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ABSTRAKT  
 

I denna rapport lyfts vikten av ”en skola för alla” fram. Alla som arbetar inom skolan har 

inom sitt ansvarsområde att se till att alla elever har det bra och att ingen blir kränkt.  Jag 

har valt att skriva om hur verksamma lärare talar om en skola för alla? Huvudsyftet har 

varit att ta reda på hur lärare ute i verksamheten arbetar för att inkludera elever i behov 

av särskilt stöd. Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning där jag intervjuat sju 

stycken klasslärare. Jag har använt mig av semistrukturerade intervjuer för att få svar på 

mina frågeställningar. 

Även om det finns internationella överenskommelser, så avskiljs fortfarande elever i 

behov av särskilt stöd, skriver Karlsudd (2002).  Dessa elever placeras i särskilda 

skolformer, i form av särskilda grupper i ett mindre klassrum. Detta enbart för att de är i 

behov av särskilt stöd menar Karlsudd (2002). Att särskilja en elev eller en hel grupp 

som är i behov av särskilt stöd, kan enligt Goffman (1972) leda till att gruppen eller 

eleven som förflyttas tillskrivs något negativt och avvikande.  

Det finns en vilja från de intervjuade lärarna att inkludera de elever som är i behov av 

särskilt stöd. Men det finns ett par punkter som gör det svårare för lärarna att arbeta mot 

en skola för alla. De nämner att tiden oftast inte räcker till för att utgå från varje individ 

när undervisningen planeras och genomförs i verksamheten. Intervjupersonerna nämner 

även ett par andra förutsättningar som gör det svårt att anpassa undervisningen för alla 

elever. Främst nämns att det saknas ekonomiska resurser i form av tillgång till 

specialpedagoger samt möjligheter att inhandla pedagogiska hjälpmedel som underlättar 

undervisningen för de elever som är i behov av särskilt stöd. 
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1 INTRODUKTION 
 

Mina tankar om elever i behov av särskilt stöd föddes för ett par år sedan, då jag 

direkt efter min egen studentexamen blev tillsatt som elevassistent på en 

högstadieskola. Där skulle jag arbeta och fungera som stöd åt en elev som gick på 

högstadiet i en ”vanlig” klass. Eleven hade sin elevassistent med sig dagligen och 

undervisningen bedrevs utanför klassrummet.  Därför vill jag ta reda på hur lärarna 

arbetar för att leva upp till det som Hjörne och Säljö (2008) skriver om att platsa i en 

skola för alla, där utgångspunkten är hur skolan bemöter och stöttar elever som 

hamnar i svårigheter, och hur det är att leva upp till de förväntningar som finns på 

eleven i dagens skola.  

Inkluderingsbegreppet har växt fram ur en vision om "en skola för alla" som beskrivs 

på följande vis: 

Den är öppen för alla, ingen avvisas eller pekas ut. Det är en skola där alla barn går i en 

vanlig klass eller grupp, en skola där undervisningen är anpassad efter individen och inom 

gemenskapen. Det är en skola där medbestämmande gäller, och där alla deltar i och bidrar till 

gemenskapen efter egna förutsättningar. Det är en skola som alla barn upplever som sin, en 

skola där alla ska få personligt utbyte i form av självförtroende, insikt, kompetens, attityder, 

kunskaper och inte minst ett socialt nätverk (Haug 2000 s 29f). 

Karlsudd (2011) belyser ett problem i dagens skola, där skolan ofta hanterar elever i 

behov av särskilt stöd med åtskiljande lösningar. Tillvägagångssättet är ofta att 

eleverna hamnar i någon särskild form av undervisningsgrupp. Författaren nämner 

även att olika studier pekar på att det inte är ovanligt med olika former av 

differentiering av elever som är i behov av särskilt stöd. Jag har därför valt att göra 

en kvalitativ undersökning för att ta reda på hur lärare arbetar för att inkludera elever 

i behov av särskilt stöd. Varför är det då viktigt med en skola där alla elever är 

inkluderade och känner tillhörighet med sina medmänniskor? Enligt Karlsudd, 

(2002) som menar att om en elev avskiljs från resten av sin klass och placeras i 

någon form av verksamhet utanför klassen, så skickar man ut signaler till den 

enskilda eleven, klasskamrater och människor i elevens närvaro att eleven inte klarar 

av att inhämta undervisningen som alla andra. Medans det kanske bara hade behövts 

en tydligare struktur och förförståelse för eleven.  Andersson (2007) menar att alla 

pedagoger måste ställa sig frågan, har jag i min yrkesroll förberett eleven så hen vet 

var eleven ska vara, när, vad denne ska göra, med vem eleven ska arbeta tillsammans 
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med, hur mycket hen förväntas göra, när aktiviteten slutar. Vad som händer sen? Gör 

vi detta i dagens skola? finns tiden, resurser och kunskapen för att ge alla elever det 

stödet?  
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2 BAKGRUND 
 

 

2.1 Historisk tillbakablick på den svenska skolan 

 

Vid en historisk tillbakablick på den svenska skolan beskriver Brodin och Lindstrand 

(2010) modeller för hur skolan har konstruerats, utifrån ett system som föder 

utanförskap p.g.a. elever som inte smälter in i den ordinarie undervisningen som 

bedrivs i skolan. Vernesson (2002) tar också upp detta och skriver att elever som inte 

inhämtade kunskapen i "normala" takter fick sitta kvar, eller gå ett år extra eftersom 

de annars ansågs hämma de andra elevernas utveckling. Ett sätt att uttrycka sig kring 

elever med behov av särskilt stöd var ”en verklig välgärning för svagt begåvade 

barn… för skolan i sin helhet en vinst att från de vanliga årsklasserna avskilja den 

tyngande barlast som blott hämmar farten.”  (Stukat & Baldini, 1986, s.3)  

Rosenqvist (2007)  skriver om en specialpedagogisk praktik som växer fram. Här 

menar författaren att den första forskningen som bedrevs inom området 

specialpedagogik utgick ifrån ett medicinskt och psykologiskt syfte. Persson (2011) 

belyser att i Läroplanen som kom 1969 för grundskolan (Lgr 69), gick det att läsa om 

en ökad integration av elever med olika handikapp som skulle integreras i den 

vanliga klassen. I Lgr 69 uppmärksammades även klimatet i skolan. Den syftade till 

att miljön i skolan kunde vara en drivande kraft till elevers svårigheter att nå upp till 

de mål som skolan krävde. Då specialundervisningen ökade men inte ledde till 

förväntade resultat spreds en oro vilket ledde till att regeringen beslöt att starta en 

utredning på 1970 talet om skolans inre arbete (SIA) . Där diskuterades kritiska 

synpunkter på specialundervisning. SIA – utredarna kom fram till att behovet av att 

se över skolans mål, organisation och arbetsformer var väldigt stort. Då många elever 

var i behov av särskilt stöd. 

I läroplanen som kom 1980, (Lgr80) går det att läsa om skillnaden mellan vanlig 

undervisning och specialundervisning och att skillnaden på dessa skulle vara så liten 

som möjligt.  Det går även att läsa att undervisningens viktigaste mål måste vara att 

motarbeta och motverka att elever får svårigheter i skolan på grund av 

specialundervisning.  
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2.2 En skola för alla 

 

Emanuelsson (2004) menar att uttrycket ”en skola för alla” är ett typiskt svenskt 

uttryck som syftar till en gemensam och sammanhållen skola för alla elever.  Alla 

skolor som är verksamma inom den svenska skolorganisationen har en skollag, och 

en kursplan som alla måste förhålla sig till i det dagliga arbetet.  (Skollag 2010:800) 

Utbildningen inom skolväsendet ska syfta till att alla elever har rätt till att inhämta och 

utveckla kunskaper och värden för att förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheter som finns, samt ta del av de grundläggande demokratiska värderingar som det 

svenska samhället vilar på. Man ska även i utbildningen visa hänsyn och se till alla elevers 

olika behov, där de skall ge rätt till det stöd och stimulans för att ge eleven möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar. (4 § i skollagen ) 

Likaså står det att utbildningen ska ligga till grund för demokratiska värderingar och 

mänskliga rättigheter. Det handlar om människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet samt alla människors lika värde. Alla som arbetar i skolan ska ansvara 

och verka för att skolan lever upp till detta och motverka all form av kränkande 

behandling enligt skollagens föreskrifter (a,a). 

Persson (1997) menar att genom att kartlägga och analysera skolan och de brister 

som finns i den, kan man utveckla och effektivisera verksamheten. På så sätt kan 

förutsättningarna öka för att skapa en skola och en utbildning som omfattar alla 

elever. Lynch och Irvine (2009) lyfter fram fördelarna med att inkludera elever i 

behov av särskilt stöd, och nämner bland annat att elever påverkas positivt när det 

gäller deras beteende och sociala förmåga om eleven i behov med särskilt stöd är 

inkluderade med resten av klassen istället för att de får sitt stöd utanför klassrummet. 

Emanuelsson (2004) menar man måste utmana och stimulera förändringar och 

utvecklingsprocesser i skolan som ökar möjligheterna till att alla de elever som är i 

behov av särskilt stöd känner fullt deltagande i skolan. Författaren nämner även att 

det finns ett hot mot detta, ifall det finns värderingar som leder till att en individ blir 

utpekad på grund av någon form av avvikelse från resten av gruppen. Detta kan då 

enligt Emanuelsson (2004) leda till att en individ blir utstött och ses som ”mindre 

värd” än de andra eleverna. Om eleven är i behov av särskilt stöd och placeras i en 

särskild undervisningsgrupp kan detta leda till utanförskap. I grundskoleförordningen 
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förespråkas integrering som en viktig del när man organiserar utbildning för elever i 

behov av särskilt stöd. Detta för att skapa heterogena grupper där man ser elevernas 

olikheter som en tillgång istället för något negativt Skolverket (2011). Peder Haug 

(1998) skriver om inkluderande integrering, där han menar att man måste byta ut den 

segregerande synen på specialpedagogik mot en inkluderande integrering som enligt 

författaren innebär att undervisningen ska ske inom den klass där eleven tillhör. 

Författaren använder social rättvisa som argument, när han skriver att alla elever har 

rätt till deltagande utifrån kollektiva demokratiska värden som skolan vilar på. Peder 

Haug (1998) skriver också att det mest rättvisa är att låta eleven vara med i 

samhällsgemenskapen och den gemensamma undervisningen oavsett förutsättningar, 

intresse, och förmåga till att prestera. Den sociala förmågan menar Lynch och Irvine 

(2007) är den största vinsten vad gäller inkludering. Där författarna nämner vikten av 

de eleverna i behov av särskilt stöd, måste få känna att de tillhör en grupp.  Även om 

det finns internationella överenskommelser så avskiljs fortfarande elever i behov av 

särskilt stöd till en särskild skolform menar Karlsudd (2002), författaren nämner 

några åtgärder, där eleven ofta blir placerad i särskilda grupper, i särskilda lokaler 

med en särskild lärare.  

 Detta kan leda till att eleven får en stämpling som innebär att den enskilde eleven 

eller gruppen som förflyttas tillskrivs som avvikande i ett negativt syfte Goffman 

(1972). Detta benämner Karlsudd (2011) som specialundervisning av 

specialpedagoger utanför klassrummet. Dessa elever diagnosticeras, och klassificeras 

som ”särskoleelever” skriver han. Är det diskriminering att behandla elever olika 

utan saklig grund när man särskiljer dessa elever undrar författaren. Kan då skolan 

säga att man likabehandlar en klass när elever i behov av särskilt stöd åtskiljs från 

sina kamrater i klassen, bara för att eleven är i behov av särskilt stöd och individuell 

anpassning för att klara av undervisningen frågar sig Karlsudd (2011).  

Groth (2007) tar upp och belyser att studier har visat, att elever som placerats i 

specialklasser inte genomgående kunnat påvisa fördelar vad gäller prestation. 

Snarare har det påvisats att svagt begåvade elever som undervisas i vanlig klass har 

gjort bättre skolprestationer.  

Vygotskij (1999) framhåller att relationerna mellan individ och den sociala miljön är 

väldigt viktiga för lärandet, han belyser det sociokulturella perspektivet och menar 
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att det krävs en aktiv elev, en aktiv lärare samt en aktiv miljö för att utveckla elevens 

handlingar i en social miljö. Författaren uttrycker sig på följande vis:  

Learning awakens a variety of internal developmental processes that are able to 

operate only when the child is interacting with people in his environment and in 

cooperation with peers. (Vygotskij, 1999) 

Den sociala miljön formar den mentala och emotionella dispositionen för individens 

beteende genom att engagera individens aktiviteter. Detta stimulerar och stärker 

vissa impulser som har olika syften och leder till olika konsekvenser, Dewey, (1999).  

Vygotskij (1999) belyser hur viktigt det är att utnyttja och inte understryka barnets 

naturliga resurser. Läraren ska ses mer som en handledare än kunskapsförmedlare 

och maktutövare i skolan, där elevens intresse ska vara motivationen istället för plikt 

och tvång. Vygoyskij (1999) poängterar även vikten av en utvecklingsbetingad 

undervisning där han betonar hur viktigt det är att se elevernas individuella 

skillnader, när man undervisar i skolan. Även Ferguson (1996) utgår ifrån elevernas 

olikheter och lyfter fram en tanke som innebär att man utgår från elevernas olikheter 

och att alla elever inte behöver lära sig exakt samma saker.  Matson (2007) skriver 

att begreppet, en skola för alla, är ett centralt begrepp som under en väldigt lång tid 

präglat den svenska skolpolitiken. Där är visionen att utveckla skolan till en plats där 

alla elever är accepterade, och får undervisning som tillgodoser de behov varje elev 

har, oavsett förutsättningar.  

2.2.1 Förutsättningar för en skola för alla 
 

Andersson och Thorsson (2007) menar att i arbetet mot en skola för alla krävs det 

kompetenta skolledare som förstår sin roll som ledare och kan omsätta 

styrdokumenten till konkreta mål och praktiska handlingar. Det vilar ett stort ansvar 

på skolledaren, att stötta och stödja pedagogerna i arbetet med att t.ex. utforma och 

upprätta åtgärdsprogram. Dessa måste innehålla utvärderingsbara mål med tydliga 

strategier som hjälper eleven till ett lärande i en inkluderande miljö skriver 

Andersson och Thorsson (2007). Skolledaren ansvarar även för att skolpersonalen 

ska få en större och djupare kunskap och förståelse om etiska begrepp och kunskap 

om elevers olikheter (a.a.). I en skola för alla ses alla individer som lika mycket 

värda, och här är alla elevers erfarenheter en tillgång som skapar en berikande helhet 



9 

 

(Rivera, 2007). Med en likvärdig undervisning innebär det att alla elever har rätt till 

en undervisning som svarar mot elevens behov, skriver Elmeroth, (2006). 

Författaren nämner att det är lärarens uppgift att använda sig av sin professionalitet 

och kunskap om kursplanernas mål när undervisningen planeras och utformas efter 

individens behov. Vid arbetet mot en skola för alla skriver Andersson och Thorson 

(2007) om hur viktigt det är med samsyn på alla nivåer och betydelsen av 

samverkanskompetens i verksamheten. Detta behövs för att utveckla tillitsfulla 

relationer, och ett gemensamt förhållningssätt för att skapa en verksamhet som 

inkluderar de elever som är i behov av särskilt stöd, skriver författarna. Behov av 

resurser behöver inte alltid betyda mer personal. Det kan handla om 

kompetensutveckling av personalen om hur man på ett respektfullt sätt ska förhålla 

sig till elevers olikheter, för att undervisningen ska kunna anpassas efter elevernas 

förutsättningar. På så sätt ska inga elever behöva lämna klassrummet för att nå upp 

till de utsatta kursmålen skriver Andersson och Thorson (2007). Författarna belyser 

även hur viktigt det är med tydliga roller i verksamheten. Det ska vara klart innan 

arbetet med exempelvis ett åtgärdsprogram startar, vem eller vilka det är som bär 

ansvaret för eleven och att denne får rätt stöd och hjälp i en inkluderad verksamhet.   

Andersson och Thorson (2007) nämner att det måste finnas resurser i form av 

kunskap, specifika hjälpmedel och kompetent personal i arbetet mot att inkludera 

elever i behov av särskilt stöd.   

Samverkan kring en elev i behov av särskilt stöd ses som väldigt viktigt för att få en 

helhetsbild av elevens skolsituation. Det ses som viktigt att få med sig elevens 

föräldrar i samverkan för att skapa en bredare bild av barnet, det är inte tillräckligt 

med enbart information lärare till lärare skriver Andersson och Thorson (2007). 

Kimber (1993) skriver att en åtgärd som också är viktig är samtalet som är ett bra 

redskap att nå föräldrarna med och därmed kunna skapa möjligheter till förändring. 

Detta görs genom att hålla en dialog med föräldrarna där information om eleven 

utbyts för att skapa en bättre bild av eleven. För att detta samarbete ska bli bra och 

kunna leda till förändring vill det till att både lärarens och föräldrarnas kompetens 

ses och används i samtalet kring barnet, menar hon. Kimber (1993) skriver att det är 

föräldrarna som är experter på sina barn. Lärarna med sin kunskap inom området, 

kan i ett bra samarbete med föräldrarna genom bl.a. informations utbyte mellan dessa 

parter skapa förutsättningar som gynnar elevens fortsatta utveckling.  
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2.3 Elever i behov av särskilt stöd 

 

Barnkonventionen ligger som grund för alla barns samma rättigheter och rätten att 

inte bli diskriminerade. UNICEF Sverige (2009) arbetar mot målet att alla barn ska 

få sina behov och rättigheter tillgodosedda, och värnar om att de elever som är i 

behov av stöd och hjälp ska få detta. I barnkonventionen står det skrivet att det inte 

är någon som äger barnen utan de är sina egna individer. All undervisning som 

bedrivs ska syfta till att ta tillvara elevens egen kapacitet att utvecklas och känna 

respekt för sina medmänniskor. Oavsett funktionshinder eller inte, har alla barn har 

rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv, som möjliggör ett aktivt deltagande i 

samhället, där syftet är att alltid sätta barnets bästa först. Skolan har ett särskilt 

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

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla, står det i 

skolverket (2011). 

 Hjörne och Säljö (2008) framhäver en del funderingar kring vem eller vilka det är 

som har rätt till särskilt stöd i skolan. De skriver att det är en svår fråga att svara på 

då det finns väldigt många intressen att tillgodose när man pratar om vilka elever 

som är i behov av särskilt stöd. De flesta beslutsfattare tycker det är en självklarhet 

att sätta in extra stöd till en elev som har ett funktionshinder eller handikapp. 

Skolverket (2011),där står det att om en elev riskerar att inte nå målen så ska extra 

resurser tillämpas. Här anges ingen speciell bakgrund, eller kriterier som måste 

uppfyllas för att erbjudas särskilt stöd.  

I 1948 års allmänna deklaration om mänskliga rättigheter bestämdes det att varje 

enskild människa har rätt till undervisning.  Vid 1990 års världskonferens om 

undervisning hade man som avsikt att säkerställa att alla människor har rätt till 

undervisning, där ökat engagemang hos regeringar, myndigheter och kommuner i 

mån om att förbättra tillgången till undervisning för de elever med behov av särskilt 

stöd som ännu inte har det (Salamancadeklarationen). 

Alla elever i skolan är unika och olika och förhåller sig därför på olika sätt i den 

miljön som de befinner sig i. I många fall visar barnen upp ett beteende som 

personalen klarar av. Det finns dock även de barn som visar upp ett beteende som 
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kan ge de vuxna på skolan huvudbry och känna sig maktlösa att hantera eller förstå 

beteendet som uppstår vid olika situationer i skolan (Hejlskov mfl, 2006). Det är i 

dessa situationer som problem kan uppstå kring eleven, och att alla former av 

beteendestörningar alltid har en orsak menar författarna. Oftast uppstår 

beteendestörning när det ställs för höga krav på eleven, och när elevens 

omställningsförmåga och sociala förmåga ställs på prov då eleven ska anpassa sig till 

resten av gruppen (a.a) 

 Hejlskov mfl (2006) lyfter fram ett exempel med en elev som har ADHD och menar 

att eleven ofta har svårt att anpassa sig till de krav och förväntningar som eleven 

ställs inför under en dag i skolan. Detta beror inte på elevens ovilja att anpassa sig 

eller utföra uppgiften, utan på elevens nedsatta förutsättningar menar författarna. 

Dessa elever har ofta väldigt svårt att ställa om sig och skifta mellan olika aktiviteter 

och miljöer skriver författarna. När man ställs inför dessa elever är det viktigt att 

man ger eleven tid och utrymme till att förbereda sig inför förändringarna som den 

ställs inför Hejlskov mfl, (2006).   

Om de bara kunde skärpa sig skriver Iglum (1999) som en rubrik i sin bok, och 

betonar att dessa elever kan inte bara ”skärpa” sig. Det ligger ett stort ansvar på 

pedagogen i bemötandet av dessa elever i skolan. Även Hejlskov mfl, (2006) belyser 

att det inte beror på elevens inställning och vilja, utan det är diagnosen som 

begränsar elevens förutsättning att lyckas i vissa situationer, och att det därför är 

viktigt att lärare besitter kunskap om eleven och diagnosen för att kunna stötta 

eleven. 

Asp-Onsjö (2006) tar i sin avhandling upp att det är svårt att definiera exakt vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd, och att veta vad eller vilket stöd eleven 

behöver. Hon menar att en elev i ett sammanhang, kan definieras som en elev i 

behov av särskilt stöd, medan samma elev under andra förhållanden kan fungera väl i 

klassen utan något extra stöd. Hjörne och Säljö (2008) lyfter i sin bok, Att platsa i en 

skola för alla, fram en sammanfattande historisk överblick där det framgår vilka 

elever som kan vara i behov av särskilt stöd. De nämner ADHD, Aspergers, Touretts, 

utvecklingsstörning och dyslexi som några exempel som ligger till grund för att en 

del elever är i behov av särskilt stöd. För att inkludera dessa elever i klassrummet 

skriver Andersson och Thorson (2007) att det inte räcker med enbart positiva 

attityder från läraren i arbete med olikheter i klassrummet. De menar vidare att 
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skolan måste erbjuda ett förhållningssätt som utgår från elevens förutsättningar när 

undervisningen planeras. Elmeroth, (2006) skriver att läraren måste visa alla elever 

samma respekt och omtanke i skolan, samt erbjuda likvärdiga möjligheter där 

skolans organisation och undervisning ska anpassas, till elevernas olika 

förutsättningar och behov, först då kan man säga att dessa elever är inkluderade. 

 

2.3.1 Normalt eller avvikande? 
 

När en elev befinner sig i en viss miljö kan det vara så att denna individ har någon 

eller några egenskaper som är mindre önskvärda bland resten av gruppen. Detta kan 

få personen ifråga att känna sig olik och skilja sig från resten av gruppen. Vidare kan 

detta leda till ett diskriminerande förhållningssätt som kan leda till att motverka 

normaliseringen av omgivningen som eleven befinner sig i (Karlsudd, 2002).  Som 

ett exempel på detta tar Karlsudd (2002) upp när en elev avskiljs från resten av sin 

klass och placeras i en specialpedagogisk verksamhet. Genom att göra så här skickar 

man signaler till det enskilda barnet, andra elever och människor i elevens närvaro att 

eleven är mindre värd än de andra eleverna (Karlsudd, 2002). Brodin och Lindstrand 

(2007) skriver att ett barn med funktionsnedsättning är i första hand ett barn, ett barn 

som har behov precis som alla andra barn. Barnet har sina möjligheter, önskningar 

och tankar, men i vissa situationer framträder en del svårigheter för barnet på grund 

av dennes funktionsnedsättning. Karlsudd (2011) är kritisk till specialpedagogisk 

undervisning. Han tar här upp termen normativ och vad den innebär, och skriver att i 

många fall betraktas normativ för hur något ska vara. Han anser att en mer rättvis 

tolkning är att den står för hur något kan vara. ”Det man med säkerhet kan säga om 

specialpedagogik är att den inte är speciell och det är inte pedagogik”, (Karlsudd 

2011).  Det som kan tolkas som avvikande är beroende av vem som ser och betraktar 

det, detsamma gäller det som är acceptabelt beteende. Allt detta påverkas av de 

normer och förväntningar som styrs av tid, rum och situation (Iglum 1999). Amsevik 

(2001) ställer frågan om man ska normalisera specialpedagogiken och 

funktionsstörningen? Han svarar både ja och nej på den frågan då han menar att 

specialpedagogiken har negativa effekter där avvikande betonas i sådan utsträckning 

att man inte längre ser barnets egna resurser, utan eleven blir definierad via sin 

funktionshämning istället för individen.  Persson (1997) tar även han upp om elever 
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som faller ur ramen för vad som anses vara normalt. Han menar att 

specialpedagogiken måste hantera inlärningssvårigheter, låg begåvning samt sociala 

störningar. Detta är saker som kan uppstå på grund av skolmiljön. Därför är det 

viktigt att ha en miljö på skolan som även den är anpassad till eleven. Det räcker 

således inte att enbart anpassa undervisningen för eleven, utan även miljön där 

eleven befinner sig. 

 

2.4  Pedagogiska stödåtgärder för elever i behov av 
särskilt stöd 

 

Teveborg (2001) skriver att stödundervisning enligt grundskoleförordningen ska ges 

till en elev som riskerar att inte nå målet. Detta innebär enligt Teveborg (2001) att 

stödinsatserna aldrig kan utformas generellt eller funktionsriktat, utan måste alltid 

utgå från individens behov. Dessa stödinsatser som sätts in för att inkludera en elev i 

behov av särskilt stöd måste vara genomtänkta och planerade så att åtgärderna sätts 

in i både den direkta undervisningssituationen och i skolsituationen i stort. Åtgärder 

som innebär en lägre tid av segregering av elever får absolut inte förekomma skriver 

Teveborg (2001). 

 Att sända barn till särskilda skolor, specialklasser eller speciella avdelningar inom 

en viss skola bör vara en undantagslösning. Detta får enbart ske i sällsynta fall där 

det klart påvisats att undervisning i vanlig klass inte kan tillgodose elevens 

undervisningsrelaterade eller sociala behov (SALAMANCADEKLARATIONEN).  

De pedagogiska stödinsatser som sätts in för elever i behov av särskilt stöd ska utgå 

ifrån den enskilda individen och innefatta en kartläggning av elevens förutsättningar, 

samt utgå från elevens behov menar Teveborg (2001) .För att undervisningen ska ge 

bästa resultat måste läraren bilda sig en allsidig uppfattning om eleven, som inte 

enbart avser fysiska egenskaper och intelligens hos eleven. Teveborg (2001)  nämner 

några exempel på vanliga åtgärder för elever i behov av särskilt stöd, som 

t.ex.undervisning i mindre grupp, specialundervisning, assistans eller särskilda 

pedagogiska hjälpmedel i form av anpassade läromedel. För att detta stöd ska ge 

önskad effekt skriver Teveborg (2001) att det krävs kunnig personal, med rätt 

kunskap och kompetens inom området. Enligt Brodin och Lindstrand (2007) handlar 

det inte bara om att använda sig av korrekt pedagogiskt förhållningssätt som 
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pedagog. Man måste även ha kunskap om elevens funktionsnedsättning och vilka 

konsekvenser dessa har för elevens möjlighet till att utvecklas.  

Även Dewey (1999) tar upp vikten av att utgå från elevens intresse när man planerar 

undervisningen. Detta kan man göra i form av olika temaarbete, där eleverna får 

arbeta i grupp för att tillsammans lösa uppgiften. Att läraren utgår från elevens 

intresse innebär ett annat förhållningssätt för pedagogen menar Dewey (1999). Då 

blir läraren den som medvetet organiserar omgivningen och handleder eleven, istället 

för att vara den personen som bara förmedlar kunskapen.  

Så blir läraren den, som ser till att lärjungarna får lämpligt material och att de 

begagnar det på ett riktigt sätt, det vill säga på ett sätt, som motsvarar 

omständigheter och förhållanden, vilka förefinnas i verkligheten utanför skolrummet 

(Dewey och Dewey 1917-1918, s. 129). 

Även Vygostij (1999) utgår från att det är elevens intresse som ska utgöra grunden 

för hur undervisningen ska genomföras.  Ferguson (1996) menar att detta är ett 

viktigt sätt att skapa en inkluderande skolverksamhet på, när man utgår från idéer om 

att barn är olika och att de då lär sig saker på olika sätt. När eleverna lär på så olika 

sätt så måste även undervisningen och skolverksamheten utformas för att möta de 

krav som ställs i skolan. Birkemo (2001) skriver att individualisering betyder att man 

anpassar undervisningen till elevens individuella förutsättningar och behov. Hjörne 

och Säljö (2008) menar att det är ett måste att använda sig av pedagogiska strategier 

och metoder, för att motarbeta de olika svårigheter elever har att anpassa sig till 

verksamheten. De anser att man bör arbeta med elevens svårigheter som uppstår, där 

vikt bör läggas på hur man stöttar eleverna, och utvecklar skolans arbetsformer så 

eleverna känner sig trygga och kan utvecklas efter sina förutsättningar.  

2.4.1 Specialundervisning 
 

Ordet specialpedagogik förknippas ofta med åtgärder som sätts in när den vanliga 

pedagogiken inte räcker till i arbetet med en elev Brodin och Lindstrand (2010). 

Enligt Venersson (2002) har det skett en ökning av elever i behov av stöd i den 

svenska skolan. Det är väldigt ofta som det förknippas med skolans verksamhet i 

form av specialundervisning till de elever som är i behov av särskilt stöd. Att 

begränsa specialpedagogiken till att enbart handla om åtgärder för att stötta elever i 

behov av särskilt stöd blir alltför snävt, påpekar (Ahlberg, 2007). Hon menar att varje 
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lärare, måste vara lärare för alla elever i skolan. Författaren belyser även vikten av att 

oavsett skolform så ska läraren ha grundläggande specialpedagogiska kunskaper. Där 

varje lärare ska kunna se till att varje elev som är i behov av särskilt stöd, får rätt 

hjälp och stöd i undervisningen. Birkemo (2001) tar upp att barn med 

inlärningssvårigheter behöver ägnas speciell uppmärksamhet vid planering av nivå 

och progression i undervisning. Han nämner att det är nödvändigt att betona 

konkretisering samt många och varierande exempel i beskrivningar av 

ämnesinnehållet, för att lyckas nå ut till alla i klassen. Det räcker alltså inte att 

använda sig av endast ett förhållningssätt när man förmedlar kunskapen. 

Specialpedagogik är enligt Brodin och Lindstrand (2010) inget enkelt begrepp att 

definiera då det bygger på tvärvetenskapliga teorier och kunskap inom pedagogik, 

psykologi, medicin och sociologi. Även Persson (2011) och Rosenqvist (2007) 

skriver om det problematiska kring specialpedagogiken och att det är svårt att förstå 

innebörden av ordet specialpedagogik, då den bygger på tvärvetenskapliga teorier. 

Nilholm (2003) menar att man kan se specialpedagogik ur tre perspektiv, han tar upp 

det kompensatoriska, det kritiska och ur ett dilemma perspektiv. Freeman och Gray 

(1989) problematiserar begreppet specialundervisning, och betonar att ordet special 

kan ha negativa konnotationer som relaterar till skillnad i negativ bemärkelse. Enligt 

Groth (2007) så handlar den svenska specialpedagogiken i stor utsträckning om 

differentiering utifrån verksamheten. Han menar även att elever som placeras i 

mindre grupper på grund av att de har svårt att ingå i det sociala samspelet i 

klassrummet kan drabbas negativt av att lämna klassen. Får eleven lämna 

klassrummet så försvinner möjligheten att skaffa sig erfarenhet och kunskap om hur 

sociala samspelssituationer fungerar. Detta kan enligt Groth (2007) leda till att 

eleven blir frustrerad när den inser vad den har missat. 

Karlsudd (2011) menar att integrering är en process där man strävar efter att 

maximera interaktionen mellan de elever som har någon form av handikapp med de 

elever som inte har något handikapp. Ahlberg (2007) ser på definitionen 

specialpedagogik som en verksamhet som måste ses ur ett större perspektiv, det 

räcker inte enligt honom att se det ur individperspektiv, utan även samhälls, 

organisations och ur ett didaktiskt perspektiv. 
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2.4.2 Åtgärdsprogram 
 

För att elever i behov av särskilt stöd ska få bästa möjliga utbildning skriver 

Teveborg (2001), så är det nödvändigt att skolledare och all berörd personal, 

tillsammans med elevens vårdnadshavare och eleven själv medverkar i arbetet med 

att upprätta ett åtgärdsprogram. Vid utformning av åtgärdsprogram så anpassas den 

pedagogiska omgivningen för att möta elevens behov. Avsikten med ett 

åtgärdsprogram är att stödja de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen Asp-

onsjö (2011).  

Även Teveborg (2001) skriver att åtgärdsprogrammet ska utgå från elevens behov 

och förutsättningar. Därför går det inte att ha några regler som säger exakt vad som 

ska finnas med i ett åtgärdsprogram. Andersson och Thorson (2007) tar upp vikten 

av att ha utvärderingsbara mål, samt tydliga strategier som hjälper eleven till ett 

lärande i en inkluderande miljö. Teveborg (2001) skriver om vikten av att 

uppmärksamma och lyfta fram elevens starka sidor för att bygga upp självförtroendet 

och öka motivationen hos eleven. (a.a) belyser hur viktig motivationen är för att 

inlärningen ska ge eleven varaktiga resultat.  

Asp-onsjö (2011) skriver att avsikten med ett åtgärdsprogram är att det ska vara ett 

pedagogiskt hjälpmedel för att tydliggöra, dokumentera, samordna, och utvärdera det 

pedagogiska mötet, samt de insatser kring eleven som har behov av särskilt stöd i 

undervisningen. 
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3 SYFTE 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare talar om inkludering av elever i behov 

av särskilt stöd i grundskolan.  

 Hur talar lärare om en skola för alla? 

 Vilka elever anser lärarna är i behov av särskilt stöd?  

 Vilka pedagogiska stödåtgärder anser lärarna är viktiga i arbetet med att 

inkludera elever i behov av särskilt stöd? 

. 
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4 METOD 
 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom forskningsprocessen, etiska 

ställningstaganden, samt trovärdighet och överförbarhet för att visa upp vilken metod 

jag har använt mig av för att komma fram till det resultat som jag har presenterat i 

mitt examensarbete.  

4.1 Kvalitativ metod 

 

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning där jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer. Kvale (2009) skriver att syftet med en kvalitativ 

forskningsintervju är att förstå världen från undersökningspersonens synvinkel, ta del 

av och utveckla deras erfarenheter kring ämnet.  Detta passar väl in i min studie som 

bygger på att ta del av lärares uppfattning om inkludering av elever i grundskolan.  

Bryman (2009) skriver att det finns olika kvalitativa metoder som kan användas för 

att samla in data. Det kan bl.a. vara deltagande observationer och kvalitativa 

intervjuer. I studien använder jag mig av semi-strukturerade intervjuer som utgår från 

några specifika teman, fast blir mer som ett ledigt samtal, där det är viktigt att hålla 

sig inom ämnet. Använder man detta arbetssätt är det väldigt viktigt att vara flexibel, 

samt ge utrymme för eventuella följdfrågor som är relevanta för att om möjligt få så 

uttömmande svar som möjligt. Att använda sig av denna struktur gör att man ger 

även intervjupersonen möjlighet att komma med nya intressanta teman som kan 

användas i studien (Bryman 2009). 

4.2 Urval 

 

I studien har jag genomfört sju stycken intervjuer där intervjupersonerna är 

klasslärare som är verksamma i grundskolan. Åldern på intervjupersonerna har 

varierat från 25 år på den yngsta läraren, till 61 år på den äldsta läraren som 

intervjuades. Av de klasslärare jag har intervjuat så var fem av dem lärare som jag 

har kommit i kontakt med när jag har varit ute på VFU och resterande från andra 

skolor i samma kommun. Jag valde att kontakta lärare som jag stött på när jag har 

varit ute och gjort min vfu. Då jag var av den åsikten att det kan bli en bättre intervju, 

om jag och den jag intervjuar känner till varandra sedan tidigare.  
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4.3 Genomförande  

 

Jag tog kontakt med lärarna genom att åka ut till verksamheten. Jag sökte upp lärarna 

för att introducera min studie, förklarade mitt syfte med studien samt vad den skulle 

handla om. Jag informerade även om hur intervjun skulle gå till och ungefär hur lång 

tid den skulle ta, samt att det inte kommer att användas några namn på dem som 

medverkar, inte heller någon annan information som skulle kunna härledas till 

skolan. Jag lät lärarna bestämma tid och plats för att intervjuerna skulle bli så bra 

som möjligt. De fick välja en plats där de kände sig lugna och trygga.  

Intervjuerna gick till så, att jag spelade in hela samtalet på min telefon för att slippa 

anteckna under tiden och kunna hålla fokus på samtalet. Repstad (2007) skriver att 

om man spelar in samtalet under tiden man gör intervjun så är det betydligt lättare att 

fokusera och lägga energi på att få till ett bra samtal, än om man sitter och för 

anteckningar under samtalet.  Efter varje intervju transkriberade jag intervjuerna. För 

att få fram resultatet ur den text som jag transkriberat, delade jag upp texten i olika i 

tema, som slutligen blev det svar som jag har använt mig av i uppsatsen.  

Den första intervjun som jag gjorde valde jag att inte använda mig av, eftersom jag 

vid transkriberingen upptäckte att jag ställde ledande frågor. Därför valde jag att inte 

ta med den i min studie.  En bit in i processen upptäckte jag att materialet jag fick ut 

från intervjuerna var lite tunt. Jag använde mig därför av tilläggsfrågor för att få 

kompletterande svar.  Jag lämnade ut frågeformulären till de lärare som jag tidigare 

hade intervjuat. När jag fick tillbaka svaren så använde jag mig av samma teknik 

som jag gjorde när jag tog fram resultatet efter intervjuerna. Jag delade in svaren i 

olika tema, som tillslut blev det resultat som jag redovisat i arbetet.  

4.4 Etiska ställningstaganden  

 

Vetenskapsrådet (2004) beskriver ett individskyddskrav som används vid forskning. 

Det delas in i fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om delaktiga 

undersökningspersoner informeras om deras villkor av deltagande i examensarbetet 
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samt hur studiens syfte och genomförande ser ut. Det ska informeras att deltagandet 

är frivilligt och de insamlade uppgifterna inte kommer att användas i annat syfte än 

till examensarbetet. Detta gjorde jag muntligt när jag kontaktade de lärare som jag 

skulle intervjua. Samtyckeskravet står för att få ett godkännande till att deltagande, 

samt att de när de vill får avsluta deltagandet utan negativa följder eller påverkan av 

forskningspersonerna. Det godkände alla intervjupersonerna innan intervjuerna 

påbörjades. Konfidentialitetskravet betyder att inget av det material som samlats in 

går att kopplas till personerna som deltagit, eller de skolor som de är verksamma på. 

I studien kommer därför inte användas några namn på personer eller skolor för att 

säkra personernas konfidentialitet. Materialet som använts och samlats in ligger på 

privata datorer med lösenord för att säkerställa att ingen utomstående kommer åt det.  

Den informationen fick intervjupersonerna muntligt när kontakt togs. 

Nyttjandekravet handlar om att forskaren bara samlar in material som är väsentligt 

för studien. Det material jag har samlat från deltagarna, har enbart använts till 

studien.  
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5 RESULTAT 

 

I det här kapitlet redovisar jag resultatet av de kvalitativa forskningsintervjuer som 

jag har gjort. Resultatet ifrån intervjuerna är indelat i olika teman, Hur talar lärare 

om en skola för alla, Vilka elever anser lärarna är i behov av särskilt stöd och 

Pedagogiska stödåtgärder för att inkludera elever i behov av särskilt stöd. 

5.1 Lärarnas resonemang om en skola för alla 

 

I detta avsnitt redogör de intervjuade lärarna för vilka åtgärder de använder för att 

skapa en skola för alla.  Samt hur deras syn och erfarenheter kring en skola för alla 

ser ut.  

5.1.1 Vikten av ett inkluderande perspektiv  
 

Eleverna drar nytta av varandra och det gäller inte bara lärandet utan det 

gäller även kompisrelationer och det sociala som är grunderna för att en elev 

ska må bra och lyckas i skolan. Det går att lösa genom att ta in specialläraren 

i klassrummet så att eleven slipper exkluderas därifrån under en längre 

period.  

Självklart är det viktigt att eleverna som är i behov av det, ska få 

särskilt stöd utanför klassrummet men man får aldrig plocka bort dem 

från klassrummet helt och hållet! 

Är behov svårt att uppfylla utan specialpedagog så kan man plocka in hjälpen 

i klassrummet och arbeta på plats vid bänken eller något bord som finns inne 

i klassrummet. 

 Det är jätteviktigt att en elev i behov av särskilt stöd är integrerad 

och inkluderad i den vanliga klassen. För mig är det oerhört viktigt 

att alla känner sig lika värda och att man betonar att barns olikhet är 

något som ska ses som en tillgång. 

Sedan är det viktigt att de får utnyttja den tiden där de får extra stöd på, på rätt sätt. 

Ibland kan det vara så att det är bättre för dessa elever att få sitta i lugn och ro och 

arbeta tillsammans med någon som har tid för enbart dem och som kan motivera dem 



22 

 

till att kämpa på. Intervjupersonerna påpekar att det är viktigt att man berömmer 

eleverna när de gjort något bra.  

Det framkommer ganska tydligt i intervjuerna att det i många fall hade behövts extra 

stöd men att detta inte sätts in då det är brist på tid och ekonomi. 

Lärarna menar att det handlar om att alla elever har samma rättigheter till att 

medverka fullt ut i verksamheten oavsett om eleven är i behov av särskilt stöd eller 

inte. Alla är lika mycket värda och ses som viktiga medlemmar i gruppen som man 

tillhör. Intervjupersonerna likställer begreppet inkludering med när alla elever får 

sina behov uppfyllda och arbetssättet anpassas efter elevens förutsättningar.  

Inkludering för mig handlar om att göra undervisningen tillgänglig för 

alla elever - oavsett förutsättningar och förmågor 

Intervjupersonerna menar att elever som är inkluderade i ”vanlig undervisning” är 

elever som behöver anpassning utefter särskilda behov och ska då kunna gå 

tillsammans med andra elever oavsett förutsättningar. Lärarna påtalar hur viktigt det 

är att varje anställd på skolan ansvarar för att skapa de rätta förutsättningarna till en 

skola för alla.  

 Är det en elev som är i behov av specialpedagogik så försöker jag i största 

möjliga utsträckning se till att detta stöd ges i den klass där eleven går. 

Inkludering står för att se elevers olikheter som möjligheter och tillgångar, inte som 

hinder i en skola för alla.  

 

5.1.2 Vikten av resurser och kompetensutveckling 
 

De intervjuade lärarna anser att det är viktigt att ha en välutbildad personal, lärare 

och specialpedagoger som har rätt kompetens att möta elever i behov av särskilt stöd. 

Intervjupersonerna nämner det som väldigt viktigt att ha rätt kunskap och kompetens 

för att kunna arbeta mot en skola för alla, där varje elev är inkluderad och 

undervisningen utgår från elevens behov och förutsättningar.  

Där alla elevers behov och förutsättningar bearbetas på individnivå och blir 

tillgodosedd efter sina förutsättningar. 
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Ett genomgående svar från de intervjuade lärarna är att det saknar resurser i form av 

pengar till önskat material som kan underlätta undervisningen av elever i behov av 

särskilt stöd. De är även överens om efterfrågan på mer personal i klassrummet, i 

form av specialpedagoger som har kunskap som kan underlätta för lärarna att 

tillgodose alla elever i klassrummet.  

Något lärarna också nämnde var att de behöver mer handledning och stöttning i 

arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd. Exempelvis kompetensutveckling 

till lärare för hur de ska kunna möta alla elevers behov i skolan, för att kunna utgå 

från individens förutsättningar i planering och utformande av lektionerna.  

Mer resurser till specialpedagoger som kan stödja lärarna och 

eleverna i undervisningen, samt kompetensutveckling till lärare för hur 

de ska kunna möta alla elevers behov och förutsättningar.  

 

Två återkommande svar finns i alla intervjuer. Det ena är att tiden inte räcker till för 

att göra ett bra arbete som hjälper och utvecklar eleverna  

Det är omöjligt/kaosartat när klasserna består av 30 elever och du är 

ensam lärare som ska kunna möta 30 stycken elevers behov, där fem 

har läs- och skrivsvårigheter, en med Aspergers syndrom, en som har 

mycket svårt att hantera sin ilska, 3 stycken springer i korridoren och 

stör/skolkar etc 

Det andra är att vi inte har de resurser som krävs, saknar ekonomi eller har man inte 

tillgång till specialpedagog på skolan. Lärarna nämner att de oftast har hjälp av 

någon form av extra resurs, som i många fall är elevassistent till någon av eleverna i 

klassen.  

Vi saknar dock speciallärare på vår skola vilket gör att den här killen 

kommer i kläm och han ligger hela tiden i bakhuvudet och är mitt 

dåliga samvete. 

De nämner avsaknaden av specialpedagog och speciallärare som ett väldigt stort 

avbräck, då dessa hade kunnat vara till stor hjälp och stöd för de elever som är i 

behov av särskilt stöd 
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5.2 Elever i behov av särskilt stöd  

 

I detta avsnitt redogör de intervjuade lärarna för vilka elever som är i behov av 

särskilt stöd, när man sätter in det och hur processen kan se ut.   

5.2.1 Elever som inte når målen 
 

De intervjuade lärarna nämnde att de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen 

är de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Det är de elever som inte uppnår, eller riskerar att inte nå de utsatta 

kunskapsmålen i undervisningen.  

Lärarna förklarar att särskilt stöd behöver sättas in när en elev visar upp svårigheter i 

olika ämnen som gör att denne ligger i riskzonen för att inte uppnå målen. Det kan 

t.ex. vara om de upptäcker att en elev har läs- och skrivsvårigheter. Då upprättas en 

individuell utvecklingsplan. Detta är av stor vikt att det verkställs, omedelbart när 

man ser att en elev riskerar att inte nå målen.  

Jag tycker att det är av väldigt stor vikt att man sätter in det extra 

stödet i tid då detta är en ålder där barnen lär sig mycket av 

grunderna som är så viktiga att bygga vidare på upp i årskurserna. 

Detta är av stor vikt att det verkställs, omedelbart när man ser att en elev riskerar att 

inte nå målen. 

5.2.2 Elever med diagnoser 
 

 Intervjupersonerna nämnde olika anledningar som ligger till grund varför en elev är 

i behov av särskilt stöd i något, eller några ämnen.  

Jag har en elev i min klass som har ADHD, eleven har stora 

koncentrationssvårigheter och är väldigt hyperaktiv. Detta påverkar 

elevens skolsituation då han väldigt lätt tappar fokus på uppgiften 

 Det kan röra sig alltifrån lässvårigheter till någon form av diagnos som gör det svårt 

för eleven att inhämta eller ta del av undervisningen som bedrivs säger de 

intervjuade lärarna. Lärarna som har intervjuats nämner olika former av 
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funktionshinder som ADHD, Asperberger syndrom, och fysiska funktionshinder som 

gör det svårt för eleven att inhämta undervisningen utan extra stöd.  

5.3 Pedagogiska stödåtgärder för elever i behov av 
särskilt stöd 

 

I detta avsnitt redogör de intervjuade lärarna för vilka arbetsätt de använder för att 

inkludera elever, samt deras erfarenheter av olika stödåtgärder för elever i behov av 

särskilt stöd. 

5.3.1 Varierande undervisning utifrån varje elevs behov 
 

Lärarna menar på att det inte bara finns ett arbetssätt som fungerar när man 

inkluderar elever i behov av särskilt stöd.  Att variera sig och planera sin 

undervisning efter situationen och individen nämner intervjupersoner som en viktig 

del i arbetet mot att inkludera de elever som riskerar att bli segregerade för att de är i 

behov av särskilt stöd. De nämner även vikten av att vara engagerade, se över den 

fysiska miljön så att den är anpassad för att tillgodose alla elevers behov. Det ligger 

även på lärarens ansvar att upprätta en plan, i form av ett åtgärdsprogram för att 

underlätta elevens skolgång. Som lärare måste du bygga upp den struktur och stöd 

som barnet behöver, ex använda sig av bildstöd, dagsschema, strukturerad 

arbetsordning, seriesamtal, samt andra former av pedagogiska hjälpmedel i form av 

olika datorprogram, nämner de lärare som medverkat i intervjuerna.  

Ja man helt enkelt individanpassar undervisning för att tillgodose 

elevens förutsättningar och behov för att optimera undervisningen så 

att den passar individen. 

Eftersom man utgår från individen när man planerar undervisning för elever i behov 

av särskilt stöd, är det därför väldigt svårt att på förhand säga exakt vad som ska vara 

med i ett åtgärdsprogram.   
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5.3.2 Samverkan kring upprättande av åtgärdsprogram 
 

Lärarna menar att när man upptäcker att en elev är i behov av särskilt stöd kontaktas 

rektorn. Därefter tas detta upp i arbetslaget och diskuteras där. En så kallad 

kartläggning görs där de samlar in information om hur det t.ex. går för eleven i de 

olika ämnena. Mentor, rektor och specialpedagog får därefter informationen. När 

kartläggningen är klar ska det beslutas om ett åtgärdsprogram ska skrivas eller inte. I 

åtgärdsprogrammet skriver man ner vilka elevens svårigheter är, samt starka och 

positiva sidor, elevens behov samt vem som har ansvar för att eleven får det stöd 

han/hon är i behov av. Åtgärdsprogrammet måste såväl mentor som övriga 

ämneslärare ansvara för att det eftersträvas och följs upp. För att få en helhetsbild av 

elevens utveckling nämner även lärarna vikten av att fritidspedagogen är informerad 

då denne följer eleven större delen av dagen, detta för att hjälpa barnet så mycket 

som möjligt att uppnå målen. 

Varje höst brukar vi ha klasskonferenser, där fritids, klasslärare, 

specialpedagog och rektor går igenom alla barnen. Vid detta tillfälle 

kan man synliggöra om det är något barn som är i behov av särskilt 

stöd. 

Lärarna talar om hur viktigt det är att olika instanser på skolan samarbetar för att 

kunna stötta den enskilde eleven på bästa sätt. De menar att ansvaret att upprätta ett 

åtgärdsprogram ligger på mentorn, men att det behövs samarbete inom arbetslaget.  

Om jag ser att en elev riskerar att inte nå målen börjar jag med att 

kartlägga eleven och dennes skolsituation, för att få en helhetssyn på 

elevens starka och svaga sidor i skolan. Samverkan med mina 

kollegor är viktigt för att få en helhetsbild av eleven. 

Där kan läraren anmäla eleven till EHT (elevhälsoteam) som består av rektor, 

skolsköterska, kurator och specialpedagog vilka alla jobbar aktivt för att stödja och 

stötta arbetet med eleven.   
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5.3.3 Vikten av samverkan med vårdnadshavare  
 

Kontakten med föräldrarna nämner de intervjuade som en viktig del i arbetet med 

alla elever. Intervjupersonerna påpekar vikten av ett bra samarbete med elevens 

vårdnadshavare, där informationsbyte sker hela tiden mellan skola och hem för att 

underlätta och ge eleven de bästa förutsättningarna till att lyckas. Detta menar lärarna 

är ett bra sätt att hålla sig själva och föräldrarna uppdaterade kring eleven. 

 Föräldrarna känner sina barn bäst och vet vad som fungerar bra, och det 

som kanske fungerar mindre bra för eleven. Denna information ihop med den 

uppfattningen som jag som lärare har är väldigt viktig när man arbetar med 

eleven.  

 De intervjuade lärarna påtalar även vikten av att uppdatera föräldrarna om hur, vad 

och varför lärarna planerar och genomför undervisningen för eleven. 
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6 DISKUSSION 
 

 

I detta kapitel lyfts de väsentligaste resultaten fram för diskussion och kommer att 

kopplas till tidigare forskning och övrig litteratur från bakgrundskapitlet.  

Utgångspunkten är de tre frågeställningar från syftet: Lärares tal om en skola för 

alla, Vilka elever anser lärarna är i behov av särskilt stöd? och Vilka pedagogiska 

stödåtgärder anser lärarna är viktiga i arbetet med att inkludera elever i behov av 

särskilt stöd? 

 

6.1  Lärares tal om en skola för alla.  

 

De lärare som har medverkat i intervjuerna nämner att i största möjliga mån ska de 

elever som är i behov av särskilt stöd vara tillsammans med de andra eleverna i 

klassrummet. Vidare menar intervjupersonerna att eleverna drar nytta av varandra, 

inte enbart i utbildningssyfte utan även vad gäller den sociala faktorn, och att 

kompisrelationer är väldigt viktigt för självförtroendet, som ofta underlättar lärandet. 

Karlsudd (2011) nämner att även om det finns internationella överrenskommelser så 

avskiljer man fortfarande elever, han nämner att elever flyttas till en särskild 

skolform, eller blir placerade i särskilda undervisningsgrupper. Intervjupersonerna 

nämner att det går att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp och stöd som krävs, 

genom att ta exempelvis specialpedagogen in i klassrummet, istället för att eleven 

ska behöva lämna klassrummet. Detta är något som Peder Haug (1998) kallar 

inkluderande integrering, där han betonar att man måste byta ut den segregerande 

synen på specialpedagogik, mot en inkluderande integrering som enligt författaren 

innebär att undervisningen ska ske inom den klass där eleven tillhör. Att tillhöra sin 

klass anser intervjupersonerna som väldigt viktigt, där alla elever är lika värda och 

ses som viktiga medlemmar i klassen. Utbildning som bedrivs i skolan ska syfta till 

att alla elever har rätt till att inhämta och utveckla kunskaper och värden för att 

förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheter som finns, samt ta del av 

de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Man 

ska även visa hänsyn och se till alla elevers olika behov och ge eleven möjlighet att 

utvecklas efter sina förutsättningar (4 § i skollagen). De lärarna som medverkade i 
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intervjuerna likställer begreppet inkludering med att alla elever får sina behov 

uppfyllda och att arbetssättet anpassas efter elevens förutsättningar.  

I en skola för alla nämner intervjupersonerna även begreppet inkludering som står för 

att se elevers olikheter som möjligheter och tillgångar, inte som hinder. Även Rivera 

(2007) belyser vikten av att se individen och att deras erfarenheter ses som en 

tillgång i skolan. Enligt Ahlberg (2007) räcker det inte med att se det ur 

individperspektiv, utan man måste ha ett större perspektiv som innefattar 

samhällsorganisation och även se det ur ett didaktiskt perspektiv. Lärarna menar på 

att det inte bara finns ett arbetssätt för elever som fungerar, utan att det är viktigt att 

variera sig och planera sin undervisning efter situationen och individen i fråga. 

Elmeroth (2006) betonar att undervisningen måste anpassas, till elevernas olika 

förutsättningar och behov, det kallar författaren för en likvärdig undervisning. Då 

alla elever är olika så går det inte att bedriva undervisningen på ett enda sätt och tro 

att alla elever förstår och kan inhämta undervisningen. För att skapa en bra lärande 

miljö och en skola för alla, måste man se individen och dennes behov, samt att deras 

förutsättningar bearbetas på individnivå och blir tillgodosedda efter sina 

förutsättningar. Detta menar de lärarna som medverkat i intervjuerna är en skola för 

alla.  

Intervjupersonerna nämner en rad olika hinder som gör det svårt att inkludera elever 

i behov av särskilt stöd. Ett genomgående svar från de intervjuade lärarna är att 

resurserna är för dåliga, det saknas ekonomi, det är för lite personal och att tiden inte 

räcker till. Det är förutsättningar som gör det svårt att planera och utföra en 

individanpassad undervisning nämner intervjupersonerna. Andersson och Thorsson 

(2007) menar att mer och bättre resurser inte alltid behöver betyda mer personal, utan 

att det kan handla om kompetensutveckling till personalen om hur man som lärare 

ska förhålla sig till elevers olikheter och kunna använda sig av detta när man planerar 

undervisningen. Författarna nämner att det måste finnas mer resurser i form av 

kunskap, specifika hjälpmedel och kompetent personal att tillgå i arbetet mot en 

skola för alla.  
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6.2  Elever i behov av särskilt stöd 

 

De intervjuade lärarna nämnde att de elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen 

är de elever som är i behov av särskilt stöd. Det kan t.ex. vara om de upptäcker att en 

elev har läs- och skrivsvårigheter, som kan vara en orsak till att eleven inte når 

kunskapsmålen. Det kan vara så att eleven har någon form av funktionshinder som 

gör det svårt för eleven att inhämta och ta del av undervisningen. Lärarna nämner 

några olika funktionshinder som de stöter på dagligen i skolan, olika former av 

funktionshinder som ADHD, Asperberger syndrom, och fysiska funktionshinder som 

gör det svårt för eleven att inhämta undervisningen utan extra stöd. Hjörne och Säljö 

(2008)  nämner ADHD, Aspergers, Touretts, Utvecklingsstörning och dyslexi som 

några exempel som ligger till grund för att en del elever är i behov av särskilt stöd. 

Dessa elever har ofta väldigt svårt att ställa om sig och skifta mellan olika aktiviteter 

och miljöer. Här är det viktigt att man ger eleven tid och utrymme att förbereda sig 

inför förändringarna som eleven ställs inför.  

I skolverket (2011) står det att om en elev riskerar att inte nå målen så ska extra 

resurser tillämpas. Här anges ingen speciell bakgrund, eller kriterier som måste 

uppfyllas för att erbjudas särskilt stöd. Som tidigare nämnts så kan det vara en rad 

olika anledningar som gör att en elev riskerar att inte nå målet utan att extra stöd sätts 

in. Hejlskov mfl, (2006) skriver om beteende och menar att det finns elever som 

visar upp ett beteende som kan ge de vuxna på skolan huvudbry och känna sig 

maktlösa att hantera eller förstå beteendet som kan uppstå vid olika situationer i 

skolan. Författarna menar att all beteendestörningar alltid har en orsak. Oftast 

uppstår beteendestörning när det ställs för höga krav på eleven och när elevens 

omställningsförmåga och sociala förmåga ställs på prov, eller när eleven ska anpassa 

sig till resten av gruppen. 

Även Asp-Onsjö (2006) skriver att det är väldigt svårt att definiera exakt vilka elever 

som är i behov av särskilt stöd, eller vilket extra stöd eleven är i behov av. Hon 

menar att detta kan variera från situation till situation, och att eleven i ett 

sammanhang kan definieras som en elev i behov av särskilt stöd, medan samma elev 

under andra förhållanden kan fungera väl i klassen utan något extra stöd. Hejlskov 

mfl, (2006)  skriver att det inte beror på elevens inställning och vilja till att nå målen 

i skolan, utan det är diagnosen som begränsar elevens förutsättning att lyckas i vissa 
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situationer. Om de bara kunde skärpa sig skriver Iglum (1999), om de elever som har 

ADHD, hon betonar dock att dessa elever kan inte bara ”skärpa” sig. Det ligger ett 

stort ansvar på pedagogen i bemötandet av dessa elever i skolan. Dessa elever 

behöver ha personal runtomkring sig i skolan som har kunskap om 

funktionsnedsättningen, men även om hur eleven är som person. Enligt de 

intervjuade lärarna som har medverkat i undersökningen så är det de elever som inte 

når upp, eller riskerar att nå de utsatta kursmålen som är i behov av särskilt stöd. 

Intervjupersonerna nämner några orsaker som kan ligga till grund till varför dessa 

elever inte når målen. De nämner bl.a. läs och skrivsvårigheter, olika diagnoser och 

funktionsnedsättningar som gör det svårt för eleven att inhämta och ta del av 

innehållet i det som lärarna förmedlar. Det är dessa elever som de intervjuade lärarna 

anser är i behov av särskilt stöd.  

6.3 Inkluderande pedagogiska stödåtgärder för 
elever i behov av särskilt stöd 

 

Att variera sig och planera sin undervisning efter situationen och individen nämns av 

intervjupersonerna som en viktig del i arbetet mot att inkludera de elever som är i 

behov av särskilt stöd. Även Teveborg (2001) påtalar att de pedagogiska stödinsatser 

som sätts in i arbetet med elever i behov av särskilt stöd måste utgå från individen, 

och menar att kartläggningen av elevens förutsättningar görs för att få en helhetsbild 

över hur arbetet med eleven ska planeras och utföras. När kartläggningen av eleven 

är färdig upprättas ett åtgärdsprogram för eleven. Asp-Onsjö förklarar innebörden av 

ett åtgärdsprogram, där hon menar på att syftet med åtgärdsprogrammet är att det ska 

vara ett pedagogiskt hjälpmedel som förtydligar och underlättar arbetet med den 

berörda eleven. Intervjupersonerna delar med sig av hur de använder sig av 

åtgärdsprogram i praktiken. De nämner att de börjar med en kartläggning av eleven 

för att komma fram till vad det är som eleven behöver extra stöd i. De nämner några 

punkter som man måste ta hänsyn till när man utformar åtgärdsprogrammet. Det är 

elevens svagheter, elevens styrkor och behov, samt elevens förutsättningar.  Därefter 

utformas åtgärdsprogram utifrån ovanstående punkter.  

De lärare som har medverkat i undersökningen poängterar att eftersom man utgår 

från individen när man planerar undervisning för elever i behov av särskilt stöd, är 

det väldigt svårt att på förhand säga exakt vad som ska vara med i ett 
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åtgärdsprogram. Även Teveborg (2001) poängterar att åtgärdsprogrammet ska utgå 

från elevens behov och förutsättningar. Det går därför inte att utgå efter en förskriven 

mall som säger exakt vad som ska finnas med i elevens åtgärdsprogram. 

Men det finns några utgångspunkter som de intervjuade lärarna anser ska vara med i 

arbetet med eleven för att underlätta så att denne kan vara med i undervisningen. De 

nämner bl.a. att som ansvarig lärare måste du ge eleven rätta förutsättningar till att ta 

del av undervisningen och bygga upp en struktur för att kunna ge eleven det stöd 

som eleven behöver. Det kan vara i form av olika datorprogram, dagsschema, 

seriesamtal, bildstöd, extra läs och skriv undervisning som underlättar för eleven att 

medverka och ta del av undervisningen tillsammans med resten av klassen.  

 

Slutsatser  

 

Av resultatet från intervjuerna går det att tolka det som att det finns olika sorters 

motstånd i arbetet mot en skola för alla. De sju lärare som har medverkat i 

undersökningen talar väldigt gott om en skola för alla, där elever i behov av särskilt 

stöd ska ges de bästa förutsättningar för att inkluderas i den klass där de går.  De 

nämner en rad olika förutsättningar som försvårar detta arbetet. De nämner att ibland 

finns det inte ekonomi till de önskade hjälpmedel som lärarna känner kan hjälpa 

eleven vidare i utvecklingen. De nämner även att tiden inte räcker till för att planera 

en individanpassad undervisning för alla elever i klassen. De största orsakerna som 

lärarna belyser, som försvårar arbetet mot en skola för alla är bristen på tillgång till 

extra resurser i klassrummet i form av specialpedagog som har mer kunskap om hur 

man arbetar med elever i behov av särskilt stöd.  

Intervjupersonerna nämner även att det är svårt att utforma undervisningen rättvis 

när man utgår från individens perspektiv. Detta ser lärarna som ett bekymmer då 

tiden oftast inte räcker till för att planera en lektion som tillfredsställer 30 stycken 

olika individer i en klass. Lynch och Irvine (2009) menar att inkludering handlar om 

att placera elever i svårigheter i en vanlig grupp eller klass. Det är dock lite mer 

invecklat än att bara placera dessa elever i en klass menar författarna. Inkludering 

handlar om likvärdighet, grupptillhörighet, men även om en individualiserad, 

behovsanpassad undervisning för alla elever.  
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De intervjuade lärarna efterfrågar mer personal i klassrummet, samt att ha tillgång 

till specialpedagoger som har kunskap om hur man bemöter och hjälper de elever 

som är i behov av särskilt stöd. Som lärare ställs det även krav på att man ska kunna 

anpassa sig, förändra metoder och prova sig fram till att nå ut till alla elever, så det 

blir en skola för alla. 

 De elever som är i behov av särskilt stöd är enligt lärarna de elever som av någon 

anledning inte når upp till de utsatta kursmålen. Vad som ligger till grund för varför 

de inte når målen har inte lärarna något exakt svar på, men de nämner bl.a. olika 

diagnoser, läs och skrivsvårigheter som några faktorer som kan ges som förklaring 

till varför en elev inte når målen utan extra stöd. 

 

Slutord 

Under tiden som jag har skrivit min uppsats så har en del frågor dykt upp som jag har 

funderat på. Är det enbart positivt med inkludering?  Jag är av den uppfattningen att 

jag är för inkludering och en skola för alla. Men det finns ju de elever som trivs med 

att vara för sig själva och inte känner något utbyte med sina klasskamrater, eller rent 

av tycker att det är lugnare och bättre att få lämna klassrummet och gå någon 

annanstans och arbeta. Utifrån de erfarenheter jag har samlat på mig av läraryrket när 

jag varit ute på praktik så vet jag vilken press och stress man kan uppleva som lärare 

i dagens skola. Att ansvara och planera för en hel klass där du kanske har en eller 

flera elever i svårigheter i det vanliga klassrummet är i sig en utmaning. Sen att hitta 

en lämplig nivå som är anpassad efter allas behov, med de resurser som de 

intervjuade lärarna nämner att de har, eller rättare sagt inte har, vet jag inte hur det 

ska gå till. Av det resultat som jag fått fram genom att intervjua verksamma lärare, så 

anser jag att man som lärare till dessa elever måste få mer stöd och hjälp för att 

kunna planera och undervisa de elever som är i behov av särskilt stöd. Hur arbetar 

man med en elev som inte vill bli inkluderad? Inom området en skola för alla finns 

det väldigt mycket att fortsätta arbeta med, inom forskning och teori, men även ute i 

praktiken.  
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Bilagor 

 

 

- Vilka elever anser du är i behov av särskilt stöd? 

- Har du många elever i behov av särskilt? 

- Hur gör du för att de ska kunna lära sig och nå målen? 

- Vad brukar du göra när du märker att en elev behöver särskilt stöd? Skickar 

du vidare eleven till någon annan? Försöker du anpassa undervisningen? 

- Vem avgör om eleven får särskilt stöd? Du eller rektorn? 

- Vad innebär särskilt stöd? 

- Vilka faktorer anser du är viktiga för elevens läranade? Enskilt och/eller i 

grupp? Arbetssätt? Relationer? 

- När och vid vilka tillfällen lär eleverna sig bäst enligt dig? 

- Enligt läroplanen så ska vi inkludera eleverna i den ordinarie verksamheten. 

Hur ser du på det? 

- Hur definierar du begreppet inkludering? 

- Hur ser du på en skola för alla? 

- Om du fick bestämma hur skulle vi då göra för att skapa en skola för alla? 

 

Tilläggsfrågor  

 Vad menar du med en skola för alla? 

 Vad krävs för att skapa en skola för alla? 

 Vilka elever anser du är i behov av särskilt stöd? 

 Vad brukar du göra när du märker att en elev är i behov av särskilt stöd? 

 Hur gör du för att de ska kunna nå målen? 

 Hur definierar du begreppet inkludering? 
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