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Uppsatsen tar sin utgångspunkt kring observationer som gjorts under VFU och vikariat där vi 

uppmärksammat att i klasser där det finns elever med koncentrations och samspelsproblem 

har undervisningsmetoder och klassrumsmiljö liknat mer det behavioristiska perspektivet på 

undervisning än det sociokulturella. Det har lett till följande frågeställningar 

 Ändras undervisningens innehåll och utformning från det sociokulturella till det 

behavioristiska i och med integration av elever med speciella behov i vanliga klasser? 

 Vilka undervisningsmetoder används i en sammanhållen klass och utifrån vilken 

elevnivå, enligt läraren? 

 Vilka uppfattningar har läraren kring om den normala eleven missgynnas i en skola för 

alla? 

Uppsatsen synliggör hur undervisningen förändras i en skola för alla, visar på olika perspektiv 

på inlärning och hur elever med speciella behov kräver andra metoder för både undervisning 

och motivation till lärande. Undersökningens resultat indikerar på att de metoder som tenderar 

att framträda i klasser med elever med speciella behov inkluderade liknar det behavioristiska 

perspektivet på undervisning och att lärare upplever svårigheter i att möta eleverna utifrån 

deras olika nivåer i och med en skola för alla. Lärares egna utsagor visar på att de får ändra 

miljö och utformning av klassrum till fördel för elever med speciella behov.  Resultatet visar 

också på att lärare upplever att de normala eleverna kan bli störda av elever med speciella 

behov men framhåller också att det utifrån värdegrundsperspektivet gynnar dem. 

Undersökningen är relevant i det avseendet att den behandlar nackdelar av begreppet en skola 

för alla och visar på ett dilemma vad gäller att undervisning och ämneskunskaper kan bli 

lidande på bekostnad av inkluderingens syfte att gynna värdegrunden och ge elever 

möjligheter att se och ha förståelse för allas lika värde.   

 
Nyckelord: undervisningsmetoder, en skola för alla, speciella behov, undervisning, 
inkludering och motivation 
__________________________________________________________________________________________ 
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1 Inledning & Syfte 

Här introduceras uppsatsen genom en inledning samt syfte och frågeställningar. 

 

1.1 Inledning  
När första läroplanen för grundskolan infördes var den överensstämmande med den tidsenliga 

segregeringen av pedagogiska motiv (Hjörne, Säljö 2008). Vidare skriver författarna att det 

fanns åtta olika specialklasser som skulle tillgodose behov hos särskilda grupper av elever. 

Förklaringarna till elevers skolsvårigheter var ofta kopplade till intellektuella förmågor, 

hemmiljö och sociala situation (2008). Homogena specialgrupper skapades för att eleverna 

skulle kunna arbeta utifrån lika behov. En homogen utgångspunkt gällde inte enbart 

specialgrupperna utan även normalklasserna, alla grupper och klasser skulle vara homogena 

(Hjörne, Säljö 2008). En grund för det sättet att gruppera var att homogena klasser som var 

uppdelade efter intelligens medförde ett mer effektivt lärande (Hjörne, Säljö 2008). Hjörne & 

Säljö (2008) beskriver att de elever som var väldigt intelligenta blev understimulerande i den 

vanliga klassrumsundervisningen. 

 

I mitten av 1900-talet utfördes tester av elevers skolmognad och eleverna kategoriserades 

därefter in i olika personlighetstyper (Hjörne & Säljö, 2008). Vidare belyses att i samband 

med det ansågs differentiering komma alldeles för tidigt in i elevers liv eftersom det enligt 

undersökningar framkom att barns mognad och utveckling pågick långt upp i åren. 

Socialpsykologer var inte övertygade om att det var fördelaktigt att kategorisera elever. 

Socialpsykologerna menade istället att när elever klassificerades och kategoriserades fanns 

det risk att elever pekades ut och nedvärderades. I mitten av 1900- talet uppstod begreppet en 

skola för alla och det diskuterades kring vilka potentialer det fanns att skapa en skola för alla 

oberoende av social klass och förmåga (2008). 

 

Synen på undervisning som den var förr, där eleverna ansågs lära sig mer om de befann sig i 

homogena grupper ställer sig i motpol till det nya tänkandet där alla elever ska inkluderas i 

samma klass/grupp. Ingenstans finns i dagsläget forskning att finna kring hur inkluderingen 

påverkar de normalbegåvade elevernas lärande då inkluderingen i debatt och forskning alltid 

vinklas mot hur fördelaktigt det blir för eleverna med speciella behov. Vad händer då med 

lärandet och den kunskapsmässiga nivån hos eleverna i de grupper där elever med speciella 

behov är integrerade?  
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Forskning visar på att elever med speciella behov som exempelvis ADHD eller Autism 

behöver andra undervisningsmetoder, mer likt det behavioristiska perspektivet på lärande 

(Hejlskov Elvén 2009), än elever utan dessa hinder där undervisningen i största mån ska ske 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I läroplanen för grundskolan står det att eleverna ska ha 

inflytande över undervisningen samt att de ska ta ansvar för sitt lärande (Skolverket 2011) och 

att barn lär i samarbete med varandra (Williams 2001). Utifrån Skolverket (2011) och 

Williams (2001) påvisas att det är det sociokulturella perspektivet som ska ligga till grund för 

undervisning. Därmed inte sagt att det behavioristiska perspektivet bör förkastas då det 

troligen finns situationer där ett behavioristiskt undervisningssätt skulle passa, som 

tillexempel med elever som har svårt att agera, samspela, saknar empati eller är utåtagerande.  

Därför är det intressant att ta reda på vilka undervisningsmetoder som används och utifrån 

vilka elever metoderna utformas i en skola för alla. 

 

Det är intressant att ta reda på om inkluderingen gynnar eleverna med speciella behov då det 

finns studier om visar på det motsatta. Hellberg (2007) har i sin studie, kring elever med 

Aspergers som varit integrerade i den allmänna grundskolan, kommit fram till att 

integrationen inte gynnat de eleverna och att de känt både utanförskap och haft svårigheter 

med ämneskunskaper. Elever har i studien uttryckt att när de kom till en anpassad skola eller 

klass kunde de utvecklas på ett bättre sätt (2007). 

 

Under VFU perioder och i vikariesammanhang har observerats att i de klasser där det finns 

elever med speciella behov inkluderade tenderar undervisningsmetoder och klassrumsmiljöer 

att utformas efter eleverna med speciella behov med motiveringen att det då blir en lugnare 

miljö för alla. Då det ofta tar tid att få en resurs, om det ens är möjligt, till klassen måste 

läraren hela tiden tänka utifrån den eleven med särskilda behov och vad eleven klarar eller 

inte klarar. Verksamheter som efter att gynnsamt arbetat med klassöverskridande temaarbeten 

i flera år har plötsligt slutat med det på grund av eleverna med speciella behov som inte klarar 

av att byta miljö och grupp. Det har funnits tillfällen då lärare påpekat att de inte kan ha 

undervisning utomhus, som ute- matematik eller ute- svenska för att eleverna med speciella 

behov inte klarar av att koncentrera sig när det får för många intryck. Liknande resonemang 

har förts i sammanhang där det diskuterats kring att låta eleverna följa sin egen takt och inte 

behöva arbeta i sammanhållen grupp hela tiden. Lärare i sammanhanget menade att då blir det 

för mycket olika moment och att vissa då skulle behöva arbeta med konkret material och 
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andra i boken och då skulle de med speciella behov bli störda. Det finns en uppfattning om att 

det konkreta materialet är svårt att arbeta med i grupper där vissa elever behöver lugn och ro.  

 

Det har uppmärksammats att skolbänkar inte längre står i grupper eller två och två utan istället 

en och en med mellanrum emellan på grund av att det finns elever i klassen som inte klarar av 

att ha en kompis bredvid sig har uppmärksammats. Vid flera tillfällen har bevittnats att elever 

är rädda för utåtagerande elever. Det finns fall där det funnits en elev i klassen som haft 

belöningssystem och där läraren valt att använda belöningssystem till alla elever i klassen. 

Lärare har valt att avbryta gemensam gymnastik i år F-2 på grund av de yngre elevernas 

rädsla för de äldre eleverna med problem i det sociala samspelet och med utåtagerande 

beteenden. Observerationer har gjorts i hur avvikande elever blivit utsatta och mobbade vilket 

ledde till ett utanförskap och ett ännu större avvikande än tidigare. Elever med speciella behov 

som varit utagerande har under våra observationer i samtliga fall blivit lägst rangordnade av 

klasskamraterna. 

 

Utifrån diskussioner med lärare och observationer som gjorts under VFU perioder och 

vikariat har det blivit intressant att ta reda på mer kring hur undervisning och utformning av 

undervisning och klassrumsmiljöer förändras vid inkludering av elever med speciella behov. 

Det är också intressant att ta reda på om inkluderingen inkluderar elever med speciella behov 

eller om det exkluderar dem mer än tidigare. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet är att ta reda på om de undervisningsmetoder som läraren valt att använda gynnar 

samtliga elever eller främst de med speciella behov i en skola för alla. Ytterligare 

undersökningsområde är hur och om undervisningen förändras. Det undersöks genom att ta 

reda på lärares uppfattningar i frågan. De frågeställningar arbetet ska besvara är: 

 Ändras undervisningen från det sociokulturella till det behavioristiska i en skola för 

alla? 

 Vilka undervisningsmetoder används och utifrån vilken elevnivå, enligt läraren? 

 Vilka uppfattningar har läraren kring om den normala eleven missgynnas i en skola för 

alla?  
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2 Bakgrund 

Idag är uttrycket ”en skola för alla” en återkommande, levande och politisk formulering. Alla 

ska inkluderas i skolsystemet oberoende av bland annat kön, etnicitet, religion och 

funktionshinder. Samhället vill ge alla möjlighet att studera och utbilda sig till något som för 

dem är lustfyllt men det uppstår ett socialt problem. Alla kan inte få tillgång till vilken 

utbildning de vill eller få obegränsat stöd då skolans resurser inte räcker till (Hjörne, Säljö 

2008), trots det ska alla inkluderas i den vanliga skolan. Inkludering som begrepp uppstod på 

1990-talet i och med införandet av Salamanca deklarationen där också visionen om en skola 

för alla kan återfinnas. ”Begreppet inkludering introducerades i relation till elever ”i behov av 

särskilt stöd” för att man försökte säga något nytt om hur skolan bör bemöta denna grupp av 

barn” (Nilholm 2006:6). Inkluderingsbegreppet passar ihop med det salutogena tänkandet där 

individers möjligheter ska uppmärksammas istället för att se de brister och fel som finns. 

 

2.1Centrala begrepp 

Under centrala begrepp tas de begrepp upp som kommer att bearbetas i uppsatsen och som 

kan vara bra att förtydliga och reda ut. Begrepp kan tolkas på olika sätt och därför ges här vår 

tolkning av begreppen i just den här uppsatsen.  

 

2.1.1 Undervisningsmetoder 

Det finns olika sätt att undervisa på vilka är förankrade i synen på elever och hur elever lär 

vilket i sin tur är sammanbundet med samhällets syn på lärande (Illeris 2007). Dagens 

samhälle vill gynna den enskilde individens frihet och valmöjlighet och tror på att samspel 

och möten är viktigt för ett framgångsrikt lärande. Det benämns som ett sociokulturellt 

perspektiv på undervisning och lärande. Kopplat till undervisningsmetoder kan det handla om 

att eleverna ska ges rika tillfällen att samarbeta, diskutera, ges reellt inflytande i 

verksamhetens innehåll och utformning och hellre sitta i små grupper och arbeta än helt 

enskilt. Utgår vi från normen är det ett undervingssätt som är möjligt. För elever med 

speciella behov som exempelvis ADHD eller Aspergers ger den formen av undervisning ofta 

alltför många intryck på en gång vilket kan resultera i ett sämre lärande för dem samt att de 

hamnar i konflikter med både sig själva och sin omgivning (Juul 2005). I dagens skola anses 

det också viktigt att eleverna får använda alla sina sinnen och undervisning utomhus blir allt 

vanligare. I de klasser där det finns elever som är handikappade och inte kan vara i skogen 
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eller kanske inte kan gå själva gynnas de eleverna inte av den typen av undervisning och blir 

genast avvikare. För att förhindra det väljer läraren istället undervisningsmetoder där ingen 

avviker och anpassar undervisningen utifrån eleven med speciella behov. Barn med 

exempelvis ADHD eller Aspergers kan gynnas av belöningssystem, enskilt arbete och tyst 

miljö, vilket för oss tillbaka i tiden till det behavioristiska sättet att undervisa där eleverna satt 

i bänkar en och en och klassrummet genomsyrades av en tystnad istället för samspel och 

diskussioner. Belöningssystemet med exempelvis guldstjärnor för ett väl utfört arbete kan 

vara gynnsamt för vissa elever med speciella behov och exkluderande mot ”normala” elever. 

En del elever med speciella behov gynnas av tysta miljöer, däremot är ”normala” elever i 

behov av att arbeta med konkret material och diskutera med sina klasskamrater för att lära.    

Arbetet kommer främst att utgå från det sociokulturella och det behavioristiska perspektivet 

på lärande och undervisning och även fokusera på möjligheter och hinder att arbeta utifrån 

fria respektive mindra fria elevval. Utifrån perspektiv på lärande kan valen av 

undervisningsmetoder diskuteras och analyseras i förhållande till vilka förutsättningar läraren 

har. 

 

2.1.2En skola för alla 

En skola för alla är ett begrepp för visionen om att alla elever ska integreras i samma klass 

oavsett funktionshinder eller andra speciella omständigheter som kräver att en enskild individ 

behöver speciellt utformade undervisningsmetoder. En skola för alla anses vara ett bra sätt att 

skapa inkludering av de elever som annars skulle kunna hamna i utanförskap.  Då en skola för 

alla är ett begrepp som ofta används i dagens skola och i utformningen av den tas under den 

här rubriken ett kort historiskt samt ett nutida perspektiv på begreppet upp och hur 

undervisningen är tänkt att utformas utifrån uttrycket en skola för alla. 

 

2.1.2.1 Historiskt perspektiv på en skola för alla 

Gadler (2011) skriver i en studie att skolan förr i tiden, under 1600 talet, ansågs utgå från de 

elever som redan var något. Med andra ord de som redan kunde och hade goda förkunskaper. 

I samhällets framväxt räckte inte de utbildade människorna till för att kunna leda samhället 

framåt vilket ställde krav på att utbilda fler. År 1842 infördes folkskolan och utbildningen 

kunde därmed bli möjlig för ännu fler (2011).  Trots att det blev vanligare att gå i skolan 

oavsett vilken samhällsklass man tillhörde blandades inte samhällsklasserna. De som ansågs 
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befinna sig inom den övre samhällsklassen sökte sina barn till privatskolor med särskilda 

antagningskrav som omöjliggjorde inkludering av elever från lägre samhällsklasser. Inte 

förrän 1940 skymtades en obligatorisk skola, där alla barn kunde ges möjlighet till utbildning.  

År 1962 blev det skolplikt i Sverige (2011). Redan i slutet av 1800 talet inrättades speciella 

skolor för elever med särskilda behov. I och med att det inte var skolplikt fick sällan elever 

med särskilda behov tillgång till skolgång då de speciella inrättningarna ofta låg långt bort 

från hemmet.  

 

2.1.2.2 Nutida perspektiv på en skola för alla 

Det åligger kommunerna att tolka det som finns skrivet i läroplaner och andra paragrafer 

kring hur undervisningen ska struktureras och utformas och utifrån vilka behov som finns.  

Det åligger också kommunerna att tydliggöra vilka elever som ska gå i vanliga klasser och 

vilka som ska gå i någon form av särskola. Det som understryks är att alla elever ska ges en 

likvärdig utbildning. Det är kommunernas ansvar att se till att de kompetenser som behövs på 

skolorna finns för att det ska bli en likvärdig skola för alla (Gadler 2011). Sveriges skolor har 

gått från 1800 talets inrättningar för de med speciella behov till att i största mån utgå från att 

alla elever kan inkluderas i klasserna. Idag blir det i och med inkluderingen allt vanligare att 

elever har problematik vad gäller ”oro, prestationsångest, koncentrationssvårigheter, ilska, 

bristande kamratrelationer, ständiga bråk, farlighet och bristande empati” (Persson 

2004:102), Det har enligt Persson (2004) skett en förskjutning från de såkallade mer vanliga 

skolrelaterade problemen som svårigheter med att lära sig läsa eller i matematik till de 

psykosocial och emotionella.     

   

2.1.3 Inkludering och exkludering 

Utgångspunkten för undervisning i alla skolor det vill säga samma mål och samma läroplan 

att arbeta efter i alla skolor. Dock är tillvägagångssättet olika för varje skola. Förr betraktades 

de elever som inte ansågs vara tillräckligt intellektuella ha en negativ inverkan på 

undervisningen och på de ”normala” barnen. Det använde man sig av för att styrka separation 

av barnen (Hjörne, Säljö 2008). 

 

Nilholm (2006) skriver att det som sker i vår värld är exkluderat och att människor i 

allmänhet fordrar inkludering och att det gäller även i olika sociala sammanhang. Med det 

menar Nilholm (2006) att allt på arbetsmarknaden är uppdelat vilket har resulterat i individer 
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kan mycket inom specifika arbetsområden och mindre inom andra. Segregering hör samman 

med skillnaden som görs bland människor utifrån till exempel genus, etnicitet eller 

funktionshinder. Människor delas upp i olika grupptillhörigheter eller är tilldelade olika roller 

i olika sammanhang vilka kan ses som en exkludering inom samhället. Med exkludering 

menar Nilholm (2006) att människor kategoriseras efter sina möjligheter eller avvikande 

beteende. Begreppet inkludering är mottsatsen till exkludering. Inkludering får då betydelsen 

att vara delaktig i den så kallade normala skolgången utan någon uppdelning utifrån 

avvikande faktorer (2006). 

 

2.1.4 Elever med speciella behov 

När det pratas om att barn är avvikande och har speciella behov kan det handla om barns 

intellektuella förmågor, beteende, mognad, kunnande att koncentrera sig och följa med i 

undervisningen. Hjörne och Säljö (2008) har kommit fram till att ett uttryck som används är 

att eleven är svag, omogen eller svagt begåvad. Ett barn kan lätt bli utpekat när det har ett 

avvikande beteende (Hjörne, Säljö 2008). Att bli tilldelad en roll i olika sociala sammanhang 

kan ses som om en individ skulle vara avvikande eller inte. Finns ett avvikande beteende 

tilldelas eleven till exempel rollen som klassens pajas och blir på grund av det placerad i ett 

speciellt fack. En människa har olika roller i olika sammanhang (Nilholm, 2006).  

 

I uppsatsen kommer benämningen speciella behov att avse de elever som har någon form av 

speciella behov kopplat till sociala problem. Främst syftas det till de elever som har problem 

med samspel, är utåtagerande, har Autism eller ADHD liknande symtom eller har 

koncentration och inlärningsvårigheter. Barn med ADHD och annan närliggande problematik 

har ofta svårt med det sociala samspelet vilket gör att de ofta hamnar ”… i konflikter som de 

inte kan se sitt eget bidrag till” (Juul 2005:35). I andra hand fokuseras det på de elever som 

behöver stöd i ämnesinlärning som läs och skrivinlärning eller har dyslexi. Intellektuella 

oförmågor, beteende, mognad, förmåga att koncentrera sig och följa med i undervisningen är 

de behov som det främst kommer att fokuseras på vad gäller hur de påverkar lärarens sätt att 

välja former för undervisning och struktur i klassrum. 

 

2.1.5 Normala elever 

Med uttrycket den normala eleven menas de elever som inte har någon problematik vad gäller 

koncentrationssvårigheter, svårigheter att inhämta kunskaper, inte har exempelvis dyslexi 
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eller andra hinder för att inhämta kunskaper, inte har någon form av diagnos som ADHD eller 

Aspergers samt inga problem inom den sociala kompetensen. Den normala eleven i den här 

uppsatsen är den som kan följa en sammanhållen klass utan att behöva särskilt stöd för att lära 

och samspela i skolmiljön.  

 

2.1.6 Disjunktiv och konjunktiv 

Granström & Einarsson (1995) förklarar att läraren i sin undervisning och i utformningen av 

den kan välja att utgå från den duktigaste eleven, vilket kallas för disjunktiva situationer där 

resultaten är det som blir viktigt och ska synliggöras. Om läraren däremot utgår från den lägst 

presterande eleven och låter hon eller han få ta större plats i undervisningen bildas en 

konjunktiv situation där processen blir viktigare än resultatet. Den situationen sägs gynna 

samspel och samarbete och också lärandet (1995). 

 

2.1.7 Motivation 

Motivationen är en grund för ett framgångsrikt lärande. Olika elever motiveras av olika 

stimuli och faktorer så som familjeförhållanden, sociala samspel, intressen och om det finns 

någon form av problematik kring elevens möjlighet till inlärning kan spela roll för 

motivationen. I dagens skola ska läraren inte bara undervisa utan också motivera elever till 

kunskapande, det ses som en det av läraryrket (Jenner 2004).  

 

2.1.8 KBT metod 

KBT är en metod som utgår från kognitiva teorier och inlärningspsykologi. Metoden främjar 

enligt forskare barn med beteendestörningar som ADHD eller Aspergers och innefattar bland 

annat belöningssystem för att förstärka bra beteenden och ignorans av eleven för att försvaga 

ett negativt beteende (Adolfson, Elmfeldt Öhrskog 2010). Kognitiv teori innebär att man ser 

lite mer till samspelet mellan individer än vad den behavioristiska teorin gör.   
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3 Tidigare forskning  

Ingen tidigare forskning kring hur undervisningsmetoder eventuellt förändras när elever med 

särskilda behov inkluderas i klasserna finns att tillgå. Däremot finns studier kring 

undervisning och hur inkludering av elever med särskilda behov gynnas och missgynnas i en 

skola för alla. 

Granström & Einarsson (1995) skriver utifrån sin forskning att lärare som undervisar i 

sammanhållen klass kan utgå från den som är duktigast, då blir resultaten mer framgångsrika. 

Den typen av undervisning kallar författarna för en disjunktiv undervisningssituation. Om 

läraren istället utgår från den svagaste eleven skapas en konjunktiv situation där resultaten 

ofta blir mindre framgångsrika vilket kan leda till att eleverna känner nederlag (1995). 

Granström & Einarsson (1995) förespråkar också, utifrån sin forskning, grupparbeten och att 

grupperna inte bör vara kunskapshomogena. Även Lund (2011) har kommit fram till att synen 

på undervisning förändrats från katederundervisning till att ”… framhålla elevers 

kommunikation, erfarenheter och upplevelser som grundelement för lärande” (Lund 2011:23), 

som i grupparbeten.   

Som tidigare nämnts blir resultaten av högre kvalitet i den disjunktiva situationen men det är i 

en konjunktiv situation som alla eleverna lär, även de som inte är högpresterande, och det är 

där det riktiga samarbetet sker. Det är därför mer gynnsamt för de lågpresterande att arbeta i 

grupper där man utgår från den svagaste eleven istället för den starkaste (1995). Det ställer sig 

i motsats till de studier som tyder på att elever som möts av höga förväntningar lyckas bättre 

än de som möts av låga förväntningar (Håkansson, Sundberg 2012). Vidare menar samma 

författare att de resultat som framkommit kring undervisning pekar på att det inte är vilka 

metoder som används utan hur de används som är avgörande för att bra eller dåligt resultat. 

Däremot visar studier på att undervisning där eleverna är aktiva, delaktiga och samspelar ökar 

lärandet. De lärare som klarar av att utgå från varje individ i undervisningsmetoderna gynnar 

elevernas lärande mer än lärare som inte individanpassar undervisningen (2012).  

Lärare som deltagit i en studie kring skolors arbete med elever som har beteendestörningar 

och svårt att samspela säger att det är de eleverna som är den allra största utmaningen i 

lärarjobbet. I samma studie säger lärare att de elever som inte klarar av att samspela och är 

aggressiva eller okoncentrerade stör de andra elevernas möjlighet att lära (Larsson, Nilholm 

2012). Det inkluderande lärandets miljöer behöver enligt studier utvecklas och viktiga 

ingredienser i en skola för alla är ”ledarskap med klar vision […] lärares attityder i 



10 

   

specialpedagogiska frågor, reflektion och kompetensutveckling, kritiska granskning av 

undervisningssammanhanget […] ett utvecklat samarbete …” (Larsson, Nilholm 2012). 

Samma studie har visat på att elever som tas ut ur sina klassrum för att arbeta i andra grupper 

har svårt att hitta tillbaka igen och en såkallad exkludering sker (Larsson, Nilholm 2012). 

Därför gynnas elever med speciella behov av att så länge som möjligt stanna kvar i den 

vanliga klassen. De mest lovande insatserna tycks vara när lärare i undervisningen inte enbart 

gör åtgärder som gäller den specifika eleven med speciella behov utan istället ändrar 

konstruktion, undervisningsformer och arbetssätt för hela klassen, men utifrån eleverna med 

speciella behov (2012). Med andra ord ska undervisning för alla anpassas efter den eller de 

elever med speciella behov för att gynna den grupp av elever som ska inkluderas.  

Steele (2005) beskriver att elever med inlärningsproblematik har visat sig få bättre resultat om 

en stor del av undervisningen innefattas av behavioristiska inslag. Vidare skriver författaren 

att det därför skulle vara gynnsamt för elever med inlärningsproblematik om de positiva 

delarna i de behavioristiska metoderna kunde blandas med de metoder som är lämpliga för de 

normala eleverna (2005). Samtidigt som Steele (2005) beskriver hur forskning visar på att 

elever med inlärningsproblematik främjas av att arbeta utifrån ett behavioristiskt perspektiv, 

skriver Arnqvist (2010) att dagens skolundervisning går ifrån katederundervisning till att 

eleverna själva tar ansvar för och planerar undervisningen. Samma författare tillägger också 

att det finns en problematik för de elever som inte klarar av att ta det ansvaret (2010). I 

helkassundervisningen, som också minskat med åren, överförs kunskaperna från läraren till 

eleverna och alla elever arbetar med likadant eget material som oftast är i bokform. Den typen 

av undervisning har i dagens skola minskat och eleverna ska istället ges frihet att arbeta i 

grupper och med olika innehåll utifrån den individuella förmågan.  Forsning som gjorts kring 

helklassundervisning har visat att den bidrar till hierarkier i klassrummet och 

kommunikationen mellan eleverna är obefintlig (2010), vilket gör förskjutningen från den 

typen av undervisning till en mer elevnära och sociokulturell skolundervisning.  
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4 Teoriavsnitt 

Det finns forskning och litteratur kring möjligheterna med en skola för alla. Däremot finns få 

litteraturer och forskning kring hinder i en skola för alla och hur de såkallade normala 

eleverna påverkas i den. Undervisningsmetoderna bör förändras i samband med att lärare 

behöver ta hänsyn till de elever som inkluderats i klassrummen och som behöver andra 

undervisningsförhållanden än de normala eleverna. Något som kommer att belysas är det 

behavioristiska perspektivet på undervisning då det har tenderat att återkomma i den svenska 

skolan under senare år samt belysa det sociokulturella perspektivet på undervisning då det är 

utifrån det perspektivet som dagens skola och syn på lärande egentligen bör utforma 

undervisningen.  

 

4.1 Ett behavioristiskt perspektiv  

Inom det uråldriga perspektivet menar Hwang & Nilsson (2011) att eleven ses som en passiv 

mottagare av kunskap. Läraren undervisar genom att föreläsa och därefter arbetar eleven 

individuellt men i samma takt som övriga i klassen, ofta i en lärobok. Elever lär sig följa 

rutiner och regler som bestäms av läraren. Utifrån ett visst beteende av läraren lär sig eleverna 

vad som ska ske och hur de förväntas uppträda i de olika situationerna, läraren har en 

auktoritär roll. Eleverna har inget inflytande på undervisningen eller innehållet i den. Ett gott 

uppförande är viktigt och det utgår från att eleverna lyder sin lärare och inte gör väsen av sig. 

Förr i tiden fick eleverna betyg i uppförande.  En teoretiker som kopplas till behaviorismen är 

Skinner vars teori går ut på att fostra elever in i samhället genom att beteenden åtföljs av 

positiv eller negativ förstärkning (Morssy Berglund 2012), vilket i sin tur är likt KBT 

metoden som ofta används för elever med speciella behov kopplade till samspelproblematik, 

utåtagerande och koncentrationsvårigheter. 

 

4.1.1 Undervisningsmetoder utifrån detta perspektiv 

Undervisningsmetoder utifrån det behavioristiska perspektivet handlar om att förstärka det 

som är positivt genom bland annat belöningssystem som guldstjärnor. När eleven inte lyckats 

får han eller hon ingen belöning och det finns också metoder för att straffa eleven när han 

eller hon gör fel, en sådan metod är skamvrå. ”En negativ förstärkning innebär att 

sannolikheten minskar för att beteendet ska upprepas: något obehagligt uppträder eller något 

önskvärt tas bort” (Hwang, Nilsson 2011:43). Det anses också viktigt med tystnad i 
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klassrummet och att eleverna ska arbeta själva och inte diskutera med varandra. Bänkarna står 

på rader en och en och eleverna har sitt material i sin bänk och behöver därför inte röra sig 

från sin plats under lektionen. Den här typen av undervisning med belöningssystem, korta 

pass och tydliga få instruktioner anses gynna elever med exempelvis ADHD och Aspergers 

(Hejlskov Elvén 2009). Det läggs mycket lite eller inget ansvar på eleven vad gäller att 

planera, utforma och samspela med de andra kamraterna. Allt ansvar för vad som ska läras 

och hur det ska läras läggs på läraren och eleven ses inte utifrån kultur eller kontext utan 

enbart utifrån lärandet i klassrumsmiljön.  

Enligt Hellbergs (2006) studie utifrån elever med Aspergers syndrom som deltagit i den 

allmänna skolan och sedan kommit in på specialanpassade klasser visar det sig att elever med 

tillexempel Aspergers och ADHD har problematik vad gäller att samarbeta och att kunna ta 

ansvar för sitt lärande och att de oförmågorna och fler sådana skapat ett utanförskap. Eleverna 

i studien påtalar att de när de fått komma till en skola som är anpassad efter deras behov 

känner de sig både mer inkluderad och lär i större utsträckning (2006). Det visar på att elever 

med exempelvis ADHD och Aspergers behöver mer av de behavioristiska 

undervisningsmetoderna och mindre av det sociokulturella. Även Steele (2005) skriver i en 

artikel att det behavioristiska sättet att undervisa gynnar elever med inlärningsproblematik och 

beskriver att undervisningen bör innefattas av uppgifter som är nedbrutna till delar och att 

dessa delar ges ut i omgångar, att läraren förklarar och visar på alla steg i processen som ska 

ske och att lärarens återkoppling bör finnas i alla små delar av undervisningen. Det är också 

viktigt att eleverna får mycket tid (mer än normala elever) och att lektionerna ska vara 

förutsägbara, så få nya intryck som möjligt ska uppstå (2005).  

 

4.2  Ett sociokulturellt perspektiv 

Piaget och Vygotskij, som båda är grundare till den nutida svenska skolans sätt att se på 

undervisning, menade att samspelet mellan barn och vuxna är viktigt för lärande. Lärande 

sker i samspel med andra och i mötet mellan olika erfarenheter och kunskaper (Williams 

2001). Människor lär av och tillsammans med varandra. Säljö (2000) skriver att människan 

”föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor” (Säljö 2000:66). 

Williams (2001) skriver att utifrån både Piaget och Vygotskijs tankar och studier kring 

undervisning har ännu ett perspektiv på lärande vuxit fram och det är det sociokulturella 

perspektivet där interaktionen sätts ännu mer i fokus. ”I ett sociokulturellt perspektiv är det 

samspelet mellan kollektiv och individ som är i fokus. Interaktion och kommunikation är 
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centrala eftersom dessa ses som länkar för lärandet” (Williams 2001:39). Lärandet bör vara 

ömsesidigt och med det menas att eleverna och läraren för en dialog på olika nivåer och inom 

olika ämnen och att det därifrån sker ett kunskapande.  Det är mycket viktigt att det finns en 

ordning med turtagande i en sådan process så att alla kan komma till tals (Williams 2001). 

Säljö (2000) menar att människan inte bara inom ramen för ett sociokulturellt perspektiv 

samspelar med andra människor utan också med tekniken och annat i vår omgivning. Skolan 

ska därför inte ses som enbart ett ställe för lärande av olika ämnen och discipliner utan bör 

utöver det också ses som en förlängd arm till den rådande samhällskultur eleverna befinner 

sig i (Williams 2001). Det är enligt Säljö (2010) inte möjligt för en grupp att lära utan att 

individerna inom den utvecklas och utökar sina kunskaper. Därför måste lärandet ske i ett 

sammanhang och i samspel mellan elev och kontext, vilken kan handla om såväl hem, 

kamrater eller skola (2010). Fritzén (1998) belyser lärandet enligt följande ” Det råder idag 

relativt stor enighet om att pedagogiskt handlande till sina mest centrala delar består av 

kommunikation” (Fritzén 1998:18). 

 

4.2.1 Undervisningsmetoder utifrån detta perspektiv 

Med det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt för lärande ses eleven som kompetent 

att vara delaktig i utformning och innehåll av det som ska läras in. Eleverna ska samspela och 

lära av varandra och med varandra i gemensamma sammanhang.  ”Barns lärande är i högre 

grad en kollektiv process än en individuell aktivitet” (Williams 2001:41). Lund (2011) skriver 

att lärande inte enbart sker mellan lärare och elev utan likväl mellan eleverna. Barn bär med 

sig egna erfarenheter som är högst relevanta i kunskapandet vilket bidrar till att eleverna 

själva är med och skapar förutsättningar för lärande i samspel med både kamrater och lärare 

(2011). Grupparbeten och gemensamma diskussioner bör vara i centrum och det individuella 

lärandet gynnas av samspelet. Miljön ska vara rik och stimulerande och ”det ideala 

klassrummet skall organiseras som ett gemensamt lärande … ” (Williams 2001:41). Med det 

menas att klassrummen ska organiseras så att det gemensamma lärandet sätts i fokus. Det kan 

tydligt ses i klassrum där bänkarna står tillsammans eller där läraren valt att ta bort de 

traditionella bänkarna och ersatt dem med små bord. Det finns olika former för att lära av 

varandra och Williams (2001) benämner dem som former av kamratsamverkan. Det första är 

Peer tutoring som går ut på att ett barn som har större kunskap inom ett område lär ut dessa 

kunskaper till ett annat. Det andra är Cooperative learning vilket handlar om att eleverna 

arbetar i små grupper där de hjälper varandra och diskuterar. Gruppdeltagarnas förmågor ska 
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vara varierande då kunskapandet sker i mötet med nya eller andra kunskaper än de som eleven 

själv bär på. Läraren blir en handledare istället för en styrande person och eleverna förväntas 

ansvara för såväl sitt eget kunskapande som de andras. De ska ”… hjälpa varandra, diskutera 

och argumentera med varandra” (Williams 2001:46). Det tredje är Peer collaboration där 

barnen samarbetar kring uppgifter men i grupper där de befinner sig på samma kunskapsnivå, 

i kunskapshomogena grupper.  I den här metoden ska eleverna hitta gemensamma och 

fungerade strategier. De ska upptäcka, utforska och experimentera samt förhålla sig kritisk till 

ny information. Inom den metoden finns det utrymme för enskilt arbete om det enskilda 

arbetet följer gruppens mönster.  

Undervisning inom det sociokulturella perspektivet är det som idag eftersträvas om man utgår 

från de läroplaner som ligger till grund för grundskolans verksamhet där man tar upp både 

elevinflytande och att utgå från elevernas intressen som viktiga utgångspunkter för lärande.  

 

4.3 Undervisning utifrån grundskolans och grundsärskolans läroplan 

I och med det nya mål och resultatstyrda systemet skolan vilar på har de krav som ställs på 

eleverna vad gäller kunskaper ökat samtidigt som eleverna ska ta större ansvar för att lära sig. 

Kraven har uppstått i och med det individualiserade samhället där alla ska ha inflytande och 

var ansvarstagande. Det ställs också högre krav på skolor att leva upp till och visa på 

måluppfyllelse (Wahlström 2008). Bergh (2008) menar att det finns svårigheter med att skapa 

en ” integrerad, sammanhållen och likvärdig” (Bergh 2008:165) utbildning i det mål och 

resultatstyrda skolsystemet. I grundskolans läroplan finns inga färdiga former för 

undervisning, det är upp till varje lärare att tolka innehållet och utforma det efter elevgruppen.  

I dess första och mer övergripande del står att eleverna ska ha möjlighet till inflytande över 

sitt lärande. ”Skolans mål är att varje elev successivt utövar ett allt större inflytande över sin 

utbildning och det inre arbetet i skolan …” (Skolverket 2011:15). Läraren ska enligt 

läroplanen  

”utgå från att eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i 

skolan, svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

undervisningens innehåll […] svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” 

(Skolverket 2011:15) 

I riktlinjerna står att läraren ska stödja de elever med särskilda behov och att man ska ”ta 

hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, stärka 
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elevens vilja att lära…(Skolverket 2011:14). Enligt läroplanen för grundskolan (2011) ska 

eleverna också få ett ökat ansvar och kunskaperna ska kännas meningsfulla. Det kan ske 

genom att eleverna får ”… lära sig att lösa problem, planera sitt arbete och att samarbeta med 

andra…” (Skolverket 2010). Även om det i läroplanen inte står exakt hur undervisning ska gå 

till bör den innehålla flertalet olika metoder, den bör vara varierande samt utgå från elevernas 

intressen och se till att de har ett rikt inflytande på innehåll och form samt ge dem möjlighet 

att påverka och utforma vilket ställer krav på att eleverna tar ansvar och att läraren ger dem 

det ansvaret. 

 

Grundsärskolans läroplan syftar precis som grundskolans läroplan till att undervisningen ska 

vara utformad så eleverna ges ansvar och inflytande på form och innehåll. Mycket av 

innehållet i grundsärskolans läroplan är likt grundskolans i övergripande mål och riktlinjer. 

Det är istället i ämnenas kursplaner det syns att kravbilden inte är densamma på elever i 

särskola och i allmän skola. I syftet för ämnet bild ska elever i grundskola bland annat i år 1-3 

jobba med ”olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och 

bakgrund” (Skolverket 2011:20) medan det i grundsärskolans läroplan för samma ämne i år 1-

6 istället står att eleverna ska arbeta med ”bildkomposition med hjälp av färg form och yta” 

(Skolverket 2011:22). Skolverket har inte bara tagit bort delar av innehållet utan också 

förlängt tiden att arbeta med det från år 1-3 till år 1-6, vilket medför att eleverna i 

grundsärskolan ska arbeta med ett smalare innehåll under längre tid. Går vi över till 

kunskapsmålen för år 6 och betyget E i samma ämne står det i grundskolan läroplan att 

eleverna till exempel ska kunna ”bidra till att utveckla idéer [..] genom att återanvända 

samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial 

[…]formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt […] ge enkla omdömen om 

arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet” (Skolverket 2011:23). Inget av detta finns med i 

grundsärskolans läroplan för kunskapskrav för betyget E. Istället skriver Skolverket att eleven 

ska ”medverkar i att jämföra egna och andras bilder och bidrar då till resonemang om 

bildernas utformning och om samband, likheter och skillnader i hur de ser ut […] bidrar 

eleven till resonemang om bilders budskap, hur de kan användas och vilken påverkan de kan 

ha […] använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om bilder” 

(Skolverket 2011:23). 

Utifrån att enbart ha jämfört syfte och kunskapskrav för ett ämne märks att det ställs lägre 

krav på elever i grundsärskolan än i grundskolan. Det mesta som handlar om att kunna 
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utveckla arbetet, välja handlingsalternativ och dylikt är borttaget från grundsärskolans 

kunskapsmål.  

 

4.4 Undervisning i en skola för alla 

Det har visat sig att elever presterar bättre i mindre klasser och att mindre klasstorlekar i 

kombination med lärare med stor kompetens, gärna specialpedagogisk, gynnar lärandet i en 

skola för alla (Persson 1998). I en skola där olikheter i kunskaper och prestationsnivåer möts 

gynnas de elever med låg prestationsnivå mer än om de befunnit sig i en homogen 

kunskapsgrupp (Williams, Pramling Samuelsson 2000). Persson (1998) skriver att innehåll 

och grupperingar i klasser och i skolan i stort är ett måste för att en skola för alla ska fungera. 

Om skolan kan finna bra möjligheter till att gruppera eleverna i exempelvis mindre grupper i 

undervisningen, och sällan jobba i sammanhållen klass, kan grupper skapas där elever med 

speciella behov skulle kunna platsa utan att det missgynnar elever med andra förutsättningar 

för lärande. Juul (2005) beskriver att elever som har svårigheter i den sociala kompetensen 

gynnas av mindre klasser där de inte behöver möta så många på samma gång.  Persson (1998) 

menar att om skolor lyckas hitta sådana former för undervisning i en skola för alla kan fler 

resurser läggas på individnivå och inte enbart på klassnivå. Enligt lärare i både skola och 

förskola samt fritidspedagoger bör det ”I framtidens skola […] finnas mer resurser. Fler 

vuxna och mindre barngrupper…” (Johansson 2000:77). Salamancadeklarationen, som ligger 

till grund för de gemensamma riktlinjer kring hur en inkluderande lärandemiljö ska upprättas, 

kräver att systemet tillåter en likartad utbildning för alla. Enligt deklarationen ska alla barn 

gynnas i undervisningen genom att metoderna anpassas efter individer istället för utifrån 

helklass. Om alla elever är inkluderade i undervisningen minskar negativa attityder till 

olikheter, vilket visar på att det sociala samspelet är viktigt i en skola för alla (Persson 2007). 

Gadler (2011) menar att analyser måste göras av begreppet en skola för alla utifrån såväl 

utifrån organisation, grupp och på individnivå. Skolan ska se till att det finns villkor för alla 

elevers lärande vilket innebär ”… att förstå enskilda elevers varierande förutsättningar och att 

det krävs olika arbetssätt, metoder och läsningar för att stödja elevers lärande” (Gadler 

2011:146).  

Abrahamsson (2010) menar elever med ADHD och Aspergers kan när de väl kommer igång 

med sitt arbete bli överexalterade och får svårt att styra denna intensitet. Läraren bör därför 

kunna undervisa så att eleven lär sig att hantera sina impulser med hjälp av lärarens tecken 

och stöd (2010). Det ställs ofta krav på behov av lärare med specialpedagogiska kompetenser 
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(2010). Det kan medföra att extra resurser i from av elevassistent eller annan resurspersonal 

krävs utöver den ordinarie läraren för att undervisnings ska kunna bedrivas, vilket kräver 

större ekonomiska resurser. Dagens skola är hårt drabbad av nedskärningar vilket medför 

färre resurser till stödinsatser. Det är eleverna som är i olika typer av problem som hårdast 

drabbas av de nedskärningar som under några år varit i skolan (Persson 1998:29). Enligt 

Persson (1998) kan inte den undervisning som bedrivs i skolan och av den enskilde läraren nå 

alla elever med så olika behov och menar att de specialpedagogiska insatserna är den enda 

möjligheten för att läraren ska ha en rimlig chans att utforma undervisningen och leva upp till 

de krav läroplanen ställer. Persson skriver ”Emellertid visar inga resultat att 

specialpedagogisk verksamhet i hög grad motiveras och berättigas av den vanliga 

undervisningens oförmåga att nå alla barn” (Persson 1998:23).  

 

4.5 Motivation för lärande  

Enligt Abrahamsson (2010) gynnas elevers motivation till lärande genom att de känner att de 

lyckats med uppgifter och att de får visa sina kunskaper för andra. Det borde rimligtvis gälla 

alla elever i skolan. Det blir dock svårt för elever med beteendestörningar eller sociala 

problem att visa sina kunskaper och känna att de lyckas i en sammanhållen klass där 

disjunktiv undervisningen används. Enligt Jenner (2004) är det avgörande om läraren har 

höga eller låga förväntningar på eleven. Författaren talar om den såkallade pygmalioneffekten 

som går ut på att individer tenderar att bli sådana de förväntas vara.  

Jenner (2004) skriver att ” motivation inte är en egenskap hos individen, utan en följd av de 

erfarenheter man gjort och det bemötande man får” (Jenner 2004:9).  Med det som 

utgångspunkt blir det lärarens ansvar att bemöta och uppmuntra eleverna utifrån deras 

erfarenheter så att motivation kan uppstå. Det finns skillnader i vad som motiverar normala 

skolelevers lärande och vad som motiverar elever med speciella behov. Det finns givetvis 

skillnader mellan alla elever men i denna uppsats används begreppen normala elever och 

elever och elever med speciella behov. Den normala elevens motivation gynnas av många 

valmöjligheter, stort inflytande, eget ansvarstagande, grupparbeten och diskussioner (Jenner 

2004) medan elever med speciella behov gynnas av belöningar, färre valmöjligheter och 

tystare miljö. Elever med ADHD och Aspergers är svårare att motivera än den normala eleven 

(Abrahamsson 2010). Eresund & Wrangsjö (2008) belyser att KBT metoder eller liknande 

metoder med exempelvis social färdighetsträning, positiv och negativ förstärkning och träning 

i att kontrollera sitt beteende vad gäller aggressivitet eller andra utåtageranden visat sig vara 
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gynnsamt i undervisning av elever med utåtagerande beteenden.  Även Juul (2005) menar att 

KBT metoder med belöningssystem och tydlighet, samt extra social träning och acceptans 

kring att eleven med speciella behov inte alltid kan hantera samma typer av undervisning som 

de normala eleverna är viktiga aspekter i motivationsarbetet för elever med särskilda behov. 

Eresund & Wrangsjö (2008) menar precis som Juul att det inte går ställa samma krav på 

elever med exempelvis ADHD som på andra jämnåriga och att det i många fall är rimligt att 

särbehandla de eleverna.  Juul (2005) belyser vikten av den positiva och negativa 

förstärkningen som inte bara är förknippad med KBT metoder utan också i det behavioristiska 

perspektivet. Tydliga regler och struktur motiverar elever med utåtagerande beteenden (2005).   

 

Yttre belöningssystem som enligt Juul (2005) gynnar elever med exempelvis svårigheter i 

samspel, koncentration och är utåtagerande gynnar inte enligt Jenner (2004) motivationen hos 

normala elever. Jenner (2004) visar på att den inre motivationen hos eleverna hämmas av yttre 

belöningssystem som guldstjärnor och menar att läraren bör höja statusen på undervisningen 

genom att göra den mer meningsfull utifrån elevernas perspektiv. Om läraren ” … erbjuder 

fler val och försäkrar sig om att uppgifterna är tillräckligt utmanande och intressanta […] 

stimuleras elevernas kreativitet, kognitiva flexibilitet och begreppsmässiga förståelse” (Jenner 

2004:61). Jenner (2004) menar att det generellt är motiverande om elever har mål att uppnå 

och belyser att dessa mål måste vara rimliga. De ska också själva få utvärdera och ges 

möjlighet att hitta förklaringar för vad de ska göra och varför. Eleverna bör också ges tillfälle 

att förutspå vad som kan misslyckas, och om det misslyckas få analysera detta. Ett 

misslyckande kan sänka motivationen för det fortsatta lärandet och det är därför viktigt att det 

finns en god attityd till misslyckanden (2004). Vidare belyser Jenner (2004) vikten av att 

anpassa uppgifterna efter individen så att de blir lagom svåra, då har eleven störst chans att 

uppleva framgång istället för misslyckanden. Det är också gynnsamt om eleverna själva sätter 

egna mål (2004). 
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5 Metod 

I det här avsnittet beskrivs tillvägagångssättet för att uppnå uppsatsens syfte och därmed 

besvara frågeställningarna. För- och nackdelar kommer att belysas, lika så framgångar och 

hinder under arbetets gång.  

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Arbetet ska bidra med en ökad kunskap om och hur integrationen av elever med speciella 

behov i en skola för alla påverkar de elever utan speciella behov och lärares val av 

undervisningsmetoder. Det uppstår en mångfald av förutsättningar för lärande som skapas och 

utgör ett bredare spektra inom den individanpassade undervisningen när ramen för 

undervisningen ska innefatta fler olikheter än tidigare. En enkätundersökning kommer att 

ligga till grund för att få kunskap om hur undervisningen bedrivs i klasser där barn med 

speciella behov integrerats. 

I det första steget utarbetas ett syfte och frågeställningar, sedan tar vi del av tidigare forskning 

och teorier kring det valda området. Vi bearbetar och väljer ut relevant litteratur som blir en 

bas i undersökningen. Teoridelen bearbetas och omstruktureras kontinuerligt under arbetets 

gång då andra delar i uppsatsen förändrats eller när nya infallsvinklar uppkommer. I 

teoriarbetet lyfts begrepp som är relevanta för uppsatsen och undersökningen. Bryman (2011) 

menar att begrepp är viktiga i en kvalitativ undersökning. Begreppen underlättar för läsaren 

att följa med och förstå innehållet i uppsatsen. Bakgrund och begrepp är delar som 

kontinuerligt utvecklas och omarbetas på grund av nya infallsvinklar och utgångspunkter i 

både teori- och resultatdelarna. Syftet är ett stöd och vägvisare i arbetets gång. Det är både en 

tillgång och problematik att det inte finns tidigare forskning inom vår specifika inriktning 

inom undervisning. 

I de flesta fall när kvalitativa intervjuer utför finns det inga förutbestämda frågor och svar då 

den som blir intervjuad själv ska låtas styra över innehållet, så att intervjun blir så sann som 

möjligt (Trost 2005). Vi väljer att använda oss av en skriftlig intervju med sex övergripande 

frågeställningar där den intervjuade själv kan styra över svaren och var tyngdpunkten läggs. 

På så vis läggs ramarna utifrån uppsatsens syfte utan att påverka intervjuns innehåll. Trost 

(2005) rekommenderar stora och få frågeområden. 
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5.1.1 Kvalitativ ansats 

Vi använder en kvalitativ ansats för att uppsatsen utgår från undervisningsmetoder skapade av 

lärare i ett socialt sammanhang. Syftet med uppsatsen avgör val av ansats (Trost 2005).  Den 

kvalitativa ansatsen analyserar relationer mellan människor (Trost 2005), i detta fall mellan 

lärares val av undervisningsmetoder och vilka elever de har att ta hänsyn till i skolmiljön. 

Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ ansats kan beskrivas på följande sätt ”Det 

kvantitativa angreppssättet analyserar relationer mellan variabler och inte mellan människor” 

(Trost 2005:9).  

Den kvalitativa ansatsen hör ihop med den hermeneutiska forskningstraditionen som vilar på 

kontextuella förutsättningar (Bryman 2011). Med en hermeneutisk utgångspunkt hämtas och 

analyseras det skriftliga material som vi fått av yrkesverksamma klasslärare. Vid analys av 

datainsamlad text är avsikten att forskaren ska försöka förstå utifrån den uppfattning och det 

perspektiv som grundaren till texten haft (Bryman 2011). I vårt fall ska vi försöka förstå det 

insamlade resultatet utifrån varje enskild lärares perspektiv. 

 

5.1.2 Metod vid inhämtning av data 

Enkäten (se bilaga A) är utformad som en skriftlig intervju och skickas via e-post till femton 

lärare på två olika skolor. Av de femton svarade tre lärare, enkäten skickades då direkt till 

ytterligare fem lärare utan att passera rektor och två svar tillkom. Sammanlagt ingår fem 

lärares svar i undersökningen. Att använda en enkät med frågor av intervju karaktär har syftet 

att lärarna ska få möjlighet att begrunda sina svar med eftertänksamhet. Valet av e-post som 

insamlingsteknik underlättar insamlingen då resultatet skickas direkt till oss i textform. 

Materialet sammanställs, analyseras och jämförs med befintlig forskning och litteratur i 

ämnet. 

Uppsatsens syfte och frågeställningar är väl bearbetade för att utifrån det utforma enkäten. 

Enkät frågorna bearbetas och formuleras om för att kunna få svar på syfte och frågeställningar 

i uppsatsen. Diskussion och reflektion blir viktiga delar för att komma till en slutgiltig version 

av enkäten innan den skickas till berörda lärare. Alla frågeställningar i enkäten har noga 

granskats och arbetats fram utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar och enkätfrågorna 

har preciserats för att få svar på dessa. 
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5.1.3 Urval 

Intervjufrågor skickades ut till lärare som arbetar i klasser där det fanns elever med speciella 

behov integrerade. Genom det avgränsades urvalet i undersökningsgruppen. Anledningen till 

denna avgränsning var att samla in data från de lärarna med relevant kunskap och erfarenhet 

inom undersökningsområdet. Lärarna i fråga arbetar alla på F-6 skolor som är geografiskt 

placerade i olika orter. Storleksmässigt är skolorna belägna i allt från en mindre by till en 

mindre stad. Befintliga kontakter användes och enkäten passerade rektorer, som i sin tur 

skickade ut den skriftliga intervjun till berörda lärare på sina skolor. I detta läge gjorde 

rektorerna ett urval av sina lärare som inte ingen annan kunnat råda över. Vid senare tillfälle i 

processen behövdes mer resultat på grund av bristande deltagande vid tidigare utskick, då 

skickades enkäten direkt till lärare. Dessa kontakter arbetade inte på samma skolor som 

tidigare fått den skriftliga intervjun. Det senare utskicket resulterade i en snabb respons av två 

lärare och processen i uppsatsen kunde fortgå.  Sammanlagt deltog fem lärare i 

undersökningen. 

 

5.1.4 Bearbetning av material 

Materialet har bearbetats genom att de har sammanställts, tolkats och analyserats utifrån 

svaren i de skriftliga intervjuerna och utifrån syfte och frågeställningarna i uppsatsen.  I 

resultatet har lärarnas egna ord använts som citat i den löpande texten och i matriser för att ge 

en så sann och tydlig bild av svaren som möjligt. Det material som blev grund för 

resultatdelen har kopplats till och diskuterats utifrån teoridelen i uppsatsen. 

 

5.2 Metodkritik 

Någon tidsbegränsning sattes för att få tillbaka svar på enkäten vilket resulterade i att det tog 

lång tid för att få in material. Det bidrog till att en sammanställning av resultatet inte kunde 

påbörjas inom den tänkta tidsplanen. Nya deltagare fick kontaktas och påminnelse skickades 

till de tidigare deltagande skolornas rektorer. Dock utan större resultat. En frågeställning är 

om ett annat tillvägagångssätt hade ökat deltagandet i enkätundersökningen. Ett datum för 

sista svarsdag hade eventuellt kunnat lägga lite press på lärarna att svara. En annan fundering 

är om enkäten kunde delats ut på ett mer personligt sätt hade det då kunnat bidra till att fler 

lärare svarat. 
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Genom att en enkätundersökning valdes för att samla in data försvann möjligheten till att 

ställa spontana följdfrågor samt få förtydliganden. För att möjliggöra eventuella följdfrågor 

eller tillägg skulle lärarna fylla i kontaktuppgifter i början av enkäten där det även förklarades 

varför dessa behövdes (se bilaga A). En annan kritik till den valda undersökningsmetoden är 

att kroppsspråk och tonläge inte kunde uppfattas, vilket kunde ha bidragit till andra slutsatser 

än de som tagits. För att få en fördjupad insyn i ämnet borde undersökningen även ha 

innefattats av observationer. Observationer kunde inte göras i den här uppsatsen på grund av 

tidsbrist, men hade tillfört relevant material. 

 

5.2.1 Objektivitet  

Det är relevant att diskutera objektivitet i en undersökning då vi inte kan bortse ifrån att det är 

vi som har valt undersökningsområde och utgått från egna tankar och frågeställningar. Vår 

förförståelse och tidigare erfarenheter i ämnet går inte att bortse ifrån, de påverkar uppsatsen i 

stort. Innehållet har därför sannolikt påverkats av oss trots försök att förhålla oss objektiva 

och utan värderingar i sammanställning och utförande av undersökningen. Bryman (2011) 

menar att egna värderingar är vanliga inom följande delar i en undersökning: 

 valet av forskningsområde 

 utformningen av de frågeställningar som ska utforskas 

 valet av metod (er) 

 utformningen av forskningsdesign och tekniker för datainsamling 

 genomförandet av datainsamlingen 

 analysen av data 

 tolkningen av data 

 slutsatserna 

Ovanstående punkter är hämtade ur Bryman (2011:43–44) och vi har haft dessa punkter med i 

vår kritiska bearbetning av innehållet i uppsatsen. 

 

5.3 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra huvudkrav som bör övervägas i samband med 

forskning och insamling av resultat. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 
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konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I detta avsnitt presenteras de olika kraven 

kortfattat och belyser även om och hur de använts i arbetet med insamling av resultat. 

 

5.3.1 Informationskravet 

Den som forskar måste ge information om forskningens syfte till de som är berörda av 

forskningen (Vetenskapsrådet 2002). I vår första kontakt med rektorerna på de skolor vi 

skickat vår enkät till informerade vi via mejl vårt syfte och den forskningsetik som berördes 

(se bilaga A). I vår enkät som de deltagande lärarna fick ut informerade vi i början av 

dokumentet om forskningens syfte och forskningsetik. ”Det skall dessutom tydligt framgå att 

deltagandet är frivilligt och att de uppgifter som insamlas inte kommer att användas för något 

annat syfte än för forskning.” (Vetenskapsrådet 2002:7). En kort presentation av oss forskare 

gjordes i inledningen av enkäten där det framgick var vi kom ifrån och varför vi gjorde en 

enkätundersökning, vilket även ingår i rekommendationerna i informationskravet från 

vetenskapsrådet (2002). Det fanns inget krav på att medverka vilket framgick tydligt i 

inledningen av enkäten. 

 

5.3.2 Samtyckeskravet 

”Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke.” 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Vidare skriver vetenskapsrådet att detta krav är bundet av 

undersökningens natur med betydelse på medverkandenas aktivitet. I och med användandet av 

en enkätundersökning och behövs inte samtyckeskrav skriver Vetenskapsrådet (2002). Vidare 

menar de att man har gjort sitt samtycke när man enligt informationskravet frivilligt valt att 

delta i undersökningen då man skickat svar. Dock belyser de att ”I vissa fall, då 

undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke 

inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, 

lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part.” 

(Vetenskapsrådet 2002:9). Då undersökningen inte innefattas av något av detta i och med att 

undersökningen kring undervisningsmetoderna inte syftar till enskilda individers beteende har 

därför samtycke inte behövt samlas in. 

En annan regel som innefattas av samtyckeskravet är rätten att själv bestämma om och hur de 

vill vara delaktiga i undersökningen och när de själv vill kunna avbryta deltagandet utan 

negativa konsekvenser för dem själva. Regeln leder in på ytterligare en regel som säger att 
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deltagaren får inte utsättas för påtryckningar i sitt beslut att avbryta deltagandet 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

5.3.3 Konfidentialitetskravet  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan 

ta del av dem.” (Vetenskapsrådet 2002:12). Vi har i undersökningen informerat om att vi tar 

hänsyn till konfidentialitetskravet som innebär att som medverkar i undersökningen 

avidentifieras och att det material som kommer in via enkäten endast används i den här 

specifika uppsatsen. Vetenskapsrådet skriver att som forskare måste man vara försiktig och att 

avidentifierad inhämtad data kan av visa utomstående person likväl urskilja vem eller vilka 

som deltagit eller beskrivs i den inhämtade datan. Avrapportering av insamlad data gäller 

likväl skriftligt som muntligt när man talar om uppsatsen (Vetenskapsrådet 2002). 

 

5.3.4 Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

(Vetenskapsrådet 2002:14). Uppgifter som samlats in får inte användas i andra syften så som 

när det gäller att ta beslut och vidta åtgärder som påverkar någon enskild person. Dock kan 

det endast göras om man har godkännande av den berörda. Som forskare bör man alltid tänka 

över risken för att resultatet användas på fel sätt av andra som tar del av forskningen 

(Vetenskapsrådet 2002). 

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Enligt vår mening är intervju frågor i skriftlig form är det bästa sättet i en sådan här 

undersökning för att få svar på de frågorna uppsatsen ska besvara, därför har en enkät 

utformats som motsvarar detta. Våra frågor täcker enligt oss problemområdet och ger validitet 

åt det uppsatsen ska undersöka. Det anser vi utifrån egna iakttagelser som gjorts på VFU-

platser och vid andra tillfällen vi vistats i skolmiljö. Förutom detta har vi även konstruerat 

frågorna utifrån litteratur. Kvaliteten på den skriftliga intervjun har en hög reliabilitet. Det 

eftersom lärarna i lugn och ro får tänka över sina svar på egen hand utan att vi sitter öga mot 

öga med dem i en intervju där de måste svara direkt. Lärarna ombeds skriva sina namn och 
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information så de kan nås om det är något som behöver kompletteras. Det ökar möjligheten 

till hög reliabilitet i uppsatsen. 

 

Dock kan det ske feltolkningar både från lärarnas sida när de läser frågorna och svarar utifrån 

dem. Men även från vår sida kan det ske feltolkningar i sammanställning och analys av 

svaren. Fakta kan uppfattas och tolkas utifrån olika perspektiv och erfarenheter.  
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6 Resultat 

Här presenteras resultatet som kommit fram genom de enkätundersökningar som gjorts. 

Resultatet har sammanställts utifrån de frågeställningar som besvarats i enkäten. Den text som 

är kursiverad är citat ur det material som hämtats in via enkätundersökningen. Citaten har 

satts in i tabeller för att förtydliga innehållet. Då citaten är direkt hämtade ur de svar som 

lärarna i undersökningen givit förkommer det stavfel, som inte kan korrigeras. De fem lärare 

som deltagit i enkätundersökningen har fått fiktiva namn.  

 

6.1 Ändras undervisningen från det sociokulturella till det behavioristiska i 

en skola för alla 
De olika speciella behov som blivit representerade i den här undersökningen är ADHD, 

Aspergers, Downs syndrom, inlärningssvårigheter, koncentrationsvårigheter, ämnesrelaterade 

svårigheter, språkstörningar, motoriska svårigheter, problem med turtagning, oförmåga att 

hantera nya och plötsliga situationer samt svårigheter i att lösa problem och i att arbeta utifrån 

olika arbetssätt och i nya miljöer. Flera av dessa elever har åtgärdsprogram. 
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6.1.1 Påverkar elever med speciella behov sättet att undervisa 

Utifrån enkätundersökningen har det framkommit att eleverna med speciella behov påverkar 

sättet att undervisa (se Tabell 1). Lärare belyser att undervisningsformerna fått ändras i och 

med att elever med speciella behov integrerats i klassen och att de tyngre ämnena läggs ofta 

på förmiddagarna. Lärarna påvisar att de försöker att ha en så ”normal” undervisning som 

möjligt. I Tabell 1 presenteras ett urval av de svar som kommit in via enkäten.  

 

Tabell 1 

I tabellen nedan presenteras de svar som handlar om hur elever med speciella behov påverkar 

sättet att undervisa.  

Lena Det påverkar i högsta grad sättet vi undervisar på […]flexibel i sin 

undervisning […]anpassar vi undervisningen genom att vara så konkreta som 

möjligt vid genomgångar och instruktioner […]två lärare […] 

[…]återkommande får förklara och berätta vad det är de ska göra 

Stina Mer individanpassning än annars kanske. Mindre av uppgifter där man arbetar 

parvis eller i grupp, än vad man skulle kunna önska 

Kajsa   Alla elever ska få den hjälp de har rätt till och undervisningen ska ju anpassas 

efter varje elev. Man får efter den grupp man har och inte göra som man alltid 

har gjort. Alla grupper ser inte likadana ut. Alla elever påverkar mitt sätt att 

undervisa inte bara de med speciella behov 

Hilda Ja 

Eva eleven kanske inte är med på hela tiden 

 

 

  



28 

   

6.1.2 Påverkas sättet att utforma miljön för undervisning i klassrummet 

Att miljön behöver anpassas efter eleverna med speciella behov påvisas av flertalet lärare som 

medverkat i undersökningen (se Tabell 2). Ett exempel är placering av möbler och vilken 

sorts möbler man använder i sitt klassrum. Datorer används som komplement till den övriga 

undervisningen för de elever med speciella behov. 

 

Tabell 2 

I tabellen nedan presenteras hur och om undervisningsmiljön förändras.   

Lena … det finns en egen liten hörna med skärmar där man kan gå undan och arbeta 

enskilt med elev […] flera enskilda arbetsplatser där elever får tillfälle att jobba 

ensamma om de behöver. Whiteboard-tavlan framme vid oss försöker vi hålla 

ren från onödiga saker för att det vi visar ska bli så konkret och tydligt som 

möjligt. Skoldagens innehåll står på tavlan med bilder och text. När en lektion 

är genomförd tas den bilden bort från tavlan 

Stina Eleverna sitter i bänkar en och en i stället för vid arbetsbord […]Inte för mycket 

saker framme som kan distraherar 

Kajsa Det bör finnas mycket konkret material och spel att jobba med. Samtidigt får 

man tänka på de elever med koncentrationssvårigheter lätt blir störda om det är 

för mycket saker runt omkring dem. Inte helt lätt att anpassa miljön så att det 

passar alla elever 

Hilda  Eleven med ADHD måste alltid sitta på samma plats och ha sina saker i en 

hurts bredvid sitt bord.  Eleven med koncentrationsproblem måste sitta på en 

trygg och lugn plats. Eleverna med inlärningsproblem måste sitta långt fram så 

att jag snabbt kan nå dem.[…]Två elever har egna datorer som de även 

använder hemma. De andra två har tillgång till datorer i skolan. 

Eva En elev med speciella behov behöver sitta på samma plats i klassrummet hela 

tiden. Det blir en trygg miljö. Man kan också ha en plats dit eleven kan gå för 

att få vara avskild 
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6.1.3 Finns det tillgång till ytterligare resurser i klassen 

Vissa klasser har resurser vissa tider under skoldagen och andra har det hela skoldagen. 

Samtliga har tillgång till någon form av resurs eller stöd i klassen (se Tabell 3). En lärare 

beskriver hur en ytterligare resurs möjliggör att använda olika metoder och kunna ge tid till de 

övriga eleverna i klassen. En tredje lärare påvisar också vikten av att det finns ytterligare 

resurser i klasser med elever med speciella behov integrerade. En av lärarna har endast 

tillgång till resurs i form av specialpedagog under en timme per dag. 

 

Tabell 3 

Här presenteras de svar som kommit in genom enkätundersökningen och som handlar om 

tillgång till resurs 

Lena Har löst behovet av extra resurs genom att tillsätta ytterligare en lärare i klassen 

samt i vissa fall en till en undervisning 

Stina Högre personaltäthet och speciallärare. Ja, att det är fler personer i 

klassrummet gör det ju möjligt att i högra grad individanpassa undervisningen 

och enskilda genomgångar vid behov  

Kajsa Jag har en extra person i min klass som jobbar extra resurs men som i huvudsak 

jobbar med ett barn. Den stora skillnaden är att jag kan fördela min tid mellan 

alla eleverna och inte lägga 90 % på den elev som har 

koncentrationssvårigheter. Det är en förutsättning för att jag ska kunna 

använda mig av de metoder som jag beskrev tidigare 

Hilda Specialpedagog finns knuten till klassen ca en lektion per dag. Ingen assistent 

men däremot är gruppen liten med tanke på behovet av resurser. 

Eva Jag har tillgång till resurs varje fm. Det förändrar så att jag vet att eleven 

arbetar. Annars hade jag fått korta ner arbetspassen för eleven.  
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6.2 Vilka undervisningsmetoder används och utifrån vilken elevnivå 
Lärarna använder olika undervisningsmetoder (se Tabell 4). Det understryks att eleven med 

speciella behov behöver mer struktur än de andra men att nivån är densamma som för de 

normala eleverna. En annan lärare använder sig av schema med bilder för att tydliggöra 

struktur och innehåll av skoldagen. Elev med speciella behov har ett eget schema med samma 

struktur på sin bänk för att förtydliga extra. Material som är anpassat för elever med 

koncentrationssvårigheter används i hela elevgruppen. Flera lärare använder timstock i 

undervisningen.  

 

Tabell 4 

Den här tabellen visar deltagarnas svar kring undervisningsmetoder 

Lena En-till-en undervisning används för vissa elever och konkret material och även 

hjälp en-till-en, men mer i instruktionssituationer används också. Vi använder 

överhuvudtaget mycket konkret och laborativt material. Eleverna får jobba två 

och två och vi pratar mycket kring hur eleverna tänker. 

Stina  Klar och tydlig och återkommande arbetsgång […] eftersom spridningen av 

eleverna kunskapsförmåga i klassen är mycket stor måste man individanpassa 

mycket 

Kajsa Jag använder mig av ett dagsschema. Det är ett schema med bilder som visar 

hur dagen ser ut och vad eleverna ska jobba med. Bilderna plockas bort efter 

hand som lektionerna tar slut. Det ger en överskådlig bild av vad det är vi ska 

göra just nu och vad vi ska göra sedan. Den elev med svåra 

koncentrationssvårigheter har ett likadant schema på sin bänk[…]Jag använder 

mig också av en time-timer, en klocka som visar hur lång tid eleverna ska jobba. 

Det är ett rött fält på klockan som minskar när tiden går. Vi har också en 

timstock som fyller samma funktion ungefär[…] Gemensam genomgång. 

Hilda Mycket gemensam klassundervisning med förläsning/berättande och 

diskussioner. Detta passar alla elever. Individanpassad undervisning vid allt 

enskilt arbete eftersom eleverna befinner sig på olika nivåer.   

Eva Min elev är med kunskapsmässigt på lika villkor som övriga elever. Eleven 

behöver veta vad som händer under dagen, att få en struktyr över sin dag. 
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6.3 Vilka uppfattningar läraren har kring om den normala eleven 

missgynnas i en skola för alla 
Samtliga lärare som deltagit i enkätundersökningen skriver att de normala eleverna påverkas 

negativt samtidigt som de också påverkas positivt vad gäller förmågan att se allas lika värde 

(se Tabell 5). 

 

Tabell 5 

Här visas svaren kring vilka uppfattningar lärare har om den normala eleven missgynnas i en 

skola för alla 

Lena de normala eleverna är hjälpsamma och bryr sig om[…]är väldigt 

hänsynstagande och verkar inte tycka att det är något problem. 

Stina … att det är viktigt för alla människor att tidigt i livet lära sig att alla 

människor är olika med olika behov, olika styrkor och svagheter. Detta är också 

en viktig kunskap. Genom ett väl genomtänkt arbetssätt och ett väl fungerande 

arbetslag tror jag att man kan tillgodose alla elevers behov till stor del. 

Kajsa Klart att de andra eleverna påverkas.[…] Har man en elev som har t ex 

koncentrationssvårigheter tar den eleven så klart en stor del av lärarens tid. 

[…] minskad arbetsro om inte den eleven har rätt att få den hjälp han/hon 

behöver. Tycker att det är viktigt att man kollar på elevernas behov och inte 

antalet barn när man fördelar resurser i en klass. […] barnen utan speciella 

behov lär sig mycket av de barn med speciella behov vilket ger en förståelse att 

alla inte är lika och att alla inte kan/orkar/klarar av att gör samma saker. Men 

att de ändå är lika mycket värda!! 

Hilda Några elever är goda förebilder och bär upp gruppen för det mesta. Olikheter 

berikar! 

Eva De tycker det är jobbigt när eleven har svårt att vara tyst och säger en massa 

tråkiga ord, men de lär sig också att ta hänsyn. 
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6.4 Sammanfattning 

Utifrån de svar som inhämtats via enkätintervjun har det framkommit att det finns många 

olika typer av speciella behov som behöver tillgodoses ute i verksamheterna. Lärarna påpekar 

flera gånger vikten av att individanpassa undervisningen och att vara flexibla i en skola för 

alla (se Tabell 1). Lärarna uttrycker att de får ändra sina undervisningsmetoder på grund av 

eleverna med speciella behov, vilket resulterar i exempelvis färre grupparbeten och 

samarbeten (se Tabell 1). Det resulterar i en ökad tydlighet och ett frekvent upprepande av 

instruktioner. Material som förstärker och förtydligar instruktioner och struktur används. En-

till-en undervisning förekommer för vissa elever. Elever med speciella behov placeras längst 

fram i klassrummet, behåller samma platser samt har sitt skolmaterial nära till hands (se 

Tabell 2). Även miljöns utformning förändras och enskilda bänkar används istället för 

arbetsbord samt att tillgång till en mångfald av olika konkreta material begränsas till fördel 

för elever med koncentrationssvårigheter. Flera lärare beskriver att avskilda arbetsplatser är 

viktiga för elever med speciella behov. Information på white-board tavlan begränsas för att 

inte ge för många intryck till eleverna med speciella behov. I ett fall ses inte det konkreta 

materialet som störande utan snarare som en fördel. Hjälpmedel som time timer, timstock och 

datorer används i vissa fall enbart av eleverna med speciella behov och andra fall används 

dessa hjälpmedel av samtliga elever i klassen (se Tabell 4). Tillgång till en extra resurs är en 

förutsättning för att kunna arbeta utifrån allas olika förutsättningar då elever med 

koncentrationssvårigheter tar mycket av lärarens tid. I vissa fall har klassen två lärare och i 

andra fall har klassen färre elever (se Tabell 3). Samtliga intervjudeltagare menar att det kan 

vara positivt för de normala elevernas syn på allas lika värde när elever med speciella behov 

integreras i de vanliga klasserna. De normala eleverna tar ansvar för gruppen som helhet och 

inkluderar alla (se Tabell 5).   
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7 Analys 

I analysen kopplas resultat och teori samman med frågeställningarna vilket bidrar till att 

frågeställningarna besvaras och bearbetas.  

 

7.1 Ändras undervisningen från det sociokulturella till det behavioristiska i 

en skola för alla 
Utifrån resultatet uppmärksammas att undervisningsmetoderna förändras i och med en skola 

för alla. Förändringen sker utifrån elever med speciella behov och bidrar i flera fall till färre 

grupparbeten och samspel i undervisningen. Detta missgynnar normala elever eftersom dessa 

lär bäst genom grupparbeten, diskussioner och samspel (Williams 2001). Elever med 

utåtagerande och koncentrationssvårigheter har svårt med det sociala samspelet. Klasser med 

färre elever är enligt Juul (2005) gynnsamt för elever med speciella behov. Den formen av 

åtgärd använder sig endast en av de fem klasserna av. Lärarnas svar tyder på att 

undervisningen struktureras mer än vad den skulle gjort i en klass med enbart normala elever, 

vilket också Juul (2005) skriver om när hon talar om hur motivationen hos elever med 

utåtagerande beteenden höjs av regler och struktur.   

I resultatet ser vi att lärarna möblerar klassrummet utifrån eleverna med speciella behov. 

Bänkar placeras enskilt då eleverna med speciella behov behöver avskärmning och en miljö 

med så lite störande intryck som möjligt. I enkäten har det framkommit att material plockas 

bort ifrån klassrummen för att inte vara störande moment för elever med 

koncentrationssvårigheter. Steele (2005) belyser att dessa elever blir störda av för många 

intryck. Detta sätt att undervisa kan kopplas till det behavioristiska perspektivet på 

undervisning och Hejlskov Elvén (2009) styrker detta arbetssätt för elever med speciella 

behov. Undervisning med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet kan 

uppmärksammas genom att bänkar står tillsammans eller att små bord används (Williams 

2001). Detta sätt att utforma miljön används inte alltid i en skola för alla utan det 

behavioristiska perspektivet på klassrumsmets utformning styr i flera av våra 

undersökningsfall.  Eleverna med speciella behov tar mycket av lärarens tid vilket ställer krav 

på tillgång till resurs i klassen för att tillgodose alla elevers behov. Steele (2005) menar att 

lektionerna ska vara förutsägbara och att elever med speciella behov behöver mer tid för 

lärande än normala elever. Elever med speciella behov placeras längst fram i klassrummen 

och det har framkommit att det är betydelsefullt att eleverna inte bara får sitta längst fram utan 

att de också bör behålla samma plats hela tiden. Det medför att de platser som kan anses som 
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mycket attraktiva för lärande blir låsta och att de normala eleverna därmed inte får tillgång till 

platser långt fram i klassrummet.  

Då det framkommit i resultatet att flera lärare lägger upp undervisningen på så vis att 

lektioner inleds med att läraren föreläser och berättar med extra vikt på tydlighet och efterföljs 

av individuellt arbete. Ett sådant upplägg är starkt förankrat i ett behavioristiskt sätt att 

undervisa (Hwang, Nilsson 2011). Lärare påvisar också att vissa elever inte klarar av att 

arbeta längre perioder och att undervisningen därför bryts ner till delar. Steele (2005) belyser 

att detta är förankrat i ett behavioristiskt sätt att undervisa och är även en del av KBT metoden 

(Juul 2005) 

Undersökningen visar på att lärare får frångå det sociokulturella undervisningssättet och 

övergå till ett undervisningssätt mer likt det behavioristiska. Tendenserna uppstår i 

inkluderingen av elever med speciella behov i form av koncentrationssvårigheter, 

samspelsproblematik, ADHD och Aspergers. I det avseendet stämmer undersökningens 

resultat ihop med den teori som ligger till grund för arbetet och som förklarar hur elever med 

speciella behov bör bemötas i förhållande till normala elever. 

 

7.2 Vilka undervisningsmetoder används och utifrån vilken elevnivå 
Metoder som är avsedda för elever med speciella behov används även för normala elever så 

som timstock och time timer. En annan anpassning är färre konkret material i klassrummen. 

Normala elever gynnas av rik tillgång till olika material och metoder för inlärning enligt 

Jenner (2004), men eftersom elever med exempelvis koncentrationssvårigheter istället störs av 

detta tas material bort ur klassrummen. Många lärare belyser att de hellre försöker arbeta 

utifrån undervisningsmetoder som är individanpassade än utifrån klassen som helhet. Det är i 

enlighet med Salamancadeklarationen som beskriver att en sådan undervisningsmetod är att 

föredra (Persson 2007). Vidare beskriver lärare i undersökningen att det inte är lätt att 

åstadkomma bra individanpassade metoder, i synnerhet om det inte finns resurs till hands.  

Lärare i undersökningen menar att individanpassad undervisning kräver att det finns 

resurspersonal i klassen. Johansson (2000) har också i sin studie kommit fram till att lärare 

lyfter vikten av såväl resurs som mindre klasser. I resultatet har det framkommit att utan extra 

resurs för gruppen finns det inte tillräckligt med tid för varje elev och på så sätt tillgodose 

elevers individuella nivå. Persson (1998) styrker att tillgång till resurs och specialpedagogiska 

insatser är den enda möjligheten för att läraren ska kunna erbjuda individanpassad 
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undervisning. Steele (2005) belyser att elever med speciella behov behöver få mer tid än 

normala elever. 

I ett av fallen i resultatet beskrivs att det är eleven med speciella behov som får anpassa sig till 

den övriga gruppen och inte tvärtom. Däremot lyfts att eleven behöver mer struktur och stöd 

än de övriga eleverna. Bland de elever med speciella behov som är representerade i 

undersökningen finns de som har problematik kring turtagning. Williams (2001) menar att 

turtagning är en viktig del i ett sociokulturellt perspektiv på lärande vilket gör det svårt att 

arbeta utifrån detta perspektiv i en skola för alla. 

 

7.3 Vilka uppfattningar läraren har kring om den normala eleven 

missgynnas i en skola för alla 
Samtliga lärare belyser att normala elever gynnas i en skola för alla utifrån 

värdegrundsperspektivet. Persson (2007) skriver att när alla elever är inkluderade i 

undervisningen minskar negativa attityder till olikheter. Lärare antyder att de normala 

eleverna kan uppleva eleverna med speciella behov som störande vad det gäller arbetsro. I 

resultatet kommer det fram att lärare tror att normala elever påverkas. Informationen indikerar 

på att lärarna anser att inkluderingen gynnar värdegrundsarbetet men missgynnar till viss del 

ämneskunskaperna. Elever med normala förutsättningar missgynnas också vad gäller att få 

lärarens tid då läraren behöver ägna mer tid till elever med speciella behov än de normala. 

Undersökningen visar på att högre krav ställs på lärare och arbetslag för att tillgodose alla 

elever när elever med speciella behov finns inkluderade i klassen. Det resultatstyrda 

skolsystemet gör det svårt för lärare att i integrerade klasser fokusera på de högpresterande 

eleverna (Bergh 2008) i och med kraven på måluppfyllelse (Wahlström 2008). 

Lågpresterande elever gynnas mer ön högpresterande elever i elevgrupper som inte är 

homogena (Williams, Pramling Samuelsson 2000). 

 

7.4 Avslutande analys 
De lärare som medverkat i den här uppsatsen tydliggör att det finns svårigheter med att 

utforma undervisningen så att den passar alla. Persson (1998) har i sina resultat kommit fram 

till att den vanliga skolundervisningen inte kan utformas så att såpass många olika förmågor 

som ett inkluderande av elever med speciella behov kräver. Detta kan ställas mot det faktum 

att så många elever som möjligt inkluderas men så få resurser som möjligt tillsätts. Det verkar 

som om inkludering och en skola för alla snarare kan ses utifrån att kommuner och stat vill få 
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ekonomiska vinningar i form av besparad arbetskraft och färre lokaler att underhålla och 

betala för. Att tillgång till resurs varierar mellan klasserna i undersökningen indikerar på att 

det är möjligt att kommuners olika ekonomiska förutsättningar sätter prägel på möjligheterna 

till hjälp för elever med speciella behov.  Med tanke på hur lite forskning och studier det finns 

kring om de normala eleverna påverkas av inkluderingen eller om möjligheterna till goda 

undervisningsformer som gynnar alla i klassen sätts på spel tyder på att man tänkt mer utifrån 

ett ekonomiskt perspektiv än ur själva skol- och undervisningsperspektivet. Det finns dock en 

hel del forsknings om faktiskt tyder på att elever med särskilda behov gynnas rent 

kunskapsmässigt av att få gå en normal klass och mötas av högre förväntningar än i en 

särskoleklass.  

Både teorikapitlet och resultatet indikerar på att flera elever inte alls får den undervisning de 

är berättigade till och troligtvis möts av lägre krav och förväntningar än de skulle mötts av i 

en klass utan elever med speciella behov. Enligt Persson (1998) var tanken att med 

inkluderingen att frigöra resurser på individnivå, men i och med det ökade trycket på 

besparingar har dessa resurser inte funnits och lärare måste hålla sin undervisning i en 

sammanhållen klass istället för i mindre grupper som kanske hade varit mer gynnsamt för alla. 

Utifrån Hellbergs (2006) studie framgår att det inte är möjligt att anpassa 

undervisningsmetoder i en klass så att alla gynnas vilket medför att det finns ett stort problem 

om syftet med undervisningens utformning är att gynna alla men istället gynnas kanske ingen. 
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8 Diskussion  
Vi för här diskussioner utifrån teori, resultat och analys i uppsatsen. Här tas också nya 

infallsvinklar upp i den avslutande diskussionen.  

 

8.1 Diskussion kring teoriavsnittet 

Vi menar att i dagens samhälle gynnas eleverna av att arbeta tillsammans med andra och att 

diskussioner och grupparbeten främjar lärande. Detta gäller för de flesta normala elever. 

Däremot gynnar detta sätt att undervisa inte de elever med speciella behov som istället 

behöver lugn och ro, tystnad, blir motiverade genom belöning, som behöver extra mycket 

hjälp och stöd och som har svårt att samspela med andra. 

Forskning som gjorts stödjer ett sociokulturellt sätt att undervisa, tros det finns det 

indikationer som tyder på att elever inte alls lär sig lika bra i en sådan miljö och att man därför 

bör förhålla sig kritisk till det sociokulturella samlärandet. Det som gör forskningen kring 

undervisningsframgångar utifrån det sociokulturella perspektivet mindre trovärdig är att den 

skapad och utarbetad utifrån en laboratoriemiljö och inte utifrån den naturliga skolmiljön 

(Williams 2001). Även läroplanen för grundskolan ser på undervisning utifrån det 

sociokulturella perspektivet, men blir motsägelsefull då mycket av skolans innehåll och 

utformning idag kräver individualisering istället för ett gemensamt lärande. 

Ekonomin styr vilka resurser som kan finnas inom skolan, och med dagens besparingar har vi 

sett att det inte finns tillräckliga resurser för att bemöta eleverna med speciella behov och 

hjälpa dem in i den vanliga skolans, samt vara ett stöd för läraren i sitt arbete med att skapa en 

undervisning som kan gynna alla. I skolans läroplan står att skolan ska stimulera samtliga 

elever och att de ska ges stort inflytande på undervisningens och att eleverna ska känna att 

undervisningen tilltalar dem och känns meningsfull. Vi tror inte att detta är möjligt med tanke 

på de nedskärningar vi tidigare nämnt samt att en lärare i stor klass troligtvis får mycket svårt 

att planera och genomföra undervisning som passar för alla olika individer. Med tanke på att 

målen för skolorna är att så många elever som möjligt ska nå minst betyget E i alla ämnen när 

de slutar grundskolan tror vi att undervisningen allt för ofta planeras och genomförs efter de 

lägst presterande för att få dem att nå målen. Därmed blir de medelpresterande och de 

högpresterande direkt påverkade av en alltför enkel undervisning med för lite eller inget 

inflytande alls.  
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Ett ökat inflytande medför ett större ansvar vilket normala elever ofta klarar av medan 

exempelvis elever med ADHD eller Aspergers klarar ansvarstagandet mindre bra.  Hur kan 

man då lyckas med att undervisa och ta fram framgångsrika metoder för undervisning när det 

inte längre handlar om olika kunskapsnivåer inom elevgruppen utan också olika möjligheter 

för inlärning. Att undervisa den normala eleven och att undervisa eleven med speciella behov 

ställer läraren i en position där hon måste i sin undervisning utgå både från ett såkallat 

sociokulturellt perspektiv på lärande samtidigt som ett behavioristiskt perspektiv vilket borde 

vara omöjligt i en sammanhållen klass.  

I jämförelser mellan grundskolans läroplan och grundsärskolans läroplan ser vi att det som 

handlar om att kunna utveckla arbetet och att välja handlingsalternativ är borttaget från 

grundsärskolans kunskapsmål, troligtvis därför att dessa elever inte har förmågan att i 

skolmiljön ta ansvar för en sådan process. Så hur är det möjligt att de elever som tidigare 

ansetts behöva gå i särskola och som i och med det nya sättet att hantera avvikelser i en skola 

för alla plötsligt ska kunna ta stort ansvar och kunna klara samma kunskapskrav för betyg. 

Hur ska läraren kunna anpassa sin undervisning till alla när alla plötsligt innefattas av ännu 

fler olikheter och olika förmågor. I diskussion och i teori utifrån de bakomvarande teorierna i 

detta arbete visas att detta är och borde vara både orimligt och omöjligt. I och med ett 

salutogent tänkande kan förstås hur det kan ha blivit på så vis att alla ska inkluderas, men tänk 

på hur exkluderande det kan bli för eleverna som kanske alltid är sämst, för att de egentligen 

inte har förmågan att prestera på samma nivå som den normala eleven. Och att de elever som 

är medel och hörpresterande som kanske får mötas av en alltför låg undervisningsnivå blir 

exkluderade ur en annan synvinkel. 

 

8.2 Diskussion kring resultat och analys 
Uppsatsens resultat och analys påvisar att det finns tendenser till att undervisningen förändras 

i samband med inkluderingen av elever med speciella behov i form av ADHD, Aspergers och 

andra behov som har med samspel och koncentrationssvårigheter att göra. Förändringen blir 

att undervisningen liknar mer det behavioristiska perspektivet än det sociokulturella, vilket 

kan bli negativt vad gäller motivationen och lärande hos de normala eleverna.  Flera lärare 

påpekar att de inte kan ha så mycket konkret material framme som de annars hade haft, samt 

att de får ändra om i planering av klassrummet utformning till en mer behavioristisk miljö där 

bänkar står enskilt istället för tillsammans. Vissa delar av klassrummet blir låst till elever med 

speciella behov vilket givetvis får till följd att ingen av de normala eleverna får tillgång till 
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dessa för många annars attraktiva platser för lärande. Olika avskärmningar förekommer där 

elever med koncentrationssvårigheter kan sitta i lugn och ro. Om elever med dessa problem 

måste sitta avsides och bakom skärmar anser vi att den inkludering som ska ske i och med en 

skola för alla inte alltid blir inkluderande. Om eleven sitter avsides under lektionerna, och på 

rasterna har svårt med samspela kan vi ställa oss frågande till hur stor del av dagen eleven 

egentligen är inkluderad. 

Många tvingas använda olika former av förstärkning eller förtydligande av undervisningen 

gång och tid och det varierar i om exempelvis time-timer och timstockar används enbart för 

de eleverna med behov eller om de används till alla i klassen. Samtliga lärare i 

undersökningen skriver att de måste individanpassa undervisningen och att detta inte är 

möjligt utan tillgång till extra resurser i klassen. Åtgärder har gjorts på olika sätt med bland 

annat mindre klasser, två klasslärare, assistent och specialpedagog vissa delar av dagen. Enligt 

teori som ligger till grund för det här arbetet och som tar upp viktiga aspekter i att få en skola 

för alla att fungera är mindre klasstorlekar och tillgång till specialpedagogiska insatser. 

Mindre klasser anses gynna eleverna med speciella behov då det blir färre intryck för dem att 

bearbeta. Endast en av fem klasser har lyckats med att ha mindre klasstorlekar trots att det 

uttalat är det som är viktigt för elever med koncentrationssvårigheter. Det tar oss tillbaka till 

vår diskussion kring teorin som påtalar att den ekonomiska aspekten styr vilka tillgångar och 

resurser en elev eller klass kan få och att författare i vårt teoriblock lyfter att det är de elever 

med speciella behov som blir lidande i detta. Det borde rimligtvis också påverka de normala 

eleverna om eleven med exempelvis ADHD och koncentrationssvårigheter inte får stöd i 

klassen. Lärarna påpekar själva att det inte går att föra en god undervisning som gynnar alla 

elever utan resurs i klassen då den eller de eleverna med speciella behov skulle ta 90 % av 

lärarens tid och endast 10 % skulle således bli kvar för de normala eleverna att nyttja. Man 

borde ställa sig frågande till om mindre klasser utan resurs gynnar de normala eleverna mer än 

att de blir färre som får dela på de 10 % tid som läraren har att ge dem.  

Lärarna i undersökningen påtalar att de lägger upp sin undervisning på så sätt att de föreläser 

eller berättar med tydlighet i helklass för att sedan låta eleverna arbeta enskilt. Detta är starkt 

förankrat i ett behavioristiskt sätt att undervisa om det är så att man följer exakt den här 

proceduren vid flertalet lektioner. Lärarna skriver också att de måste vara mycket tydliga och 

att de visar hela dagen struktur på tavlan genom att använda bilder som förstärkning och 

förtydligande. Detta i samband med att elever med vissa speciella behov inte klarar av 

förändringar eller nya intryck bidrar till att allt redan innan är bestämt av läraren och att 
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läraren är den som strukturerar och planerar och eleverna ges mycket lite inflytande på ett 

sådant arbetssätt. Lärarna skriver att det krävs mer regler när det finns elever med speciella 

behov kopplade till samspel, koncentrationssvårigheter och andra liknande problematik i 

klassen. Regler är givetvis bra för alla elever, men om det plötsligt ställs mer regler än vanligt 

tror vi att det kommer att påverka de normala eleverna till det negativa vad gäller lärande. I 

dagens samhälle ska vi alla kunna följa lagar och regler men vi måste också kunna förhålla 

oss kritiskt och ifrågasätta det som finns runt omkring oss, vara ansvarstagande, ta egna 

initiativ och vara kreativa och uppfinningsrika. I skolans läroplan finns begreppet 

entreprenörskap med, vilket anses vara värdefullt i den nutida och framtida arbetsmarknaden. 

För att återkoppla till regler, är dessa givetvis bra men så fort det finns en regel ska den också 

upprätthållas och följas vilket vi tror gör elevernas inflytande mindre och deras egna 

tankegångar färre vilket hämmar entreprenörskap. Det ställer också krav på läraren att se till 

att reglerna följs vilket skapar ytterligare moment i arbetet. Enligt flera författare i teorin 

behöver de normala eleverna utgå från de egna erfarenheterna, få vara delaktiga i utformning 

och planering av sin skoldag, få utgå från sina erfarenheter och mycket mer. Detta ställer krav 

på en mer öppen och tillåtande skolmiljö, vilket i det här arbetets resultat har visat sig inte bli 

möjligt när elever som behöver tydlig struktur och mer regler är inkluderade.  

Samtliga lärare skriver att de trots allt anser inkluderingen gynna de normala eleverna och 

samtliga påtalar detta utifrån värdegrundsperspektivet men ingen lärare tar upp 

kunskapsperspektivet. Någon lärare skriver att de normala eleverna kan tycka det är jobbigt 

när eleven med speciella behov stör och säger dumma saker, men framhåller sedan 

värdegrundsperspektivet och det goda i inkluderingen.  

 

8.3 Pedagogiska implikationer 
Resultatet i uppsatsen kan möjliggöra en ökad medvetenhet kring hur 

undervisningsmetoderna förändras och vilka elever som får och kräver mest läraretid i en 

klass där elever med speciella behov är inkluderade. Det är enligt oss viktigt att inte se 

inkluderingen enbart utifrån eleverna med speciella behov utan också fundera kring vad som 

sker med de normala eleverna och vad som händer med undervisningsmöjligheterna. Det är 

relevant i arbete i både skola och förskola då lärare måste tänka utifrån flera infallsvinklar och 

perspektiv så att alla elever och barn kan få den utbildning de är berättigade till. 
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8.4 Avslutande diskussion, nya infallsvinklar och förslag till vidare 

forskning 
Den här uppsatsen svarar på de frågeställningar som beskrivs i syftet och har kommit fram till 

att i och med inkluderingen av elever med speciella behov relaterade till samspel och 

koncentration bidrar till att undervisningen i de flera fall förändras från det sociokulturella till 

det behavioristiska. Lärarna försöker individanpassa undervisningen så gott det går men visar 

på att det inte är lätt och att tillgång till resurs är en viktig del i detta arbete. Att 

individanpassa är viktigt i och med att motivationen varierar mellan olika elever. Angående 

motivation och undervisning ska man ju utgå från elevernas erfarenheter och kunskapsnivåer. 

Dessa sträcker sig långt ifrån varandra mellan normala elever. Har man då i klassen en eller 

flera elever med särskilda behov ställs ännu högre krav på läraren att finna 

undervisningsramar som rymmer ett ännu bredare spektra. Vi ställer oss frågande till hur brett 

det spektrat kan bli utan att elever börjar falla bort? En annan frågeställning är vad en 

likvärdig utbildning egentligen är, och anser att det mest likvärdiga borde vara att kunna få 

utgå från de egna förutsättningarna.  En ny infallsvinkel är att vi inte riktigt vet vad som är 

inkludering eller ej. Är en elev inkluderad bara genom att befinna sig tillsammans med de 

andra, eller måste eleven själv känna sig inkluderad för att vara det? 

Vidare forskning inom området är både relevant och viktig då det i dagsläget inte finns någon 

forskning kring hur undervisning förändras och begränsas i en skola för alla. Det kunde vara 

givande att följa klasser under längre perioder och använda både intervjuer och observationer. 

En vidare och mer fördjupad forskning utifrån de resultat den här uppsatsen kommit fram till 

kunde ge en bild av en skola för alla ur ett helhetsperspektiv istället för att fokusera enbart på 

de elever som inkluderas. 
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11 Bilagor 

11.1 Bilaga A 

Hej  

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete inom lärarutbildningen nu under hösten 

2012. Vi har inriktat oss hur undervisningsmetoderna eventuellt ändras på grund av att det 

finns elever med speciella behov i klassen. Speciella behov menar vi kan handla om barns 

intellektuella oförmågor, barns avvikande beteende, omognad, koncentrationssvårigheter, 

svårigheter att följa med i undervisningen samt barn med diagnoser som exempelvis ADHD 

eller Aspergers syndrom.  

Vi är tacksamma för dina svar och ditt bidrag är värdefullt för vår uppsats. 

Vänligen  

Agneta Eliasson och Katarina Petersson 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

 

På nästa sida hittar du frågorna och vi är tacksamma om du besvarar dem så utförligt som 

möjligt. Frågorna är numrerade 1 till 6 och du besvarar dem genom att skriva svar under varje 

fråga i dokumentet. Det finns ingen begränsning i hur mycket du får skriva. Spara till en 

början dokumentet på din dator. Fyll sedan i svaren och spara efterhand. När du är färdig 

skickar du dokumentet till: 

Katarina Petersson 

kpexm09@student.lnu.se 

 

De uppgifter du fyller i kring skola, ditt namn och telefonnummer kommer inte att publiceras 

i arbetet utan är till för om vi behöver kontakta dig för ytterligare frågor. Vi arbetar utifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer som säger att ”Alla uppgifter om identifierbara 

personer skall antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej 

kan identifieras av utomstående” (Vetenskapsrådet 1991). 

Tack på förhand! 
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Skolans namn: Ditt namn:  

Årskurs: Telefonummer: 

 

Frågor 

 

1. Har du någon eller några elever med speciella behov i din klass? Vilka behov har 

eleverna i så fall? 

Ditt svar: 

 

2. Vilka undervisningsmetoder använder du? Vilken elevnivå utgår du ifrån i valet av 

metod? 

Ditt svar: 

 

3. Anser du att elever med speciella behov påverkar ditt sätt att undervisa? 

Ditt svar: 

 

4. Vad påverkar ditt sätt att utforma miljön för undervisning i klassrummet, t.ex. hur 

bänkarna står, vilka saker som är tillgängliga för eleverna o.s.v.? 

Ditt svar: 

 

5. Har du tillgång till ytterligare resurser i din klass, som exempelvis elevassistent eller 

annat för eleven/eleverna med speciella behov. Förändrar denna resurs i så fall vilka 

undervisningsmetoder du kan använda? 

Ditt svar: 

 

6. Vilken uppfattning har du av om/hur elever utan speciella behov påverkas av att det 

finns elever med speciella behov i klassen? 

Ditt svar: 

 


