards (2000) forskning berörde hur inkludering och segregering kan ses 

som två aspekter av en process. Fyra engelska skolor som arbetade efter ett inkluderat 

arbetssätt granskades. Resultatet visade  bland annat att vissa inkluderande framsteg 

gjordes men även att skolorna återskapade och förstärkte de mer traditionella 
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arbetssätten. Detta mycket pågrund av att det finns otillräckliga  teorier bakom hur man 

arbetar på ett inkluderande sätt.  För att djupare kunna förstå detta så måste det 

kompletteras med ett perspektiv som ger svaren på mångfald inom utbildningssystemen. 

Detta i sig tyder på att utvecklingen mot en inkluderande skola sannolikt blir  mer 

problematisk och mer komplex än vad man först hade trott, menar de. 

 

Thomas, Walkers och Webbs (1998) försökte i sin forskning att sätta fingret på 

begreppet inkludering och dess komplexitet. Resultatet visar en fyllig beskrivning av 

begreppet genom att de studerade pedagogiska praktiker, deltagarperspektiv och hur de  

politiska förutsättningarna styrde uppfattningarna om arbetet med 

inkluderingsbegreppet. Resultatet visar även på att inkluderingsbegrepet är ett komplext 

och mångfacitterat begrepp som allt som oftast tenderar att tolkas olika av olika lärare 

och olika skolor. Vilket i sig gör begreppet problematiskt. 

 

Sammanfattningsvis visar den genomgångna forskningen att inkluderingstanken och 

ansvaret för elever i behov av särskilt stöd i skolan är ett väldigt komplext arbete. 

Arbetet består i att först definiera vilka elever som behöver extra stöd och sedan hur 

detta stöd skall se ut. För att sedan försöka att både inkludera dessa elever i  

undervisningen i största möjliga mån samtidigt som dessa elever har rätt att få extra stöd 

och hjälp i skolarbetet, vilket gör att de då riskerar att exkluderas från den övriga 

undervisningen och klassen. 

 

 

2.1 Forskning om identitet och avvikande beteende kopplat till   

inkludering 

    

 Drakos (2011) forskar om  hur det är att leva med en diagnos och hur detta påverkar 

den egna självbilden samt hur samhället ser på människor med funktionshinder och 

diagnoser. Drakos har i sin forskning bland annat kommit fram till att det verkar vara 

avgörande hur man blir bemött av andra, d.v.s. positivt eller negativt, när det kommer 

till att skapa den egna uppfattningen om sin identitet. Diagnoser betraktas idag ur ett 

kommunikativt perspektiv och att då få berätta om sin diagnos eller sina svårigheter i 

samspel med andra kan hjälpa till att skapa mening och sammanhang i livet samt till att 
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den egna identitetsuppfattningen stärks. Det är också viktigt att tänka på att synen på 

diagnoser förändras över tid och att detta speglar den samtid där de används.   

 Goffman (2014) forskning fokuserar på om och isåfall hur de avvikande stigmatiserade 

människorna i vårt samhälle ser ut och beter sig och vad som blir deras dilemma, att allt 

som är avvikande med en människa, det sticker ut och samtidigt provocerar det andra 

människor. Goffman talar om tre olika typer av stigma: det fysiska, det psykiska och det 

sociala.  

Sett ur ett internationellt perspektiv på forskning inom det här fältet så sticker McRuer 

(2006) ut. McRuer ifrågasätter normaliteten utifrån ett funktionshindrat eller på annat 

sätt avvikande perspektiv. McRuer gör sammankopplingar och drar paralleller mellan 

den funktionshindrades ofullkomlighet där normen är den obligatoriska 

funktionsfullkomligheten och den rådande obligatoriska heterosexualiteten. Just 

McRuers användning av ordet ”Crip”, som i sig är ett nedvärderande ord, har väckt 

mycket internationell uppmärksamhet kring hans forskning. 

 

Nedan följer den forskning och de teorier som har blivit en utgångspunkt för det här 

arbetet.  Jag vill emellertid betona, att forskningen inom det här fältet utvecklas i en 

ständigt pågående process. Min genomgång är gjord 2016.  

 

 

2.2  Normkritisk forskning 

 

Ur ett normkritiskt perspektiv så är essensen att synliggöra de samhällsnormer som 

omger oss i vårt dagliga liv. Då samhälls strukturen är byggd på idéer, föreställningar 

och oskrivna regler för hur allting skall fungera efter en viss norm. RFSU(2011) ger en 

tydlig bild av vad normer och normkritik är. Normer sätter upp gränser i ett samhälle 

som berättar för oss hur vi förväntas bete oss, respektive inte bete oss. Den så kallade 

styrande normen där inget eller ingen avviker är det som är gällande. Dessa gränser är 

osynliga och därför inget som vi reflekterar över så länge alla håller sig till dem. 

Normerna ser emellertid delvis olika ut i olika länder och kulturer, vilket kan vålla 

problem när normsystem möts. Samhällsnormen kan verka som en positiv markör som 

gör att vi bemöter varandra på ett ”normalt” och trevligt sätt helt enligt mallen. Men 
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normer är också starkt förknippat med makt, orättvisor, diskriminering och förtryck. 

Något som det normkritiska perspektivet vill visa på. Det finns enligt Barron (2004) en 

mer eller mindre osynlig diskussion i vårt samhälle om vilka personer som är ”normala” 

respektive ”onormala”. Detta visar sig genom att samhället fokuserar på den 

generaliserade bilden av att ett barn med funktionshinder i vårt samhälle är en negation. 

D.v.s. samhället tenderar att lägga fokus på vad det funktionshindrade barnet inte kan: 

exempelvis  att sitta,  att krypa,  att gå och att tala. Här menar Barron att det paradoxala 

ligger i strävan mot den så kallade normaliteten som också samtidigt fastställer och 

pekar på olikheten hos den här gruppen kontra andra människor som ingår i 

normaliteten från början (2004). Detta har diskuterats sedan det blev möjligt att göra 

undersökningar på foster för att avgöra om det utvecklas ”normalt”. T.ex. nupp-testet, 

som är en speciell undersökning med ett ultraljud som den gravida kvinnan kan göra i 

syfte att upptäcka i synnerhet Downs syndrom hos fostret, vilket i sig leder till 

diskussioner om avvikande barn och idealbarn i samhället. Här finns skäl till att tro att 

det avvikande funktionshindrade barnet betraktas som ett oönskat barn, ett oönskat barn 

av föräldrarna och av samhället som erbjuder ett sådant test till gravida kvinnor. Det här 

menar Barron är en problematisk och laddad diskussion i samhället. En diskussion som 

på ett sätt direkt pekar på vilka personer som vi i vårt samhälle anser falla under 

ramarna ”normala” eller ”icke normala” personer. 

 

Utifrån ett normkritiskt perspektiv sätts normer i relation till orättvisor, diskriminering 

och olika maktfaktorer som finns i vårt samhälle. Karlsudd (2011) menar att det finns en 

problematik kring diskriminerande skolformer med betoning på sär- och träningsskolan. 

Diskrimineringsperspektivet är i allmänhet inte omtalat gällande särskolan som 

skolform, trots det faktum att särskolan är en skolform där eleverna avskiljs från andra 

elever och där undervisningen många gånger sker i särskilda lokaler med särskilda 

lärare. De här elevernas exkludering diskuteras i regel inte utifrån ett 

diskrimineringsperspektiv.  

Enligt Karlsudd  pekar skolan på termen ”positiv särbehandling” då det kommer till 

särskolans elever och deras förutsättningar att klara av den vanliga skolan. Den positiva 

särbehandlingen av den här elevgruppen skall ge dem extra tillgång till resurser såsom 

ökat stöd och hjälp. Vad som däremot inte tas någon hänsyn till gällande den här typen 

av särbehandling är huruvida den enskilda eleven känner sig inkluderad eller 

exkluderad (Karlsudd, 2012). Och det är detta som Karlsudd riktar sin normkritik emot. 
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Kritik mot hur skolan som skall verka inkluderande i själva verket handlar 

exkluderande också när det kommer till specialpedagogiken, som skolan skiljer ifrån 

den vanliga pedagogiken och de vanliga eleverna. Här menar Karlsudd att ett delat men 

gemensamt ansvar mellan specialpedagogerna och de andra pedagogerna för elever i 

behov av särskilt stöd vore det mest ultimata för att motverka exkludering i skolan. Han 

talar vidare om att lågpresterande elever som grupperas tillsammans tenderar att i 

längden påverka varandra negativt också därför att läraren och kamraterna har lägre 

ställda förväntningar på dem.  Något som han uttrycker i följande citat som är hämtat 

från en av hans artiklar om forskning för skolan och skolutveckling (skolverket.se).  

 

Det blir en distans när experter arbetar i särskilda miljöer med elever 

som definieras som avvikande. Ofta görs det utifrån stöd av samma 

experters bedömningar. Det leder lätt till att andra pedagoger fråntas 

ansvar för den åtskilda gruppen. 

 

Karlsudd menar att alla elever trots olika förutsättningar borde mötas i skolan för att 

skapa ömsesidig förståelse inför varandra och för att i längden kunna verka för en 

integrerad arbetsmarknad och ett integrerat samhälle. Detta är endast möjligt genom att 

först föra samman eleverna med olika förutsättningar, det vill säga integrering men han 

poängterar också att det är viktigt att där samtliga har och känner en genomgripande 

delaktighet i verksamheten. Det skulle alla vinna på i längden, menar Karlsudd. 

Elisabeth Elmeroth diskuterar om huruvida skolans värdegrund är hotad eftersom det 

finns ett normskapande i samhället med avseende på kön, sexuell läggning, etnisk 

tillhörighet och funktionshinder. Skolorna, menar Elmeroth, behöver arbeta med en 

norm-medvetenhet som en nödvändig utgångspunkt för att motverka diskriminering i 

skolan (2012).  

Kravet att varje skola skall ha en likabehandlingsplan som kom år 2006, är nog något 

som många känner till, men Elmeroth undrar hur väl likabehandlingsplanen fungerar i 

praktiken? Här riktar Elmeroth sin kritik mot skolan och menar att det finns mycket 

arbete kvar att göra. Hon ger ett exempel på när det inte fungerar ultimat. Som hur man 

i en skola gör när en gymnastiksal som inte är fullt tillgänglig för rullstolsburna elever. 

Problemet löses genom att befria de rullstolsburna eleverna från idrottsämnet. Finns det 

i detta fall ett berättigat syfte med uteslutningen, är lösningen lämplig och nödvändig?  
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Om svaret blir nej så menar Elmeroth att den rullstolsburne eleven i detta fall 

missgynnas och att bilden om alla elevers lika värde är hotad. Om en lärare löser 

problemet med att vissa elever inte kan delta i den vanliga idrottsundervisningen med 

att utesluta dem, så uppfyller läraren inte de krav på anpassning av 

undervisningsformerna som läroplanen anbefaller.  

Gadler tar i sin avhandling (2011) upp att elevers rätt till likvärdig utbildning idag är 

hotad eftersom att det skapas olika villkor för detta i kommunerna och att detta i 

grunden har kommit att bottna i den kunskaps och människosyn som enskilda rektorer 

och lärare har. Hur de sedan tolkar uppdraget att skolan skall vara ” En skola för alla”. 

Tolkningar av begreppet beror på många faktorer däribland politiska. Gadler menar att 

det behövs en medveten och systematiserad kunskap som överförs mellan tjänstemän i 

skolan och som inkluderar både uppdraget om skolans styrdokument och elevers olika 

förutsättningar för skolarbetet. Detta för att öka enskilda elevers rätt till en likvärdig 

utbildning i skolan. 

 

Sammanfattningsvis så visar den normkritiska forskningen på att normer sätts i relation 

till orättvisor, diskriminering och olika maktfaktorer som finns i vårt samhälle. 

Diskriminering uppstår enligt den normkritiska forskningen exempelvis när elever 

segregeras efter kunskapsnivå. Specialpedagogiken som skall verka för att hjälpa elever 

i behov av särskilt stöd, verkar på ett sätt exkluderande eftersom att den speciella 

pedagogiken sklijer sig från den ”vanliga” pedagogiken och de ”vanliga” eleverna. Den 

normkritiska forskningen menar på att elever i behov av särskilt stöd i skolarbetet, 

riskerar att gå miste om det här stödet eftersom att detta verkar se mycket olika ut från 

kommun till kommun. 
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2.3 Inkluderingskritisk forskning 

 

Nilholm (2006) har en annan ingångsvinkel än den normkritiska till begreppet 

inkludering. Nilholm diskuterar inkluderingsbegreppet utifrån vad ordet har fått för 

konsekvenser då han menar att ordet har kommit att få ett positivt plus-värde i 

diskussionen. Inkluderingsbegreppet håller på att bli ett urholkat begrepp som har kommit 

att användas på ett slarvigt sätt, menar Nilholm. Han menar att den ursprungliga tanken 

som inkluderingsbegreppet bygger på är direkt kopplat till en demokratisk diskussion om 

alla elevers rätt till delaktighet i skolan. Att inkluderingsbegreppet har blivit ett såkallat 

plusord innebär att begreppet som sådant får bära på positiva ord som ”värdegrund”, 

”jämställdhet”, ”empati”, ” fred” osv.  

Inkludering härstammar ur begreppet inklusion, som myntades i slutet av 1980-talet i 

USA, samt från 1960-tals begreppet integrering. Det nya begreppet ersatte  det förlegade 

begreppet ”mainstreaming” som hade kommit att betyda att eleverna själva skulle komma 

att anpassa sig till en skolsituation som i grund och botten inte var anpassad till dem. 

Inkluderingsbegreppet skulle stå för att skolan skall utgå från elevernas olika 

förutsättningar som att alla elever i skolan skall ges möjlighet att känna delaktighet, 

meningsfullhet och gemenskap med andra elever i skolan. Inkluderingen skall blandannat  

verka förebyggande mot segreationen av elever med olika särskilda behov (Nilholm, 

2006). 

I detta, menar Nilholm, finns det en fara eftersom det ger en så stor tolkningsbredd av 

begreppets innebörd. Att vi ser detta begrepp som i grunden gott måste inte 

nödvändigtvis innebära att den enskilde eleven som detta handlar om tolkar det likadant.  

Den normkritiska kritiken mot traditionell specialpedagogik, som man menar 

exkluderar elever, blir emellertid också problematisk, enligt Nilholm (2006). Skolan ska 

möta alla elevers olikheter och förutsättningar, och det blir en paradox om detta alltid 

ska göras i en inkluderad miljö. Han menar att elever med olika förutsättningar och 

olikheter kommer att segregeras i klassrummet. Han anser att det är något av ett 

önsketänkande, att ett inkluderande klassrum, där man ser olikheten som en tillgång och 

där eleverna får utbyte av varandra och alla elever har inflytande, skall fungera i 

verkligheten i någon större grad. Samtidigt menar Nilholm att inkluderingsprocessen 

absolut kan fungera om omständigheterna runtomkring är rimliga. Men att man som 

lärare bör vara vaksam på hur den enskilda eleven upplever situationen, om eleven som 
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är ”i behov av särskilt stöd” gynnas av den inkluderande miljön eller inte.  Det 

inkluderande arbetet är ett processarbete snarare än ett tillstånd.(Nilholm, 2006). 

Exkludering är ett begrepp som står för motsatsen till inkludering. Exkludering är alltså 

när elever i detta fallet blir utestängda/uteslutna ur den dagliga gemensamma 

verksamheten och i många fall ”tvingas” att arbeta med sitt skolmaterial i ett annat rum. 

Precis som man kan tala om exkluderade grupper i samhället så kan man tala om 

exkluderade grupper i skolan.( Nilholm, 2006) 

Sammanfattningsvis så menar den inkluderingskritiska forskningen att själva 

inkluderingstanken inte per automatik måste vara ett positivt laddat begrepp. Snarare så 

kan det paradoxalt nog verka tvärtom ibland. Eftersom att tolkningsbredden av 

inkluderingsbegreppet är så stor, så finns det risker att elever   trots allt kommer att 

behandlas exkluderat i klassrummet. Eftersom att alla har olika svårigheter och 

förutsättningar för skolarbetet. Vilket gör det svårt att skapa ett inkluderat klimat i 

klassrummet idag.  

 

3. Teoretiska perspektiv 

 

De teoretiska pedagogiska perspektiv som används för att analysera empirin är två 

stycken, nämligen pragmatismen och det sociokulturella perspektivet. Anledningen till 

att valet föll  på dessa två teorier var det för att de visade sig användbara  i samband 

med analysen av mina informanters svar. Pragmatismen synliggjordes när 

informanterna berättade om hur och varför inlärningen och undervisningen lades upp 

som den gjorde. Det sociokulturella perspektivet som betonar bl.a interaktionen och 

samspelet mellan människor för maximal inlärning framkom i samband med analysen. 

 

 3.1 Det pragmatistiska perspektivet  

Pragmatismen är en filosofisk sanningsteori som uppkom i USA i slutet av 1800-talet. 

De främsta företrädarna för pragmatismen var Charles Sanders Peirce, William James 

och John Dewey. John Dewey är den vars teorier har haft störst inflytande på skola och 

utbildning. Deweys berömda formulering ”Learning by doing ” baseras på hans tankar 

och teorier om att skolarbetet skall vara mer elevcentrerat och att teori skall integreras 

med flera  praktiska inslag, för att eleverna i största möjliga mån skall kunna ta till sig 

nya kunskaper.  Den pragmatiska grundsynen var att kunskap som är intressant och 
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värdefull gäller sådant som människan möter i sitt dagliga liv och som hon sedan kan 

koppla till sina egna erfarenheter ( Säljö, 2010). 

Enligt pragmatismen skulle man i skolan inte skilja på teori och praktik, då man menade 

att teori och praktik är beroende av varandra i ett samspel. Den pragmatiska filosofin 

grundar sig på ett holistiskt synsätt, det vill säga att människan, naturen och samhället 

samspelar i en helhet. Utan reflektion och tänkande så blir de praktiska handlingarna 

många gånger omöjliga att genomföra på ett  så ultimat sätt som möjligt. Eleven lär sig 

genom att praktisera kunskapen, då det praktiska arbetet i skolan ska leda till mer än att 

aktiviteterna enbart blir metoder och då även oreflekterad sysselsättning. Det praktiska 

arbetet i skolan skall leda till en djupare insikt som i sin tur ger bredare kunskap för 

eleverna. Utan det praktiska momenten så blir det teoretiska obegripligt,  och utan teori 

förstår eleverna inte de praktiska momenten (Dewey,1999).    

Dewey betonade vikten av praktisk-estetiska ämnen i skolan såsom bild och slöjd. 

Eleverna utvecklas och lär sig i en skapande process. I en skapande process  konstruerar 

eleverna kunskap (Hultin,2005). Deweys pedagogik har sin grund i hans tankar om att 

skolan måste bygga på och knyta an till elevernas egna erfarenheter och att hjälpa 

eleverna att utveckla viktiga och nödvändiga kunskaper för ett nytt och komplicerat 

samhälle. När eleven har en obalans i förståelsen eller när kunskapen fattas så uppstår 

det ett problem. Eleven behöver då reda ut detta genom att tillförskaffa sig mer 

information eller mer fakta. Detta för att organisera och laga mellanrummet mellan 

problemet och den egna förståelsen. Det är här som det aktiva lärandet äger rum enligt 

Dewey (Säljö,2010). Undervisningens uppgift är att successivt göra det möjligt för 

eleven att fördjupa sin förståelse av omvärlden. Dewey menade att en av pedagogens 

främsta uppgifter är att organisera undervisningen så att eleven kan bygga vidare på sina 

införskaffade kunskaper.  

 

3.2  Det sociokulturella perspektivet 

 

Det sociokulturella perspektivet uppkom på 1920- talet i dåvarande Sovjetunionen av  

Lev Semenovich Vygotskij. Lev Semenovich Vygotskij (1896-1934)var en rysk 

pedagog, forskare och filosof vars huvudfokus handlade om barns lärande, utveckling 

och språk. De nya läroplanerna 1994 var  influerade av ett sociokulturellt tänkande 

(Säljö, 2010).  



  
 

12 

 

Den sociokulturella teori som Vygotskij lade grunden för innebar att han såg på 

människan som en sociokulturell varelse som lär sig bäst i interaktion med andra 

människor, och där barnets utveckling ses som en ständigt pågående process. Han 

menade att undervisning och uppfostran banar väg för barnets utveckling. Lärarens roll 

är att aktivt få sin elev delaktig i lärandet, i den så kallade proximala eller nära 

utvecklingszonen, där samspelet mellan elev och lärare är av yttersta vikt (Hwang & 

Nilsson, 2003).  Med begreppet den närmaste proximala utvecklingszonen så menade 

Vygotskij att när människan har lärt sig en ny kunskap så är hen ytterst nära att lära sig 

ytterligare en ny kunskap. I den nära utvecklingszonen som hen då befinner sig i  ökar 

känsligheten och därmed mottagligheten för information och det är då pedagogens roll 

att komma in som vägledare och stödjande faktor (Säljö, 2010). 

Det sociokulturella perspektivet i skolan innebär att tyngdpunkten ligger på att eleverna 

skall lära av och med varandra i ett socialt samspel. Interaktion och dialog mellan lärare 

och elever och elever emellan i klassrummet lyfts fram som något fundamentalt i det 

sociokulturella perspektivet. Eleverna skall så långt det är möjligt vara delaktiga i att 

skapa  idéer, planera och samtala kring skoluppgifterna. Läraren skall enligt detta 

synsätt fungera mer som en handledare, då hen skall lotsa sina elever fram till kunskap. 

Genom att erbjuda barnet utmaningar på barnets egen nivå för att få barnet att pröva och 

utveckla sin egen förmåga. Lärarens funktion i detta skall vara stödjande och kraven 

skall ligga inom en rimlighetsgräns för vad eleven kan klara av att uppnå (Hwang & 

Nilsson, 2003).  

Skolan har inom det sociokulturella perspektivet en viktig och central funktion att göra 

eleverna delaktiga i de kollektiva kunskaper som finns  i samhället.(Säljö, 2010). 

  

 

4.  Empirisk studie 

I nedanstående kapitel redovisas den empiriska delen av studien,  som består av 

semistrukturerade intervjuer med fyra pedagoger i en svensk högstadieskola. För att 

kunna besvara den här studiens frågeställningar som är hur man arbetar med elever som 

är i behov av särskilt stöd och hur lärarna och resurspedagogerna förhåller sig i sin 

undervisning till inkluderingstanken? Samt om skolan lyckas med det särskilda ansvaret 

att också elever med svårigheter skall kunna nå målen för utbildningen. 
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4.1 Hermeneutisk ansats 

 

I den här studien använder jag en hermeneutisk forskningsansats som analysverktyg 

eftersom att jag har varit ute efter att tolka informanternas tankar och uppfattningar om 

de frågeställningar som ligger till grund för den här studien. Den hermeneutiska 

forskningsansatsen innebär att tyngdpunkten ligger på att försöka skapa en förståelse för 

att lättare kunna tolka resultatet och där forskaren vill förstå omvärlden genom sitt 

resultat (Bryman, 2002). Jag har viss förförståelse eftersom att jag tidigare har arbetat 

som resurspedagog med elever i behov av särskilt stöd och därmed är väl insatt i 

problematiken runt detta. 

Inom hermeneutiken är förförståelsen en viktig del, där forskarens känslor, tankar och 

intryck hjälper forskaren fram till en förståelse av de data som studien genererar. 

(Bryman, 2011). Den kvalitativa forskningen är alltid mer eller mindre tolkande menar, 

Bryman. Detta sker på minst två sätt då de intervjuade lärarna själva tolkar sina egna 

erfarenheter och  jag som skribent gör min egen tolkning utifrån en kombination av 

deras berättelser och min egen förkunskap inom ämnet. 

 

 4.2 Intervjuer 

 

Metodformen semistrukurerade kvalitativa intervjuer med  två lärare och två 

resurspedagoger är det jag har valt för att undersöka de frågeställningar som har varit 

utgångspunkten för den här studien.   

Lärar- och pedagogperspektivet har varit huvudfokus. Den kvalitativa intervjuformen är 

mycket användbar och praktisk när man vill ha svar på vissa frågor som rör 

intervjupersonens upplevelser och syn på verkligheten. Den kvalitativa intervjun blir 

således en subjektiv sanning, men eftersom att verkligheten uppfattas olika av alla så 

går det inte att få en objektiv och fullkomlig sanning (Hedin, 2011). Den kvalitativa 

intervjuns styrka ligger däri, att om tiden och resurserna är begränsade så kan man 

genom att intervjua få personer få mer djupgående svar på sina frågor än om man 

använder motsvarande tid till att intervjua många personer.  Att intervjuerna har varit 

semistrukturerade  innebär  att frågeställningarna som sådana har varit på bestämda på 

förhand men det har funnits tid och utrymme för följdfrågor för att  få fördjupad 

information. 
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4.3 Respondenter / Intervjupersoner 

 

Eftersom att den här studien har ett pedagog fokus så blev valet av respondenter 2 lärare 

och 2 resurspedagoger. Jag valde en högstadieskola i en mindre kommun  och där valdes 

lärare och resurspedagoger ut som på ett eller annat sätt arbetar med specialpedagogiska 

frågor.  

I den här studien så benämns respondenterna lärare och resurspedagoger. Lärare är de 

som har en lärarutbildning och resurspedagoger är de som har en annan typ av 

pedagogisk utbildning i bagaget. Urvalet är strategiskt  på så sätt att de personer som jag 

har intervjuat både har formell utbildning om elever som på olika sätt har  behov av 

särskilt stöd, och som också erfarenhet av konkret arbete med detta.  

 

Alla respondenterna är i  45-60 års åldern.  

En är specialpedagog och en är speciallärare. Båda två har lång erfarenhet först som 

lärare och sedan i sin  fördjupning inom respektive specialisering. Specialläraren och 

specialpedagogen har i sina vidareutbildningar efter lärarutbilningen fått kunskap om 

elever som är i behov av särskilt stöd.  Men lärarutbildningen innehöll inte mycket om 

det här området säger de.  

 

Resurspedagog 1 och 2 har även de mångårig med att arbeta med elever som är i behov 

av särskilt stöd. De har båda två vidareutbildat sig genom åren i olika 

fördjupningskurser om neuropsykiatriska diagnoser. Resurspedagogerna har i sina 

respektive grundutbildningar fått kunskap om det här fältet. Resurspedagog 1 har en 

elevassistent-utbildning och  dessutom ett stort antal kurser om neuropsykiatriska 

tillstånd bakom sig. Resurspedagog 2 har läst till undersköterska med inriktning 

utvecklingsstörning och har även  ett antal fristående kurser inom neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och teckenspråk i bagaget. 
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4.4 Elevgruppen/ Klasserna 

Den för studien aktuella högstadieskolan har elever som går i årskurs 6-9. Eleverna i 

behov av stöd tillhör alla någon vanlig klass på skolan. Varje klass på skolan har två 

klassföreståndare eller mentorer som det också heter. Klasserna har i genomsnitt 24 

elever. Varje mentor ansvarar för halva klassen. Mentorerna har ett ansvar att vända sig 

till elevhälsan på skolan, om de är mentor för en elev som inte uppnår målen. 

Elevhälsan tar därefter ett beslut om den aktuella eleven är i behov av särskilt stöd. Det 

är därefter som lärarna och resurspedagogerna som medverkar i den här studien kommer 

in. De arbetar alla med elever från olika klasser på skolan. Eleverna har olika typer av 

svårigheter såsom svårigheter med koncentration, inlärning, organisation och struktur, 

finmotorik och sociala relationer. Vissa elever har en kombination av flera slags 

svårigheter samtidigt och många av eleverna har ADHD-diagnos vilket medför att de 

har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig i skolarbetet. Det handlar också 

om elever med sociala eller psykosocialt svåra situationer, eller med olika former av 

självskadebeteende. Elever som anses befinna sig i en gråzon mellan olika typer av 

problem ingår också. Gemensamt är att alla är elever som inte når målen för 

grundskolan av olika skäl. 

 

4.5 Utformande av intervjuer 

 
En intervjuguide utformades utifrån studiens syfte.Intervjuguiden återfinns längst bak i 

det här arbetet. Den innehåller några bakgrundsfrågor såsom ålder, bakgrund och 

utbildning, frågor om informanternas arbetsuppgifter, om elevernas svårigheter, om hur 

det aktuella stödet ser ut, samt frågor om organisation och likvärdig utbildning för alla. 
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4.6 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådet har fyra forskningsetiska principer för individskydd som en studie 

skall utgå ifrån för att hålla en godkänd etisk nivå. Dessa forskningsetiska principer är 

informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentalitetskravet  

( Vetenskapsrådet, 2014). 

Inför den här studien  har de berörda lärarna på den aktuella skolan blivit informerade om 

studiens syfte och att deras deltagande är frivilligt samt att de när som helst kan avbryta 

sitt deltagande, allt detta enligt informationskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2014). De uppgifter och den information som har insamlas har som 

enda syfte att användas för denna studie, allt enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2014). Alla personer som ingår i en undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet 

och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

och att presentationen i studien görs så att personerna inte kan identifieras. 

 

4.7 Genomförandet av intervjuerna 

Samtliga intervjuer genomfördes i början och i mitten av maj 2016. Intervjuerna 

genomfördes en och en i ett avskilt grupprum på den aktuella skolan och var mellan 45 

och 60 minuter långa. Som förberedelse hade jag i god tid innan intervjun skulle äga rum 

delat ut min intervjuguide till mina respondenter, så att de skulle vara förberedda på vilka 

frågor som skulle komma. Innan själva intervjun startade informerade jag åter igen om 

de etiska ståndpunkterna. 

Intervjuguiden, som var underlaget för själva intervjun, följdes i den ordning som var 

bestämd i så stor utsträckning som möjligt. En del tilläggsfrågor tillkom och det hände att 

respondenten hoppade tillbaka och förtydligade svar som lämnats tidigare i intervjun. Jag 

strävade efter att ställa mina frågor på samma sätt i alla intervjuerna, eftersom det enligt 

Bryman (2011) är viktigt med betoning och ordval och att detta i sin tur kan påverka 

resultatet. Vidare strävade jag efter att få mina respondener att känna sig avslappnade och 

trygga i intervjusituationen. Detta genom att jag själv försökte vara neutral och 

avslappnad och låta respondenten ta tid på sig och tala till punkt. Intentionen var att skapa 

ett bra samspel för att på så vis få respondenten att bli mer öppen ( Bryman, 2011). 
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Emellanåt så var jag dock tvungen att förtydliga mina frågor. Dokumentationen om det 

som sades under intervjun gjordes endast med skrifliga anteckningar. 

 

4.8 Analysmetod 

För att kunna analysera, tolka och dra slutsatser i den här studien så har empirin 

analyserats genom en tematisk analys. Som är den den vanligast förekommande vid 

analys av kvalitativ data. Den tematiska analysens fokus är vad som sägs, inte hur det 

sägs och i analysen söker man efter gemensamma teman i materialet (Bryman, 2011).  

Genomgången av forskning och teori i den här studien har visat på vissa teman, som 

vad inkludering innebär för lärarna och pedagogerna, vilken betydelse elevernas 

självverksamhet har eller om hur man anpassar undervisningen till elevernas olika 

utvecklingsnivåer i skolan. Men det är samtidigt av vikt att man som forskare är öppen 

för att andra saker kan komma upp och generera nya teman under skrivandets gång. 

 

4.9  Metodkritik 
 

 

Den metod som har använts i den här studien är alltså semistrukturerade intervjuer. Den 

största faran med att använda sig av semistrukturerade intervjuer är att intervjuformen 

som sådan löper stor risk att bli subjektiv, anser Bell (2006). Därför bör den som utför 

intervjuerna ligga lågt med sin egen inblandning och i största möjliga mån låta den som 

blir intervjuad prata. Även om det oftast kommer följdfrågor efter svaren så är det av 

största vikt att undvika ledande frågor och att som intervjuare hålla en distans till sina 

frågor. Bell (2006) nämner även att risken finns att man som intervjuare omedvetet 

påverkar den man har valt att intervjua och att detta är svårt att komma ifrån eftersom det 

sker just omedvetet.  

I denna studie har jag utelämnat ett elevperspektiv dvs. det beror mest på att jag kände 

mig osäker på hur jag skulle gå tillväga om jag skulle intervjua elever i behov av särskilt 

stöd om deras skolsituation. Det är en tunn linje mellan att få reda på relevanta fakta 

åsikter och att faktiskt be personen i fråga att på rätt sätt att berätta om sin situation. 

Risken finns att det blir för utlämnande för eleven och detta var något som jag i allra 

högsta grad ville undvika. Mest kanske för att den här elevgruppen redan är ”utsatt” för 
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andras tyckande och tänkande om deras situation hela tiden. Samtidigt är det viktigt att 

den här gruppens röster också blir hörda i forskningen.  

Att mitt syfte med den här studien emellanåt har framstått som oklart både för mig själv 

men även för andra inblandade, är något som jag kan se så här i efterhand har orsakat 

vissa förvecklingar. Ju tydligare och rakare linje som man lyckas att hålla från början 

dessto bättre och lättare verkar arbetsprocessen bli. Ett annat misstag som jag har upptäckt 

i efterhand är att jag inte spelade in intervjuerna med respondenterna. Detta hade 

säkerligen underlättat när jag sammanställde resultatet och letade efter teman i deras svar. 

 

 

4. Resultat 

 

Detta kapitel redogör för studiens empiriska resultat. Det presenteras i sex olika teman. 

Det första avsnittet (4.1) handlar om hur lärarna och resurspedagogernas förhåller sig 

till inkluderingen av alla i klassrummet. De tre följande avsnitten (4.2, 4.3, 4.4)  handlar 

om hur lärarna och resurspedagogernas faktiska arbete med den aktuella elevgruppen 

ser ut, såsom arbetet med extra anpassningar,  arbetsmetoder och modeller som de 

använder sig av och om hur stödet generellt ser ut för elever i behov av särskilt stöd. De 

sista två avsnitten (4.5 och 4.6) tar upp lärarnas och resurspedagogernas tolkning av 

själva  begreppet ”En skola för alla” och  deras uppfattningar om skolan har lyckas med 

det särskilda ansvaret att också elever i behov av särskilt stöd skall kunna nå målen för 

utbildningen. 

 

Intentionen för resultatdelen har varit att skriva ihop informanternas svar tematiskt och 

därmed försöka att belysa de likheter och olikheter  som gick att hitta i deras svar. 

Lärarna och resurspedagogernas åsikter återges emellanåt i citat genom blockcitat eller 

med citattecken. Då citat är en värdefull källa till respondentes resonemang kring något. 
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4.1 Lärarna och resurspedagogernas syn på inkluderingen av alla 

elever i klassrummet 

 
 

Specialläraren och specialpedagogen menar att inkludering inte först och främst handlar 

om en plats ”utan där var och en lyckas bäst att arbeta ” som specialläraren uttrycker 

det. Både specialpedagogen och specialläraren har egna rum dit deras elever kommer på 

bestämda tider för att arbeta. Här finns lugnet och avskildheten. Här arbetar eleverna i 

sin egen takt så därför kan arbetsron infinna sig, menar de. 

Båda två har en relativt samstämmig syn då de säger att ”deras” elever är i behov av 

trygghet, enskildhet,  lugn och ro för att överhuvudtaget kunna arbeta i skolan. 

 

De elever som jag möter är inte bejänta av en extra personal i klassrummet, utan 

behöver avskildhet och möjlighet att samtala och fråga utan att störa övrig klass. 

(Specialpedagogen) 

  

De resurspedagogerna däremot, som arbetar mestadels med ”sina” elever  integrerat ute  

i klassrummet, är av lite annan uppfattning. De menar att deras elever är en del av 

klassen och så långt som det är möjligt skall de arbeta inkluderat ute i klassrummen. 

Även om det innebär att de ibland på vissa lektioner sitter i en särskild del av 

klassrummet som är något avskärmad, detta för att få lite distans från resten av klassen, 

så menar de att eleverna ändå är en del av helheten. 

Men trots detta så berättar en av  resurspedagogerna att de relativt ofta lämnar 

klassrummet och går iväg och arbetar enskilt. Detta är mestadels på elevernas eget 

intiativ. 

 

 När hon får nog så går det inte längre att arbeta i klassrummet och då går vi oftast till 

ett mindre grupprum och fortsätter arbetet där. ( Resurspedagog 1) 

 

Men båda resurspedagogerna menar att deras arbetsplats är först och främst förlagd ute i 

klassrummet och på rasterna så att deras elever skall få ta del av det så viktiga sociala 

samspelet. Men även hos specialläraren och hos specialpedagogen  finns det viss social 

aktivitet då det ibland är andra elever där, andra elever som också är i behov av särskilt 

stöd.  
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Alla fyra respondenter är samtidigt noga med att betona att inkludering inte enbart 

handlar om en plats att vara på, som begreppet oftast framställs som.  

Även om man sitter och arbetar inkluderat i klassrummet, så kan man samtidigt vara 

exkluderad från gruppen eftersom att man kanske arbetar med ett annat material. Detta 

är något som alla är överens om. 

 

4.2 Arbetet med extra anpassningar för elever i behov av särskilt stöd 

 

Arbetsuppgifterna och arbetet med de extra anpassningar som specialläraren, 

specialpedagogen och resurspedagogerna har skiljer sig åt beroende på vilket yrke och 

vilken uppgift de har. 

Specialläraren och specialpedagogens arbetsuppgifter är att huvudsakligen anpassa 

undervisningen och arbetsmaterialet för den elevgrupp som de arbetar med. De extra 

anpassningarna kan vara att  lästräna, automatisera läsandet och räknandet och mycket 

upprepningar av baskunskaper. I speciallärarens tjänst ingår även att utföra en del tester 

och läsutredningar på eleverna. Specialpedagogens huvuduppgifter är att undervisa i en 

liten grupp eller en -till-en beroende på elevens behov. I den undervisningen ingår alla 

ämnen som eleven kan tänkas behöva  hjälp med. 

 

Jag får material av undervisande lärare, men tar också fram eget anpassat material om 

det behövs.( Specialpedagogen) 

 

Resurspedagogerna  står inte för själva anpassningen och planeringen av 

arbetsuppgifterna, utan deras huvudsakliga arbete är att stötta, handleda och hjälpa sina 

elever fram till att nå målen för utbildningen.  

 

Mitt arbete är lite som att vara som elevens förlängda arm. ( Resurspedagog 2) 

 

Jag arbetar med att fösa fram eleven och att själv hålla mig i bakgrunden, men att hela 

tiden finnas där bakom som en trygghet. ( Resurspedagog 1) 
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4.3 Arbetsmetoder och modeller som används i arbetet med elever i 

behov av extra stöd i skolan 

 

Samtliga respondenter arbetar efter att eleven i det många gånger enskilda arbete skall  

lära sig  att praktisera kunskapen, då detta leder till en djupare insikt som i sin tur ger 

bredare kunskap för eleverna. Det teoretiska behöver bli mer begripligt och då försöker 

lärarna att arbeta mer praktiskt och i en anda av ”learning by doing” . De berättar att de 

så långt det går  försöker att relatera kunskapen till något som eleven redan vet och kan.  

Specialläraren och specialpedagogen talar om att skolan måste bygga på och knyta an till 

elevernas egna erfarenheter och det är viktigt att att hjälpa eleverna att utveckla viktiga 

och nödvändiga kunskaper för det nya och komplicerade samhälle vi lever i. Det är här 

som det aktiva lärandet äger rum enligt Dewey (Säljö,2010). Lärarens kanske främsta 

uppgift är att organisera undervisningen så att eleven kan bygga vidare på sina 

införskaffade kunskaper, menar specialpedagogen.  

 

Resurspedagogerna trycker mer på det sociala arbetet med eleverna. Eftersom 

människan tenderar att lära sig bäst i interaktion med andra människor, så är det viktigt 

att eleverna är delaktiga i detta sociala och kulturellt sammanhang och detta  formar  

också barnets utveckling. De menar att eleverna skall lära av och med varandra i ett 

socialt samspel.  

Den nödvändiga dialogen mellan barnet och den vuxne behövs ständigt, detta menar 

alla respondenter. De menar också att det är lärarens roll  att få sin elev aktiv och 

delaktig i lärandet. Här pratar de om något som enligt Vygotskijs teori är av yttersta 

vikt, nämligen ett nära samspel mellan lärare och elev (Hwang och Nilsson, 2003). 

 

Samtliga informanter anser att interaktion och dialogen mellan lärare och elever och 

elever emellan i klassrummet är centralt och viktigt i inlärningsprocessen. Eleverna bör 

så mycket som det går vara delaktiga i att skapa  idéer, planera och samtala kring 

skoluppgifterna, för att på så vis öka deras egen förståelse inför kunskapen. Läraren 

skall helst fungera  som en handledare och hjälpa sina elever fram till kunskap.   

 

Alla är också överens om att  utmaningar skall ligga på barnets egen nivå för att få 

barnet att pröva och utveckla sin egen förmåga så långt det är möjligt. Här blir lärarens 

funktion stödjande och stöttande. 
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Eftersom  flera av eleverna har diagnoser på svårigheter som gör att  känslorna ofta 

blockerar intellektet och hindrar lärande så är det viktigt att först hantera känslorna 

innnan undervisningen kan fortgå. Detta är något som samtliga respondenter kommer in 

på under intervjuns gång. De menar att lärarens eget beteende gentemot sina elever är 

en viktig faktor och alla är överens om att en lugn och behärskad lärare är det bästa. 

Man skall alltså bemöta sina elever med lugn och trygghet oavsett om eleven själv är 

väldigt upprörd.  

 

Ett lågaffektivt bemötande är det mest effektiva i arbetet med de här eleverna, detta 

eftersom elever med dessa svårigheter många gånger har svårt att reglera sin affekt. 

(Specialläraren)  

 

Resurspedagogerna menar också att uppmuntran och positiv förstärkning är avgörande 

för att arbetet skall gå framåt med de här eleverna, de måste få känna att de kan, att de 

klarar någonting. 

 

Pedagogernas uppfattning om att miljön ska präglas av ett lugn och positiva 

förväntningar på eleven, för att för att i största möjliga mån minska stress och 

problemskapande beteende, stämmer väl överens med Hejlskov (2016). Elever som har 

ett problemskapande beteende har ofta svårt att reglera sin affekt,  och de kan ha svårt 

att skilja på sin egen affekt och någon annans. Det innebär exempelvis att de kan svara 

med ilska om de blir utsatta för skäll och hårda ord (Hejlskov, 2016). 

 

 

4.4 Skolans stöd och insatser till elever som är i behov av särskilt stöd i 

undervisningen 

 

Alla elever som skall få någon typ av stöd i undervisningen har först varit anmälda till 

elevhälsan. Undervisande lärare eller mentor anmäler till elevhälsan om det finns en oro 

för att en elev inte skall klara att uppnå målen. Där tar rektor seadn beslut om 

prioriteringsordningen utifrån elevens behov. Hemmet informeras sedan innan 

undervisningen ändras för eleven. De elever som prioriteras är de som anses vara i mest 

akut behov av hjälp och insatser. Både specialläraren och specialpedagogen deltar i 
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elevhäsans möten och har vid behov kontakt med BUP, habliteringen, 

socialförvaltningen mfl.. Uppföljningen skall sedan ske utifrån åtgärdsprogrammet och 

hur resultatet av stödet har utfallit. Men specialläraren upplever trots detta att 

uppföljningen i praktiken generellt är rätt dålig på skolan. Resurspedagog 1 menar att  

”många undrar i förbifarten hur det går för min elev, men det är inget som är 

utvärderat”. Resurspedagogen berättar vidare att hon därför för egna anteckningar om 

sina elevers utveckling, i mån av tid.  

 

Stödet som eleverna får ser också olika ut beroende på vem som ger dem det. Hos 

specialläraren är stödet främst upprepningar av baskunskaper. Hos specialpedagogen  

kan stödet se mycket olika ut, det kan vara allt från ”mental handpåläggning”  genom 

samtal och uppmuntran till att använda tekniska hjälpmedel. En del elever har tillgång 

till inläst material, talsyntes, bildstöd osv. För andra  innebär stödet att få läsa 

läroböcker tillsammans och att ställa ”dumma” frågor. 

 

Mitt mest använda stöd skulle jag vilja säga är samtalet. ( Specialpedagogen) 

 

Stödet hos resurspedagogerna ser per automatik annorlunda ut eftersom  de mer eller 

mindre följer ”sina” elever hela dagarna. Men här arbetar de också mycket enskilt och 

med olika typer av hjälpmedel såsom talsyntes med text, Ipad och Widgetbilder. 

 

Jag försöker att arbeta med att visualisera så mycket som det är möjligt.  

(Resurspedagog 2) 

 

Att ha ett nära och gott samarbete med hemmet anser samtliga intervjuade vara en viktig 

och ibland avgörande faktor.  

”Får man ingen bra kontakt med hemmet så lyckas man inte med barnet” menar 

Resurspedagog 2.  Specialpedagogen säger däremot att hon försöker att samarbeta med 

hemmet i så stor utsträckning som det är möjligt, men att hon alltid har lojaliteten i 

första hand hos eleven.  
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4.5 Lärarna och resurspedagogernas tolkning om begreppet ”En skola 

för alla” 

 

Begreppet ”En skola för alla” tolkar samtliga respondenter likvärdigt. De menar att ” En 

skola för alla” tolkar de som att som  alla elever på skolan skall vara lika välkommna 

och att alla elever skall få ha rätt att utvecklas i sin egen takt efter sina egna behov.  

 

En skola för alla är en skola där alla elever har möjlighet att följa med och lyckas, det 

spelar ingen roll om det är i klassrummet eller utanför. Utan där eleven lyckas bäst är 

det viktigaste..  

( Specialläraren ) 

 

Samtliga anser också att alla elever i skolan har rätt att vistas där under sina 

förutsättningar med det stöd som de ev. behöver.  Alla elever behövs lika mycket, allas 

förmågor skall tas till vara i skolarbetet. Skolan skall finnas för allas olika förmågor och 

förutsättningar. Alla elever skall känna sig välkomna och undervisningen skall vara 

anpassad efter elevens egna behov. Eleverna måste inte nödvändigtvis vara är 

integrerade i vanliga klasser, utan de tillfrågade lärarna anser att det inte är avgörande 

var eleven arbetar någonstans, utan hur arbetet ser ut och med vilket stöd eleven får.  

Samtliga tillfrågade respondenter menade att begreppet ”En skola för alla” är  på 

pappret ett ”vackert och demokratiskt” begrepp som indirekt inkluderar alla människor i 

samhället oavsett bakgrund och färdigheter. 

 

4.6 Hur lyckas skolan med ansvaret att alla elever skall nå målen för 

utbildningen?  

 

Samtliga respondenter anser att dagens skola behöver bli mer enhetlig och att sträva 

efter att arbeta mer efter att nå ett gemensamt mål. Ett mål som alla elever någongång 

skall få komma till, att klara sin utbildning med godkända betyg. En bra början anser de 

hade varit att implementera kunskap om specialpedagogik och kunskap om ”elever i 

behov av särskilt stöd” i lärarutbildningarna i mycket större utsträckning än vad som 

sker idag. Samt att utbilda befintlig personal ute på skolorna. 
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”Med en mer genomarbetad organisation skulle strukturen bli mer elevsäker än den är 

nu, när det ofta hänger på några pedagogiska eldsjälar för att allt skall fungera”.  

(Specialpedagogen) 

 

Samtliga  respondenter anser att deras skola är på väg och kämpar på mot målet att bli 

en ”En skola för alla” men att det är långt kvar eftersom att förutsättningarna är dåliga. 

Förutsättningarna är dåliga framför allt för att det saknas resurser till elever i behov av 

särskilt stöd, det saknas allmän kunskap hos de andra lärarna om de här elevernas 

behov, och det saknas  även lämpliga lokaler och mer anpassat material att arbeta med 

för den här elevgruppen. Detta är något som respondenterna anser inte vara något av en 

prioriteringsfråga för ledningen. Eftersom organisationen bestäms av ledningen så 

behöver detta bli en prioriterad fråga för att det verkligen skall bli bättre på skolan. 

 

Vi behöver få mer gehör av ledningen. (Resurspedagog 1)  

 

Tre av de fyra intervjuade lärarna tycker att skolan som samhällsinstution har 

misslyckats med att leva upp till begreppet ”En skola för alla”. De menar att 

medvetenheten har visserligen ökat kring den här problematiken och att skolan de 

arbetar på, gör ett gott försök med att anpassa materialet, anpassa studiegången för 

enskilda elever och  försöka att sätta in resurspersonal där det behövs. Man försöker 

också att arbeta för att samarbetet mellan skolan och hemmet skall fungera smidigt. 

Men ändå når inte skolan hela vägen fram.  

 

En skola för alla är en lögn idag! Det kan  möjligtvis härledas till skolplikten.  

(Specialpedagogen) 

 

Som det ser ut i dagsläget så får de stundtals uppfinna arbetsmaterialet själv, då det som 

finns att tillgå är så begränsat. Att det finns så väldigt begränsat material för elever i 

behov av särskilt stöd är något som alla påpekar behöver bli bättre.  Materialet  som 

finns är oftast för svårt och inte prioriterat utan pedagogerna förväntas uppfinna detta 

själva. 
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En inläsningstjänst av alla läromedel är något som står högt upp på min lista.  

(specialläraren) 

 

En resursperson per behövande elev är något som alla efterfrågar. Att anställa mer 

kompetent personal är något som efterfrågas. När det gäller fortbildning idag så menar 

samtliga av de intervjuade att detta är en bristvara. Det säger att det oftast inte blir mer 

än någon lössryckt föreläsning per år numera.  

 

Förr var vi på fortbildning ofta, så fort vi fick någon ny elev med något behov så fick vi 

fortbildning. Idag finns det tyvärr inga pengar. ( Resurspedagog 2 ) 

 

 Önskvärt är även att lokalerna som eleverna vistas mycket i skulle vara mer och bättre 

anpassade som exempelvis större, ljudinsolerade, luftigare och bättre placerade i 

skolbyggnaden. 

 

 Nu blir det att den verksamhet som skall hjälpa de mest behövande eleverna hamnar i 

de sämsta lokalerna sett ur ett elevperspektiv. (Specialpedagogen) 

 

Men framförallt menar alla de intervjuade i den här studien att hela organisationen 

borde påbörja det riktiga arbetet kring de här eleverna på allvar. Detta, menar 

respondenterna i studien, är mycket på grund av att det är en ekonomisk fråga också. 

Det finns inga pengar kvar och därmed heller inga pengar till extra resurser. Men det är 

också viktigt att ha med i tanken att det är en proiriteringsfråga vart pengarna placeras 

från början, menar samtliga. Men samtidigt så anser Resurspedagog 1 att 

  ”skolan generellt sett har blivit mer välkommnande för elever, med särskilda behov, 

om man tänker på hur det var för bara 10-15 år sedan”. 

Resurspedagogerna anser båda två att  just deras skola mer eller mindre på ett sätt visst 

lever upp till begreppet ” En skola för alla” och då menar de särskilt att de elever som 

på något sätt är annorlunda och avviker från normen, i relativt hög utsträckning blir 

accepterade av de andra eleverna i skolan. 

 

 Eftersom att det idag finns så många elever, minst en i varje klass som på olika sätt är i 

behov av särskilt stöd i skolan, så verkar det som att de flesta klasskamrater inte tycker 
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att detta är något märkvärdigt om en elev har anpassat material eller annat stöd i 

undervisningen. (Resurspedagog 2) 

 

Specialläraren och specialpedagogen är mer kritiska i sina svar. Specialläraren undrar 

vad man egenligen lägger i begreppet ” En skola för alla” ”om man där menar att alla 

har samma chans till lika utbildning så är svaret definitivt nej” säger hon. 

Specialpedagogen håller med och inflikar med att säga att hon anser att- 

 

”Skolan arbetar inte aktivt kompensatoriskt utan är en konstruktion av medelklassen för 

medelklassen och dess normer”. 

 

 

4.7  Sammanfattning av resultat 

 

Sammanfattningen av resultatet som har kommit fram i den här studien visar på att 

skolan som samhällsinstution har mycket kvar att önska. Först och främst behövs en 

sammstämmig syn på de här elevernas grundläggande behov, innan man kan påbörja 

själva arbetet med att tillgodo se dem. 

Men det är ett flertal olika faktorer spelar in för att skolan skall kunna bli ”En skola för 

alla”. Respondenterna för den här studien  är alla överens om att det behövs mer allmän 

kunskap inom fältet ”elever i behov av särskilt stöd” hos övriga lärare och personal på 

skolan.  Detta upplever det är en bristvara och att de är så få anställda på skolan som 

känner till den här problematiken kring elever i behov av särskilt stöd och hur den 

verkar. Fortbildning inom fältet lyser med sin frånvaro, menar de.  

Respondenternas tolkning av inkluderingen av alla elever i klassrummet har visat sig i 

resultatet vara en  uppdelad uppfattning mellan speciallärarna och resurspedagogerna. 

Speciallärarna menar bestämt att inkludering som begrepp inte tvunget måste handla om 

platsen, klassrummet som sådant, utan de menar att eleven som är i behov av särskilt 

stöd mår bäst av att arbeta där hen fungerar på bästa sätt. Det kan handla om grupprum 

med en resurspedagog eller arbete i en liten avskild grupp med en lärare. Då de menar 

att ”deras” elever är i behov av trygghet, enskildhet,  lugn och ro för att överhuvudtaget 

kunna arbeta i skolan. 

Resurspedagogerna tvärtemot anser att deras elever är en del av klassen och så långt 

som det är möjligt skall de arbeta integrerat ute i klassrummen. Även om detta innebär 
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att eleven har sin resurspedagog bredvid sig i klassrummet. De menar att deras 

arbetsplats först och främst är förlagd ute i klassrummet och på rasterna så att deras 

elever skall få ta del av det så viktiga sociala samspelet.  

Specialläraren och specialpedagogens arbetsuppgifter  visas i resultatet vara att 

huvudsakligen anpassa undervisningen och arbetsmaterialet för den elevgrupp som de 

arbetar med. Huvuduppgiften blir oftast att undervisa i en liten grupp eller en -till-en 

beroende på elevens behov. I den undervisningen ingår alla ämnen som eleven kan 

tänkas behöva  hjälp med. 

Resurspedagogernas arbetsuppgifter består i att huvudsakligen stötta, handleda och 

hjälpa sina elever fram till att nå målen för utbildningen.  

Men även fast arbetsuppgifterna mellan speciallärarna och resurspedagogerna skiljer sig 

åt  så visar resultatet att de arbetar efter liknande arbetsmetoder när de undervisar och 

hjälper ”sina” elever fram. De arbetar alla efter Deweys pedagogiska grundtankar om att 

eleven lär sig genom att praktisera kunskapen, att eleven lär sig genom att göra 

kunskapen till sin egen och att man som pedagog skall bygga vidare på det eleven redan 

kan. Men även Vygotskijs sociokulturella synsätt på eleven, som att det är lärarens roll   

att få sin elev aktiv och delaktig i lärandet. Det nära samspelet som uppstår mellan 

lärare och elev ger den viktiga interaktion och dialogen och elever och detta är centralt 

och viktigt i inlärningsprocessen. 

Vidare anser de också att det material som används i undervisningen många gånger är 

för svårt och inte tillräckligt anpassat för den avsedda målgruppen. Detta resulterar i att 

pedagogerna själva får anstränga sig för att uppfinna eget anpassat material till de elever 

de skall undervisa/vägleda. Arbetsmiljön, dvs. lokalerna, är även de en anledning till 

missnöje, då lokalerna många gånger är i dåligt skick, de är inte tillräckligt stora och 

luftiga och tillräckligt ljudinsolerade. Respondenterna anser vidare att skolan försöker 

och är på rätt väg i arbetet med den här elevgruppen men att det finns mycket kvar att 

önska. Att skolan idag är  ”En skola för alla” och därmed ger alla elever en chans till en 

likvärdig utbildning anser majoriteten av lärarna inte stämmer med den verkliga bilden.  

Sitt eget arbete med eleverna upplever de ibland som arbete i motvind, då  det saknas 

tillräcklig kompetens och kunskap av de övriga lärarna på skolan. Deras egen skola 

försöker så smått att röra sig framåt i dessa frågor men det är en lång väg kvar.  
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5. Analys och diskussion av resultatet  

 

Här nedan följer studiens analys och diskussion av resultatet. Denna är indelad i fyra 

teman efter den valda forskningen/teorierna och frågeställningarna.  

 

Temaområdena är: 5.1 Inkluderingen av alla i klassrummet. Detta utgår från 

frågeställingen hur lärarna och pedagogerna förhåller sig till inkluderingen av alla i 

klassrummet. 5.2 Arbetsmetoderna i praktiken, som utgår från frågeställningen hur  

lärarna och resurspedagogerna arbetar med elever i behov av särskilt stöd.  5.3 ” En 

skola för alla” som utgår från frågeställningarna om hur lärarna och resurspedagogerna 

tolkar ” En skola för alla” begreppet. 5.4 Skolans ansvar. Den sista frågeställningen om 

lärarna och resurspedagogerna anser att skolan har lyckats med ansvaret att också elever 

i behov av särskilt stöd skall nå målen för utbildningen. 

 

 

5.1 Inkluderingen av alla elever i klassrummet 

 

Grundtanken med själva inkluderingsbegreppet är att skolan skall utgå från alla elevernas 

olika förutsättningar och att alla elever i skolan skall ges möjlighet att känna delaktighet, 

meningsfullhet och gemenskap med andra elever. Inkluderingens kärna är att verka 

förebyggande mot segreationen av elever med olika särskilda behov.  Att alla elever 

oavsett förutsättningar skall inkluderas i klassrummet idag framkommer i den här studien 

som inte helt oproblematiskt. Speciallärarna anser att eleverna inte skall inkluderas i 

klassrummet till vilket pris som helst. De anser att inkludering inte uteslutande handlar 

om en plats, i detta fall klassrummet. Utan de menar att det handlar om att eleven som är 

i behov av särskilt stöd inte per automatik är betjänt av en extra resurs i klassrummet , 

utan de behöver många gånger behöver just avskildheten, lugnet och tryggheteten som 

finns i den lilla gruppen för att överhuvudtaget kunna finna arbetsro i skolan. I den 

tidigare forskningen som presenterats i den här studien så kan man läsa att Nilholm (2006) 

menar att det kan bli problematiskt när vi ser inkluderingsbegreppet som i grunden gott, 

för det måste inte nödvändigtvis innebära att den enskilde eleven som detta handlar om 

tolkar det likadant. Inkluderingsbegreppet har kommit att få ett positivt värde i 

diskussionen. Men det håller på att bli ett urholkat begrepp som har kommit att användas 
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på ett slarvigt sätt, menar Nilholm. Han menar att den ursprungliga tanken som 

inkluderingsbegreppet bygger på är direkt kopplat till en demokratisk diskussion om alla 

elevers rätt till delaktighet i skolan. Det finns det en inbyggd problematik då skolan ska 

möta alla elevers olikheter och förutsättningar och det blir en paradox om detta alltid ska 

göras i en inkluderad miljö menr speciallärarna.Elever med olika förutsättningar och 

olikheter kommer att segregeras i klassrummet. Både som lärare och resurspedagog bör 

man vara vaksam på hur den enskilda eleven upplever situationen, om eleven som är ”i 

behov av särskilt stöd” gynnas av den inkluderande miljön eller inte. Men detta kan 

såklart se väldigt olika ut för olika elever. Hänsynen skall i första hand tas till elevens 

behov av särskilt stöd och hur detta behov  ser ut skall sedan styra utvecklingen av stödet. 

Det finns många olika sätt att nå fram till målet.  

Resurspedagogerna är inte helt och hållet benägna att hålla med speciallärarnas syn på 

inklueringen i klassrummet. Då de anser att deras elever är en del av klassen och så 

långt som det är möjligt skall de arbeta inkluderat ute i klassrummen. De menar att det 

är viktigt att eleverna blir en del av helheten i en klass också inte minst för att tränas i 

det sociala samspelet. Det sociala samspelet som enligt Vygotskij är en så viktig del i 

barnets utveckling och lärande. Men alla respondenter i den här studien är överens om 

att det handlar om att eleven skall få möjlighet att arbeta där hen lyckas bäst. Bara för 

att en elev är med i klassrummet betyder det inte nödvändigtvis att eleven är inkluderad 

i undervisningen. Den elev som sitter i klassrummet men arbetar med anpassat material, 

dvs.  med andra och enklare uppgifter än sina klasskamrater, blir paradoxalt nog på ett 

sätt exkluderad mitt i inkluderingen.  Även här kan vi hitta anknytningar till den tidigare 

forskningen då Karlsudd (2012) menar elever som blir hänvisade till specialpedagogisk 

undervisning med experter som skall hjälpa dem, är i grunden en bra idé, men då det 

även medför en grund till segregering och distans från den vanliga gruppen,  menar 

Karlsudd att det finns risker med detta arbetssätt. Den positiva särbehandlingen av den 

här elevgruppen skall ge dem extra tillgång till resurser såsom ökat stöd och hjälp. Vad 

som däremot inte tas någon hänsyn till gällande den här typen av särbehandling är 

huruvida den enskilda eleven känner sig inkluderad eller exkluderad menar Karlsudd. 

Karlsudd är kritisk mot hur skolan som skall verka inkluderande i själva verket handlar 

exkluderande också när det kommer till specialpedagogiken, som skolan skiljer ifrån 

den ”vanliga” pedagogiken och de ”vanliga” eleverna. Karlsudd menar att ett delat 

ansvar mellan specialpedagogerna och de andra pedagogerna för elever i behov av 

särskilt stöd vore det mest ultimata för att motverka exkludering i skolan.  
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5.2 Arbetsmetoderna i praktiken 

 

Speciallärarens och specialpedagogens arbetsuppgifter är att huvudsakligen anpassa 

undervisningen och arbetsmaterialet för den elevgrupp som de arbetar med. De extra 

anpassningarna kan vara att  lästräna, att automatisera läsandet och räknandet och 

mycket upprepningar av baskunskaper. De försöker ta reda på vilken nivå elevernas 

kunskaper ligger på för att kunna arbeta i det som Vygotskij benämnde den proximala 

utvecklingszonen.  I det enskilda arbete  som många av deras elever genomför så blir 

det extra viktigt att de lär sig att använda kunskapen praktiskt. Genom att praktisera 

kunskapen så leder det till en djupare insikt som i sin tur ger bredare kunskap för 

eleverna. Det teoretiska behöver bli mer begripligt och då försöker lärarna att arbeta mer 

praktiskt och i en ”learning by doing”-anda. Här försöker lärarna så långt det går att 

relatera kunskapen till något som eleven redan vet och kan. . Utan de praktiska 

momenten så blir det teoretiska obegripligt, och utan teori förstår eleverna inte det 

praktiska momenten.  Genom att eleverna kan få vara aktiva och att laborera med 

kunskapen är möjligt genom den enskilda undervisningen som många får, och går detta 

att koppla till pragmatismen och Deweys idéer (Dewey, 1999). Att bygga på 

erfarenhets-och kunskapsbanken, som ju ser olika ut hos varje enskild elev, verkar vara 

ett framgångsrikt sätt att arbeta.  Det aktiva lärandet är  när mellanrummet mellan 

problemet och den egna förståelsen blir överbryggt. Detta  sker genom hjälp och stöd 

och resurser som hjälper eleven att tillförsäkra sig mer relevant fakta för att lösa 

uppgiften.Undervisningens uppgift är att successivt göra det möjligt för eleven att 

fördjupa sin förståelse av omvärlden. En av pedagogens främsta uppgifter är att 

organisera undervisningen så att eleven kan bygga vidare på sina införskaffade 

kunskaper menar Dewey (1999). 

Genom att lärarna har möjlighet att lära känna sina elever väl när de arbetar väldigt nära 

varandra, så ger detta en chans att följa utvecklingen  på nära håll. Eftersom att lärarna 

och resurspedagogerna den här studien arbetar  nära sina elever så får de en unik 

möjliget att följa vars och ens utveckling på nära håll. Elevens utveckling blir då ett 

resultat av det nära samarbetet som utvecklas under tid. Att lärandet är socialt situerat 

och att eleverna lär av varandra är också återkommande i Vygotskijs idéer inom det 

sociokulturella perspektivet. Men för elevgruppen som är i behov av särskilt stöd och då 

ofta är hänvisade till enskild undervisning så uteblir allt som oftast den kollektivt socialt 

situerade lärsituationen. Även om det förekommer att det arbetar några elever samtidigt 
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hos specialläraren så är detta elever som själva har kunskapsluckor och svårigheter i 

skolan och då kanske det inte alltid är optimalt för att lärandet av varandra skall infinna 

sig. Karlsudd (2012) menar att  lågpresterande elever som grupperas tillsammans 

tenderar att i längden påverka varandra negativt också därför att läraren och kamraterna 

har lägre ställda förväntningar på dem och att detta blir en risk i sig.  

Lämpligt anpassat material för de elever som behöver extra stöd i undervisningen verkar 

enligt denna studies intervjuade lärare vara något av en bristvara. Lärarna vittnar om att 

de mer eller mindre får uppfinna materialet själva. 

 

 

5.3 En skola för alla 

 

Det resultat som har kommit fram i den här studien angånde respondenternas 

uppfattningar om skolan lyckas med ansvaret att också elever i behov av särskilt stöd 

skall nå målen för utbildningen, ger två olika svar. Resurspedagogerna anser båda två 

att skolan generellt har blivit mer välkommnande för elever i behov av särskilda stöd, 

om man jämför med hur det var för ett tiotal årsedan. Elever som på något sätt är 

annorlunda och avviker från normen, blir numera  i relativt hög utsträckning 

accepterade av de andra eleverna i skolan. Det kan höra ihop med att mängden av elever 

som är i behov av särskilt stöd har ökat markant och detta kanske gör att de flesta 

klasskamrater inte tycker att detta är något märkvärdigt om en elev har anpassat 

material eller annat stöd i undervisningen resonerar de.   

Både specialläraren och specialpedagogen anser att skolan i allmänhet inte lever upp till 

mottot ” En skola för alla ”. Detta för att de anser att den svenska skolan generellt sett 

inte arbetar kompensatoriskt för den här elevgruppen och de ifrågasätter även vad man 

egenligen lägger i begreppet ” En skola för alla”. Om man med detta begrepp menar att 

alla har samma chans till lika utbildning så har man misslyckats, menar de och fortsätter 

med  resonemang om att  ”En skola för alla” är en lögn och det endast kan härledas till 

att det är en plikt att gå i skolan. Att den svenska skolan idag mest verkar vara anpassad 

för en svensk medelklass vars barn inte har några särskilda behov av hjälp. Men 

samtidigt så är alla respondenter i den här studien eniga om att det är en ekonomisk 

fråga också. Det finns inga pengar kvar i kommunerna och därmed heller inga pengar 

till extra resurser i skolorna. 
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Gadler (2011) menar i sin forskning att det är avgörande hur kommunerna  tolkar 

uppdraget att skolan skall vara ”En skola för alla”.  Detta gör att rätten till en likvärdig 

utbildning i skolan idag är hotad eftersom att det skapas olika villkor för detta i 

kommunerna och att detta i grunden har kommit att bottna i den kunskaps och 

människosyn som enskilda rektorer och lärare har. Det behövs en medveten och 

systematiserad kunskap som överförs mellan tjänstemän i skolan som inkluderar både 

uppdraget om skolans styrdokument och elevers olika förutsättningar för skolarbetet, 

menar hon, och  detta är även något som respondenterna i den här studien har tagit upp. 

Resurspedagogerna i studien vittnar om att de inte får tillräckligt gehör från ledningen 

och organisationen i skolan blir därför inte anpassad till elever som behöver något 

särskilt. Enligt resurspedagogerna så är det organisatoriska förändringar och annorlunda 

prioriteringar som behövs för att öka enskilda elevers rätt till en likvärdig utbildning i 

skolan. 

 

Gadler (2011) tar i sin forskning vidare fasta på att likvärdigheten ser så olika ut i olika 

kommuner och skolor. Detta menar hon tycks vara mer eller mindre slumpmässigt och 

att det kan betraktas som ”tur” om en elev med svårigheter hamnar på en skola där hen 

får rätt stöd och insatser. Gadler tar även upp att det i stor utsträckning verkar vara 

mycket elevassistenter som arbetar med den här elevgruppen i behov av särskilt stöd. 

Och detta kan givetvis vara bra som ett stöd i skolan men samtidigt så menar Gadler att  

elevassistenterna inte skall ha ansvaret för undervisningen för de saknar oftast den 

pedagogiska utbildning som lärare har. När så blir fallet så menar Gadler att skolan har  

kommit bort från uppdraget att erbjuda likvärdig utbildning till alla.  

Här är de intervjuade för den här studien eniga om att det krävs att rätt form av resurser 

sätts in och sedan används på ett adekvat sätt i skolan. Även bristen på fortbildning  för 

alla pedagoger på skolan om elevers olika slags behov av särskilt stöd  är något som 

efterlyses. Fortbildning behövs eftersom att det bara verkar bli fler och fler elever i 

behov av särskilt stöd i skolan och detta gör att fler och fler pedagoger behöver den här 

typen av kunskap. När inte tillräckligt många i personalen på en skola har den 

kunskapen så brister det någonstans i kedjan, menar de intervjuade lärarna och 

resurspedagogerna.De talar också om den bristande kunskapen om särskilt 

autismspektra-diagnoser och elever som är på olika sätt i behov av särskilt stöd, vid 

lärarutbildningarna i Sverige. 

 



  
 

34 

 

5.4  Skolans ansvar 

 

Skolans särskilda ansvar att också elever i behov av särskilt stöd skall nå målen för 

utbildningen är något som det råder lite delade meningar om. Alla respondenter är helt 

överens om att det finns stora brister i arbetet kring  ”elever i behov av särskilt stöd” i 

skolan.  De anser att de generellt görs för lite för den här elevgruppen. De är också 

överens om att det finns en stor okunskap hos övriga lärare angående detta område. 

Respondenterna tror att det kan vara så för att den här typen av kunskap om ex 

autismspektra-diagnoser och andra neuropsykiatriska tillstånd saknas i 

lärarutbildningen. Men även det faktum att fortbildning inom fältet i form av kurser och 

föreläsningar på skolan lyser med sin frånvaro. Vidare så anser de alla att skolan brister 

i sitt ansvar när det fattas tillräckliga resurser i form av personal med adekvat 

kompetens inom detta fältet. Lärarna anser att deras skola inte tar tillräckligt ansvar för 

elever i behov av särskilt stöd, då  de anser att alla elever inte får lika stor chans att 

lyckas i skolan. Då de hänvisar till bristande resurser och material. Resurspedagogerna 

är mindre kritiska än lärarna då de menar att skolan generellt sätt har blivit mer 

accepterande gentemot elevers olikheter och mångfald. De menar att det att det tar lång 

tid att förändra skolans förhållningssätt, men att man är på rätt spår nu i alla fall..  

Det är en prioriterings och ekonomisk fråga för kommunerna menar alla respondenter. 

 

 

 

 

6. Slutdiskussion 

 

Det resultat som har kommit fram i den här studien skall jag försöka att reda ut här. Jag 

börjar med resultatet av min första frågeställning om hur lärarna och resurspedagogerna 

förhåller sig till inkluderingen av alla elever i klassrummet. I mitt resultat har jag fått 

syn på att lärarna och resurspedagogerna tolkar  inkluderingen i klassrummet på olika 

sätt. Lärarna anser att elever i behov av särskilt stöd inte nödvändigtvis måste 

inkluderas i klassrummet till varje pris. De menar att det i grund och botten handlar om 

att eleven skall arbeta där hen får arbetsro och tid till eftertanke, där hen kan få 

möjlighet att ställa frågor för ökad förståelse, och möjlighet att arbeta i sitt eget tempo 
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med anpassat material. Det handlar om att eleven skall få möjlighet att arbeta där hen 

lyckas bäst. Resurspedagogerna därimot menar att deras elever skall ha en plats i 

klassrummet tillsammans med övriga klassen då de menar att deras elever behöver ta 

del av det viktiga sociala samspelet med sina jämnåriga och därför så försöker de att 

arbeta där i så stor utsträckning som möjligt. Men den gemensamma tolkning som 

lärarna och resurspedagogerna ändå har är att  det i första hand skall ta hänsyn till 

elevens behov av särskilt stöd och att detta behov sedan skall styra utvecklingen av  hur 

stödet skall se, i klassrummet eller utanför. Här menar informanterna att det finns olika 

sätt att nå fram till målet. Då grundtanken med själva  inkluderingen i klassrummet är 

att skolan skall utgå från alla elevernas olika förutsättningar och att alla elever i skolan 

skall ges möjlighet att känna delaktighet, meningsfullhet och gemenskap med andra 

elever.Den enskilde lärarens kunskap och  attityder till olikheter, diagnoser och 

beteende som avviker från normen är något som spelar en stor roll om skolan skall bli 

en inkluderande skola eller inte. Goffman (2014) menar att allt som är avvikande med 

en person sticker ut och detta kan t.o.m. provocera  människor. Här har skolan en viktig 

uppgift i att lyfta vårdegrundsfrågor i ett större perspektiv och hjälpa eleverna att se att 

vi alla är olika varandra och att olikheter berikar samhället. Inkluderingens kärna är 

enligt respondenterna att verka förebyggande mot segreationen av elever i behov av 

olika slags stöd och  att detta är något som de menar ingår i det demokratiska uppdrag 

som skolans undervisning vilar på. Ju fler lärare som har kunskap om neuropsykiatriska 

diagnoser och andra beteenden som kan vara avvikande från normen desto 

gynnsammare för ett inkluderande klimat i skolan, menar respondenterna. De påpekar 

vid många tillfällen om den kunskapsbrist inom detta fält, som de upplever att övriga 

lärare har.  

 

Den andra frågeställningen om hur lärarna och resurspedagogerna arbetar med eleverna 

i behov av särskilt stöd har visat på följande resultat. Här är alla respondenter eniga om 

att de pragmatisktiska  förhållandesättet är viktigt i undervisningen, dvs att de alla mer 

eller mindre arbetar utefter Deweys ”learning by doing” teorier i sitt arbete med eleven. 

De betonar viktigen av att praktisera  kunskapen i praktiken så långt det går, de betonar 

också att det är viktigt att man bygger på det som eleven redan vet och kan sedan innan 

och att det är viktigt att eleven får göra kunskapen till sin. Att det är viktigt att eleven 

får känna att hen lyckas med något i skolan.  
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När det kommer till det sociokulturella synsättet på att arbeta med sina elever som är i 

behov av stöd så skiljer det sig åt lite i svaren mellan lärarna och resurspedagogerna. 

Här menar resurspedagogerna att det är av yttersta vikt att ” deras” elever får ta del av 

det så viktiga sociala samspelet som äger rum i klassrummet. Eftersom att de anser likt 

Vygotskij att inlärningen blir som mest maximal i det sociala interagerandet med andra 

människor. Här tenderar lärarna att inte hålla med, då de anser att ” deras” elever 

behöver lugn och ro och avskildhet för att överhuvudtaget kunna prestera i skolan. 

Lärarna lägger inte lika stor vikt vid det sociala samspelet med klasskamraterna när det 

kommer till undervisningssituationen. Men en punkt som de är rörande överens om är 

det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. Som innebär att det är  

lärarens roll är att aktivt få sin elev delaktig i lärandet, där samspelet mellan elev och 

lärare är av yttersta vikt. I den här zonen så anser alla respondener att de mer eller 

mindre arbetar med sina elever. I den nära utvecklingszonen som de då befinner sig i  

ökar känsligheten och därmed mottagligheten för information och det är då pedagogens 

roll att komma in som vägledare och stödjande faktor menar Vygotskij. 

 

Den tredjefrågeställningen om hur lärarna och resurspedagogerna tolkar begreppet    ” 

”En skola för alla” så visar resulatet först att lärarna och resurspedagogerna är eniga i 

sin tolkning om vad begreppet ” En skola för alla” innebär. De tolkar begreppet  ” En 

skola för alla” som att   alla elever på skolan skall vara lika välkommna och att alla 

elever skall få ha rätt att utvecklas i sin egen takt efter sina egna behov. De anser också 

att begreppet betyder att alla elever i skolan har rätt att vistas där under sina 

förutsättningar med det stöd som de ev. behöver. Att  alla elever behövs lika mycket, 

allas förmågor skall tas till vara i skolarbetet. ”En skola för alla” betyder att skolan skall 

finnas för allas olika förmågor och förutsättningar. Alla elever skall känna sig välkomna 

och undervisningen skall vara anpassad efter elevens egna behov. I den här frågan är 

som sagt alla respondener eniga i själva tolkningen av begreppet men när det kommer 

till utförningen av densamma så tenderar de att tolka detta på olika vis.  Den fjärde och 

slutliga frågeställningen om  och hurvida de anser att skolan har lyckats med  det 

särskilda ansvaret att också elever med svårigheter skall nå målen för utbildningen så  

råder det lite delade meningar. Respondenterna är överens om att det finns stora brister i 

arbetet kring  ”elever i behov av särskilt stöd”. Bristerna som sådana består av att det 

görs för lite för den här gruppen generellt. Okunskapen hos övriga lärare om det 

aktuella fältet är fortfarande stor och detta tror respondenterna i studien beror 
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blandannat och delvis på att den här typen av kunskap om t ex autismspektra-diagnoser 

och andra neuropsykiatriska tillstånd saknas i lärarutbildningen, samt att fortbildning i 

form av kurser och föreläsningar inom detta fält lyser med sin frånvaro. De menar också 

att tillräckliga resurser i form av personal med adekvat kompetens saknas ständigt för de 

här elevernas räkning. Deras generella uppfattning om den här elevgruppen är att skolan 

som helhet måste arbeta mer aktivt och kompensatoriskt med den här problematiken, för 

att kunna närma sig ett bra arbetssätt som främjar alla grupper i skolan. Arbetsmaterialet 

i skolan är inte tillräckligt anpassat vilket gör att pedagogerna själva får uppfinna nytt 

material till sina elever. Vad det gäller bra och anpassade klassrum och lokaler att arbeta 

i så är även detta en bristvara och en otillräcklighet.  

 

Lärarna anser att deras skola inte lever upp till att vara ” En skola för alla” där särskilt 

ansvar tas för elever i behov av särskilt stöd. De anser att  ”En skola för alla” 

begreppet är en lögn och det endast kan härledas till att det är en plikt att gå i skolan. 

Att alla elever skulle ha lika stor chans att lyckas i skolan med adekvat hjälp anser de 

inte stämmer med den verkliga bilden. Resurspedagogerna däremot är inte riktigt lika 

kritiska i sina resonemang, då de menar att skolan generellt har blivit mer accepterande 

gentemot elever som är i behov av särskilt stöd. De menar vidare att vi är på väg mot 

rät håll men att det att tid att förändra skolstrukturen kring dessa elever. Alla 

respondenter är däremot överens om att detta i allra högsta grad är en ekonomisk fråga 

samt en prioriteringsfråga hos kommunerna. 

För att återknyta till Gadlers(2011) forskning där hon menar att  det idag verkar vara 

slumpen som avgör om en elev får den rätt till de resurser hen skall ha, och detta ser  

olika ut från kommun till kommun. Så är detta såklart ett stort problem i den svenska 

skolan idag. I Svenska Dagbladet (2015)  kan man läsa om att många elever ute på 

skolorna i Sverige idag berövas det stöd som de har rätt till enligt skollagen. Lärare i sju 

av tio kommuner uppger att det inte avsätts tillräckligt mycket tid och pengar för att 

detta krav om likvärdighet skall kunna uppnås.  Enligt en enkät som skickades ut av 

Lärarförbundet  till representanter i de olika avdelningarna, svarade sju av tio 

representanter att deras kommun inte säkerställer att det finns tillräckliga resurser för 

särskilt stöd i skolorna. Det visar sig även att brister i särskilt stöd är en av de vanligaste 

orsakerna till att Skolinspektionen anmärker på skolor, men även det faktum att få 

speciallärare är behöriga idag. 
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I studien var urvalet mycket begränsat eftersom att jag endast undersökte en skola i en 

kommun. Det är säkert så att jag hade fått en större bredd på min undersökning om jag 

hade baserat min studie på flera skolor, och därmed så kunde jag inte heller visa på att 

förhållandena i olika skolor varierar. Min studie visar emellertid hur det kan fungera 

eller inte fungera på en vanlig högstadieskola i Sverige idag. 

 

Slutsatserna av arbetet med den här studien är att skolan borde börja med att vända på 

begreppen och inse att dessa elever kan vara en tillgång som berikar skolan istället för 

att betraktas som en belastning.  Att olikheter behövs i det moderna samhället är något 

som vi fått höra många gånger. Men däremot hur dessa olikheter kan yttra sig  och hur 

de behövs och berikar samhället och skolan är nog något som det inte pratas om så ofta.  

Elever som har olika typer av neuropsykiatriska tillstånd, som i sig påverkar deras 

beteende och agerande, fyller en viktig funktion för helheten menar barnpsykiatriker 

Henrik Pelling (2012). Han menar att det är bra att eleverna i en klass har olika 

egenheter och energier. De kompletterar varandra i gruppen och lär sig förhoppningsvis 

att ge och ta av varandra samt att dessa elever har visat sig utveckla  en högre 

toleransfaktor gentemot olikheter i samhället. 

I den här studiens resultat så ligger ju inte tyngdpunkten på om den här elevgruppen är 

en tillgång och berikar omgivningen, men anmärkningsvärt att nämna är att båda 

resurspedagogerna i studien vittnar om samma sak. Nämligen att de upplever att ” 

deras” elever generellt sätt har blivit mer accepterade i skolan av de andra eleverna. 

Detta anser de främst beror på att  mängden elever i behov av särskilt stöd har ökat 

avsevärt i skolan, de senaste 15-20 åren. Detta har ”tvingat” skolan till att bli mer 

accepterande gentemot olikheter och annorlunda beteende. Att mångfalden är berikade 

för samhället känner nog de flesta elever till vid det här laget. Men för att mångfalden 

just skall berika så måste rätt förutsättningar råda.   

Här menar jag av egen erfarenhet att det är här det brister. Det brister när resurserna inte 

räcker till, det brister när det inte finns tillräckligt mycket pengar att anställa fler 

resurser på skolan och det brister när mer än halva lärarkåren ute på skolan saknar 

kännedom om de här elevernas grundläggande svårigheter. Men  med min egen 

erfarenhet i mitt tidigare arbete som resurspedagog, så kan jag bara instämma att 

olikheter och annorlundaskap ger övriga elever ytterliggare en aspekt på verkligheten. 

En aspekt som kan vara kämpig ibland men som också i bästa fall ökar insikten och 

toleransen för alla människors lika värde. Insikten i att vi människor alla har starka och 

svaga sidor blir lättare att hantera om omgivningen visar sitt stöd och har en 
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grundkunskap i hur denna elevgruppen generellt sätt fungerar i den sociala miljö som 

skolan utgör. 

 

En annan slutsats är är att det behövs kunskap, kunskap och åter kunskap om 

exempelvis neuropsykiatriska tillstånd och andra avvikande beteenden hos våra elever. 

Endast ökad kunskap kan leda till ökad förståelse. Men denna typ av special kunskap är 

något som jag tycker att det är hög tid att införa i den svenska lärarutbildningen i 

mycket större omfattning än idag. Idag verkar det att vara ett mer eller mindre frivilligt 

val att välja till denna typ av kurs i lärarutbildningen. Men så ser inte den riktiga 

verkligheten ut som man som lärare och pedagog möter i skolan idag. Men kan inte 

välja vilka elever som man får att undervisa, och eftersom att det bara verkar bli fler och 

fler elever som behöver särskilt stöd i undervisningen så anser jag att denna typ av 

kunskap skall in i lärarutbildningen. Jag menar att det i samhället behövs olika typer av 

människor, människor som kan tänka utanför ramarna och se alternativa lösningar på 

saker och ting.  I min yrkesroll som lärare så vill jag fortsätta att kämpa för de här 

”annorlunda” eleverna skall klara att nå målen i skolan.  För att dessa oliktänkande 

människor inte skall bli  uträknade redan i skolan så behövs det en ökad kunskap i 

skolan och samhället om hur olika svårigheter yttrar sig, vad de kan bero på och – 

framför allt – hur man i skolan kan motverka negativa konsekvenser av 

funktionsnedsättningen eller svårigheterna som eleven kan tänkas ha. 

Om den svenska skolan verkligen skall kunna leva upp till mottot ”En skola för alla” så 

är det hög tid att man börjar agera därefter och förstår vikten och värdet av olikheter på 

riktigt.  

 

 

  

6.1  Vidare forskning 

 

Som vidare forskning inom det här fältet så efterfrågar jag forskning om  

hur elever i behov av särskilt stöd själva resonerar omkring den här problematiken.  Det 

vore intressant att göra en undersökning utifrån deras perspektiv för att försöka förstå 

hur deras tankegångar går. Det tycker jag hade varit både intressant att få reda på men 

även relevant att få veta. Relevant eftersom att det är deras framtid som det i grund och 

botten handlar om. 
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Intervjuguide 

 

 

1. Vilken bakgrund och utbildning har du? 

2. Hur många år har du arbetat i detta yrke? Och på denna skola? 

3. Kan du beskriva dina arbetsuppgifter, vad som ingår i dem? 

4. Var någonstans brukar du vanligtvis sitta och arbeta med eleverna? 

Fördelar och nackdelar med det? 

5. Vilka elever arbetar du med? Vad har de eleverna för olika 

svårigheter? 

6. Har du några speciella metoder som du arbetar utefter ? 

7. Vilket stöd får de och hur arbetar man för att ge dom det stödet? 

8. Hur skulle du önska att det var i skolan i form av resurser, material 

och lokaler mm? 

9. Finns det något samarbete mellan skolan och elevhälsan, 

habiliteringen och ev. fler instanser? Hemmet? 

10. Vad har skolan för handlingsplan i form av insatser och resurser för 

de här eleverna samt vem som skall prioriteras att få extra stöd? 

11. Finns det någon uppföljning av elever som får detta stödet? Hur ser 

den uppföljningen generellt ut? 

12. Vad tänker du att begreppet ” En skola för alla” betyder? 

13.  Lever skolan upp till detta begrepp? 

14. Hur tycker du att din egen skola har lyckats/ eller inte lyckats med 

arbetet med den här gruppen? 

15. Hur tror du att dina elever upplever sin egen skolsituation?  

16. Anser du att alla elever får en(chans till) likvärdig utbildning? 

Varför? Varför inte? 
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