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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka tio lågstadielärares syn på, samt arbetssätt med elever 

som är i behov av särskilt stöd och hur elever inkluderas i skolan. Studien grundades på 

kvalitativa intervjustudier med tio verksamma lärare i årskurserna F- 3. Resultatet från 

informanterna kopplades till det relationella perspektivet och tidigare forskning kring inkludering, 

specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd. Av resultaten framgick det bland annat att 

lärarna var eniga om att inkluderingsbegreppet var svårtolkat, men hade trots detta samma 

uppfattning av dess innebörd. Lärarnas syn för en inkluderande skola var att tillgodose alla 

elevers olika behov och förutsättningar, där undervisningen skulle vara anpassad till varje enskild 

elev. Det framgick även att särskilt stöd skulle sättas in när eleven inte uppnår kunskapskraven 

från den ordinarie undervisningen. Lärarnas arbetssätt för att anpassa undervisningen för elever i 

behov av extra anpassningar och särskilt stöd var att använda sig av en differentierad 

undervisning. Lärarna använde sig även av olika verktyg för att anpassa undervisningen för dessa 

elever, genom att låta eleverna få en individuell avskärmad arbetsplats, tillgång till bildstöd, Ipad, 

hörselkåpor och/eller stressbollar. Ett annat arbetssätt som framgick av resultatet som gynnar 

inkludering, var att arbeta med kamratlärande i klassrummet.  

Nyckelord: Inkludering, specialpedagogik och elever i behov av särskilt stöd.  
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1 Inledning 

Med denna studie ville vi undersöka hur lärare på lågstadiet i Malmö och Uppsala arbetade med 

att inkludera elever som är i behov av extra anpassningar och särskilt stöd i skolmiljön. Utifrån 

våra egna erfarenheter efter genomförd verksamhetsförlagd utbildning, fick vi en inblick i hur 

lärare arbetade med extra anpassningar och särskilt stöd för att skapa ett inkluderande klassrum. 

Vi har därför valt att fördjupa oss inom inkluderingsbegreppet för att erhålla kunskap om hur vi 

ska arbeta med, och hantera, elever i behov av särskilt stöd och för att få ett inkluderat klassrum. 

Vi ansåg att det var ett centralt och viktigt ämne ute i skolverksamheten eftersom alla elever är 

olika och lär på olika sätt. Inkludering utvecklas inte av sig själv, det krävs att lärarna har 

kompetens och arbetar flexibelt för att kunna tillgodose varje enskild elev, vilket kan leda till ett 

inkluderande klassrum.  

  

”En skola för alla” och inkludering är två centrala begrepp som kommer att behandlas i denna 

studie. Vi lever i ett samhälle där det kan uppstå stora olikheter hos eleverna på grund av 

funktionsnedsättningar. Detta kan leda till att elever behöver extra anpassningar eller särskilt stöd 

i undervisningen och därför är det viktigt att arbeta för en likvärdig skola så att alla elever känner 

sig inkluderande i klassrummet. Trots olika funktionsnedsättningar ska skolan vara anpassad och 

öppen för alla elever, där lärandet ska bilda en helhet och individens bästa alltid ska ligga som 

fokus i utbildningen. Utifrån vår inblick i verksamheten har vi uppmärksammat att det kan vara 

svårt för lärarna att tillgodogöra varje elevs behov i praktiken. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning uppmärksammade vi att elever som var i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd 

hade en tendens att exkluderas från elevgruppen. Detta fick oss att vilja fördjupa oss om hur 

skolan bemöter och tillgodoser liknande situationer.  

  

Studien utfördes för att ta reda på lärarnas erfarenheter kring deras synsätt på inkludering och 

elever i behov av särskilt stöd. Hur lärarna angav att de arbetade med inkludering och elever i 

behov av särskilt stöd i sitt klassrum, för att anpassa undervisningen utifrån varje elevs behov och 

förutsättningar. Vi undersökte hur de beskrev inkludering och elever i behov av särskilt stöd samt 

vilka metoder lärarna använde sig av för att få ett inkluderat klassrum.  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2 Arbetsfördelning 

Vi var överens redan från början vilket ämne vår studie skulle behandla. Vi båda hade ett intresse 

för området inkludering och barn i behov av särskilt stöd. Därför valde vi att fördjupa oss inom 

ämnet. Vi tog ett beslut gemensamt om hur vi skulle lägga upp vårt arbete och kom fram till att 

båda författarna skulle ha lika mycket ansvar. Vi har under alla hela arbetets gång diskuterat och 

bearbetat texten tillsammans. Arbetsprocessen har varit svårare i vissa avsnitt men genom 

diskussioner tillsammans har vi lyckats utveckla uppsatsen. Vi har gemensamt letat efter relevant 

forskning och litteratur till vår studie. När intervjuerna utfördes, valde vi att delta båda två. För 

att vara tidseffektiva bestämde vi att dela upp transkriberingen. Därefter kodade vi 

intervjumaterialet tillsammans för att få ut resultat. Vi har båda två varit lika delaktiga i alla 

arbetets delar, därför anser vi att vi har haft lika mycket ansvar under arbetets gång.  
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3 Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi att redogöra bakgrunden till vår studie. Vidare i kapitlet behandlas 

ämnet specialpedagogik, elever som är i behov av särskilt stöd, extra anpassningar och ett 

inkluderande klassrum. 

3.1 Inkludering   

Den aktuella läroplanen för grundskolan (Lgr11) understryker att alla elever ska ha samma rätt till 

en likvärdig utbildning. Det är skolans ansvar att arbeta för jämställdhet samt att förmedla 

demokratiska värderingar som grundas på allas lika värde. För att det ska bli en likvärdig skola 

som är anpassad till varje elev, krävs det att det sätts in extra anpassningar och särskilt stöd till 

elever med svårigheter eller funktionsnedsättning (Skolverket, 2019). I läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) står det att skolan ska motverka diskriminering på grund av 

funktionsnedsättningar, vilket är viktigt för att kunna skapa en inkludering där alla elever 

accepteras. Genom att alla lärare arbetar utifrån den aktuella läroplanen ska eleverna ges samma 

möjligheter till en likvärdig utbildning oavsett var i landet den organiseras. Skollagen nämner dock 

att en likvärdig utbildning kan skilja sig åt och behöver inte utformas likadant runt om i landet. 

Det som lärarna ska ta hänsyn till är elevernas förutsättningar och behov (Skolverket, 2014).  

Skolan har till uppgift att identifiera de elever som har svårigheter med att nå kunskapskraven för 

utbildningen. Det finns olika sätt att hjälpa eleverna som har svårigheter och därför kan 

undervisningen inte formuleras exakt lika för alla elever. Målen bör därför utformas från elev till 

elev. Detta kan kopplas till hur en likvärdig utbildning definieras ur Lgr 11:  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans 

resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 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. (Lgr 11) 

I en debattartikel av Jan Björklund, Inger Engqvist med fler (2019), nämns det hur skolan bör 

arbeta för att utveckla en inkluderande skolmiljö för att skapa ett tryggt lärandeklimat för alla 

elever. Det krävs att lärarna arbetar på ett flexibelt sätt och kan se förändringar som lösningar, 

samt att lärarna besitter kunskap om hur de ska arbeta för att möta varje enskild individ. Det kan 

förekomma att lärare tolkar inkludering som ett begrepp där alla elever ingår i den ordinarie 

undervisningen i klassrummet.  
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Wallenius (2019) beskriver att inkludering innebär en skolmiljö där man lyfter fram olika 

lösningar och undervisningsformer samt att inkludering inte behöver innebära att varje elev ska 

placeras i klassrummet hela tiden. Det kan vara en del elever som behöver få sin undervisning 

utanför klassrummet i ensamhet. Det är därför extra viktigt att lärmiljön anpassas till varje elev så 

att deras förutsättningar kan tillgodogöras. Inkludering behöver alltså inte betyda att eleven ska 

vara i klassrummet under vilka omständigheter som helst, men så mycket så att eleven själv 

känner sig inkluderad i skolmiljön.  

3.2 Extra anpassning och särskilt stöd  

I en artikel skriven av Färlin (2015) framgår det att innan förändringen (om att skriva färre 

åtgärdsprogram) i skollagen 2014, lade lärarna ner mer tid på att skriva åtgärdsprogram istället för 

att börja med att sätta in extra anpassningar till de elever som ansågs vara i behov av detta. 

Alliansregeringen (som var Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna f.d. Folkpartiet och 

Centerpartiet) reagerade på att lärarna lade ner mer tid på administration, när de skrev 

åtgärdsprogram, istället för att börja med att anpassa undervisningen. Denna förändring som 

kom att genomföras år 2014, resulterade i att lärare kan sätta in extra anpassningar till en elev i 

klassrummet innan åtgärdsprogram skrivs. När läraren känner att det krävs mer än enbart extra 

anpassningar skrivs det ett åtgärdsprogram för eleven om utredning av behov av särskilt stöd. 

Denna förändring har lett till att lärare anpassar undervisningen till alla elever för att de ska känna 

sig inkluderade i den ordinarie undervisningen. Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten 

(2017) handlar inkludering om att värna om människors rättigheter och lika värde och på så sätt 

utnyttja olikheter som en tillgång istället för ett problem i klassrummet. Assarson (2007) nämner 

att när en lärare kan se elevernas olikheter som en resurs för varandra, accepteras möjligheten till 

inkludering i klassrummet. Ett avvikande beteende hos en elev ska enligt Assarson (2007) ses 

som något positivt för att det kan ses som resurs för varandra kunskapsmässigt samt bidra till 

acceptans av elevernas olika behov. Om eleverna kan ses som resurser för varandra kan det 

underlätta för lärarens sätt att skapa ett positivt lärandeklimat för att få alla elever att känna sig 

inkluderade i skolmiljön. Det är inte eleven som ska passa in i undervisningen, grunden är att 

specialpedagogiken ska flyttas in i det vanliga klassrummet (Nilholm, 2019, s. 25). 

De elever som visar sig vara i behov av särskilt stöd har rättigheter att få specialpedagogiska 

insatser. I ett specialpedagogiskt perspektiv flyttar man problematiken från den enskilda individen 

till närmiljön (Persson & Persson, 2016, s. 31).  
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Detta kan man också se i Inga-Lill Jakobssons bok Specialpedagogik och funktionshinder, där det tas 

upp att alla elever ska ha möjlighet att få stöttning på ett specialpedagogiskt sätt om så behövs för 

att varje elev ska kunna utveckla sitt lärande. Fokus ligger på att värna om gemenskapen och 

bibehålla alla elever under samma tak, vilket gör att inkluderingsbegreppet blir centralt 

(Jakobsson, 2011, s. 23).  

Inkludering har varit en viktig del av den svenska skolan sedan år 1980s läroplan för grundskolan 

som införde ”en skola för alla”. Det skapades ett nytt sätt att se på skolan; den skulle vara öppen 

och välkomna alla barns olikheter (Egelund, Haug & Persson, 2006). Detta kan vi tydligt se i 

dagens styrdokument, då det pekar på att elever som är i behov av särskilt stöd ska i första hand 

erbjudas det i den ordinarie undervisningen, vilket i sin tur kan leda till att inkludering i 

undervisningen ökar (Sandström, Lindqvist, Klang, 2017, s. 178). Det är skolans skyldighet att 

identifiera elever som har svårigheter att uppnå kunskapskraven i läroplanen. För att dessa elever 

ska få känna sig som en del av den gemensamma undervisningen utgör inkludering en viktig roll i 

skolvärlden. Skolan ska erbjuda någon form av extra anpassningar så eleverna inkluderas i den 

vanliga undervisningen (Skolverket, 2014, ss. 19–20). För att anpassa den ordinarie 

undervisningen så långt det går finns det olika former av extra anpassningar. Det finns många 

olika sätta att anpassa undervisningen på, några exempel som finns tillgängliga på skolverket är: 

“Ett särskilt schema över skoldagen, ett undervisningsområde förklarat på annat sätt, extra tydliga 

instruktioner, stöd att sätta igång arbetet, hjälp att förstå texter, digitalteknik med anpassade 

programvaror, anpassade läromedel, utrustning, extra färdighetsträning och enstaka 

specialpedagogiska insatser.” (skolverket, 2019) 

3.3 Specialpedagogikens roll i den svenska skolan  

En definition av specialpedagogik är en insats för elever som ligger utanför en normal 

kunskapsutveckling (Persson, 2016, ss. 24–25). Skolans uppdrag är att sträva efter ”en skola för 

alla” och för att lärare ska kämpa för detta krävs det att lärare har de kunskaper som är viktiga 

och relevanta för specialpedagogik. För att möta alla elever och ge den undervisning som krävs 

för att eleverna ska uppnå kunskapsmålen. Genom att möta elevers individuella behov kan man 

med hjälp av specialpedagogiska strategier underlätta för individen. Det som ligger i fokus är att 

man kan hitta lösningar som är förebyggande och åtgärdande (Larsson, 2016, s. 9). I en artikel 

från Specialpedagogiska skolmyndigheten (2019) framgår det vad som krävs för att skapa ”en 

skola för alla”. Det diskuteras att lärarna måste ha tillräckligt med kunskaper för att kunna 

bedöma vilka elever som är i behov av särskilt stöd och vad de behöver för att få en likvärdig 

utbildning. Annars finns det en risk att skolgången blir en förvaringsplats för dessa elever, vilket i 
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sin tur kan leda till att dessa elever inte uppnår kunskapskraven. Genom att skolan arbetar för en 

”skola för alla” kan de motverka funktionsnedsättningens konsekvenser. Om elevernas behov 

inte tillgodoses kan det leda till exkludering eller att eleven missgynnas i undervisningen. Det kan 

ibland vara svårt för lärare att själv bedöma om en elev är i behov av särskilt stöd. Därför är det 

viktigt att skolan arbetar tillsammans med rektorer och specialpedagoger.  

Mot bakgrund av inkluderingsbegreppet, har vi därför valt att i denna studie undersöka lärares 

erfarenheter kring deras synsätt på inkludering samt lärarnas arbetssätt för att inkludera elever 

som är i behov av särskilt stöd. 
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4 Forskningsöversikt 

I kommande avsnitt presenteras tidigare forskning om hur lärare arbetar med inkludering och 

elever med behov av särskilt stöd.  

4.1 Inkludering i skolan 

Ett flertal forskare har under de senaste 20 åren forskat kring vad som utmärker att en skola är 

inkluderande och hur lärare arbetar för att skapa en inkludering.  

Hägnesten (2007) är en av forskarna som har studerat detta närmare.  Hennes resultat visar att en 

inkluderande skola utmärks av mångfalden av människor, där allas olika behov har en acceptans. 

Skolor som arbetar för en inkludering har en strävan att bemöta alla elevers behov och 

förutsättningar genom att använda sig av olika metoder, såsom att variera materialet vid 

undervisning, använda ett skiftande arbetssätt och olika gruppstorlekar. Vikten i att variera 

undervisningen är för att kunna tillgodose alla elever, vilket skapar en inkluderande miljö 

(Hägnesten, 2007, s.11).   

Även Nilholm och Alm (2010) har studerat inkluderingsbregreppet och dess betydelse i 

skolmiljön. I Nilholm och Alms studie ”An inclusive classroom? A case study of  inclusiveness, teacher 

strategies and children´s experiences” undersökte de bland annat strategier som lärarna använde sig av 

vid undervisning för att alla elever ska känna sig delaktiga i gemenskapen samt pedagogernas sätt 

att arbeta inkluderande. I studien följde Nilholm och Alm en klass under två års tid. I klassen gick 

det femton elever varav två elever var diagnostiserade med Aspergers syndrom och två elever 

med ADHD.  Att det fanns elever med olika diagnoser i studien var en viktig aspekt för att få 

fram hur lärarna arbetade med en inkluderande undervisning. Strategierna som ansågs viktiga 

som lärarna använde sig av var att, undervisningen skulle anpassas utifrån elevernas 

förutsättningar och behov, precis som Hägnesten (2007) poängterar. Anpassningsstrategierna 

gjordes dock på olika sätt om man jämför Nilholm och Alms studie med Hägnestens. I 

Hägnestens studie låg tyngdpunkten i att variera undervisningen, medan lärarna i Nilholm och 

Alms studie var inne på att det var viktigt att tänka på hur eleverna placerades i klassrummet. 

Lärarna ansåg där att det var bättre att placera elever med behov av särskilt stöd ifrån varandra. 

Lärarna i studien ansåg även att de tyckte att undervisningen fungerade bättre om det vistas minst 

två lärare i klassrummet, varav en speciallärare för att kunna avlasta varandra och få ett bättre 

fungerande klassrum. Det framgick i studien att lektionsstruktur och att skapa tydliga ramar var 

viktigt för att skapa en inkludering.  
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Genom att ha en tydlig lektionsstruktur fick eleverna möjlighet att veta vad läraren förväntade sig 

av dem. Denna aspekt diskuteras även i Persson och Perssons studie “Inkludering och 

måluppfyllelse- att nå framgång med alla elever” (Persson och Persson, 2012), som utfördes i 

Essunga kommun, där man kan se tydliga likheter med de båda studierna av Hägnesten (2007) 

och Nilholm och Alm (2010). Likheterna i de båda studierna är att man betonar hur viktigt det är 

för eleverna med en tydlig lektionsstruktur i klassrummet. Från att ha haft bland de lägsta 

skolresultaten i Sverige gick Essunga kommun till att på bara några år ha bland de bästa 

skolresultaten. Innan förbättringen placerades en stor andel elever som ansågs vara i behov av 

särskilt stöd i särskilda undervisningsgrupper. Detta lades ner och extra stöd erbjöds nu i den 

ordinarie undervisningen. Persson och Persson (2012) hävdar att den stora förändringen i 

Essunga kommun beskriver framväxten av en ny tankestil. Förändringen resulterade i att alla 

elever skulle undervisas i det ordinarie klassrummet och att elevernas olikheter inte skulle anses 

som ett problem, istället skulle man se att alla eleverna skulle få ett lyckat resultat i ett 

inkluderande klassrum. Lärarna påverkade förändringen genom sin professionella autonomi och 

kompetenta pedagogik samt att lärarna såg elevernas olikheter som tillgångar, som ledde till en 

ökad motivation och intresse för elevernas lärande. Några aspekter som Persson och Persson 

lyfter fram för att lyckas med ett inkluderande klassrum är:  

Ett auktoritativt ledarskap präglat av värme och stöd och höga förväntningar. Lyfta fram sådant som är 

positivt och negligera negativa beteenden. Tydlig struktur på lektionerna (speciellt viktig för vissa elever med 

funktionsnedsättning) och koppling av undervisningen till kursplanens mål och till krav för olika betyg. 

Varierande arbetsformer där man undviker att eleven utlämnas till sig själva vilket man menar ofta blir fallet 

vid så kallat eget arbete. (Persson & Persson, 2012) 

I studien av Nilholm och Alm (2010) påstår de även att lärare måste uppfylla ett visst antal 

kriterier för att kunna säga att ett klassrum är inkluderande. I studien samlade forskarna in 

material för att kunna ta reda på i vilken utsträckning ett klassrum är inkluderande. Materialet 

samlades in i form av sociogram och intervjuer med eleverna. En av forskarna var även med och 

gjorde observationer i klassrummet för att samla in underlag till studien. De kriterier som 

Nilholm och Alm ansåg var relevanta i studien för att inkludering skulle kunna undersökas var: 

“1) olikheter ska ses som en tillgång, 2) eleverna ska känna sig socialt delaktiga och 3) eleverna 

ska vara pedagogiskt delaktiga”. Forskarnas ståndpunkt för att ett klassrum ska anses vara 

inkluderande var en avgörande faktor för att eleverna själva ska känna sig inkluderande. Därför 

lade Nilholm och Alm ner stor vikt i att få fram elevernas egna uppfattningar.  
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De kriterier som forskarna ansåg var en bidragande faktor för att klassrummet skulle anses vara 

inkluderande igenkänns i två andra studier; Inkludering och måluppfyllelse av Persson och Persson 

(2012) och Inclusion Power, and Community: Teachers and Students Interpret the Language of  Community in 
an Inclusion Classroom av Berry (2006). Persson och Persson (2012) delar åsikten om att elevernas 

olikheter ska ses som en tillgång och inte som ett problem, medan Berry (2006) sympatiserade att 

social delaktighet är viktigt för att skapa inkludering. Berry studerade gemenskapen i ett klassrum 

och hur lärare arbetade för att få alla elever delaktiga i skolmiljön. Studien utfördes i USA i en 

klass som var åldersintegrerad, eleverna som undersöktes i studien var mellan sju och tio år. I 

klassen gick det tjugonio elever varav tolv stycken av eleverna hade någon typ av svårighet. Det 

var två verksamma lärare i klassrummet varav den ena var utbildad speciallärare. Berrys studie 

genomfördes under en nio månaders period. Den insamlade data som Berry använde sig av i sin 

studie byggde på observationer vid undervisning samt observationer i mindre grupper. Det 

framkom i studien att gemenskapen har en stor påverkan för att alla elever skulle känna 

delaktighet samt trygghet i klassen. Samtliga lärare i studien uttrycker sig att nyckeln till 

gemenskap är att skapa goda relationer och en acceptans i ett lärandeklimat, där de arbetade för 

att eleverna skulle känna delaktighet både socialt och kunskapsmässigt, i likhet med Nilholm och 

Alms studie. Det framkom även i studien att en aktivitet utfördes i klassrummet för att eleverna 

skulle kunna känna sig betydelsefulla i gemenskapen. Aktiviteten utfördes för att lärarna ville 

bidra med en elevaktivitet där alla elever fick möjlighet att vara aktiva, för att minimera risken för 

exkludering. För att få alla elever delaktiga i klassrummet fick eleverna ett huvudansvar för en 

speciell uppgift. Aktiviteten resulterade i att eleverna fick möjlighet att känna sig betydelsefulla i 

gemenskapen genom att inkluderas både socialt och kunskapsmässigt.  

I en deklaration som utfördes i Salamanca år 1994 där många länder deltog varav Sverige var ett 

av länderna. Konferensen bidrog till att begreppet ”en skola för alla” har stärkts. Resultatet av 

deklarationen blev en inkluderande skola där elever i behov av särskilt stöd skulle få möjlighet att 

ingå i den ordinarie skolverksamheten. Vad som ligger till grund för Salamancadeklarationen var 

att skapa en plats till gemenskap för alla barn oavsett funktionsförmåga. Det är skolans ansvar att 

anpassa undervisningen för att alla elever ska kunna uppnå kunskapskraven och alla elever får 

känna ett lyckat resultat (Salamancadeklarationen, 2006, s. 16). Gerrbo (2012) nämner att 

salamancadeklarationen är något som kan beskrivas betydelsefullt för ett nytänkande inom 

begreppet ”en skola för alla”. Deklarationens utgångspunkter är att:  

Varje barn har en grundläggande rätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla en 

acceptabel utbildningsnivå. Varje barn har unika egenskaper, intressen, fallenheter och inlärningsbehov. 

Utbildningssystemen skall utformas och utbildningsprogrammen genomföras på sådant sätt att den breda 
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mångfalden av dessa egenskaper och behov tillvaratas. Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan 

tillgodose dessa behov. Ordinarie skolor med denna integrationsinriktning är det effektivaste sättet att 

bekämpa diskriminerande attityder, att skapa en välkomnande närmiljö, att bygga upp ett integrerat samhälle 

och att åstadkomma skolundervisning för alla. (Salamancadeklarationen, 2010) 

Tydligt i deklarationen kan man se att inkludering är ett återkommande begrepp där de jobbar för 

att skapa en skolmiljö och en utbildningsnivå som är anpassad till varje enskild elev. 

Deklarationen pekar också på att motverka diskriminerande attityder och en närmiljö som 

välkomnar alla elever samt ett mer demokratiskt samhälle (Salamancadeklarationen, 2006, s.11).   

4.2 Specialpedagogik  

Specialpedagogiken är den del av pedagogik som handlar om problem och svårigheter som 

uppstår när den vanliga skolan inte anses räcka till, utan man behöver sätta in någonting extra 

(Persson, 1995). Skolan måste utveckla speciella sätt att möta elever i behov av särskilt stöd, samt 

att ge elever med svårigheter samma möjlighet att uppnå kunskapskraven (Larsson, 2016, s. 59). 

Haug (1998) och Nilholm (2019) anser att specialpedagogik och vanlig pedagogik ska samspela i 

den ordinarie undervisningen. Nilholm påpekar att det är klassrumsmiljön som ska anpassa sig 

efter eleverna (genom att flytta in specialpedagogiken i det vanliga klassrummet) och inte 

eleverna som ska anpassa sig efter klassrumsmiljön. Vidare menar Haug (2008) att 

specialpedagogik och den ”normala” pedagogiken inte ska särskiljas i skolan om man vill att 

skolan ska bli mer inkluderande. Haug menar att man inte ska kategorisera in elever i olika 

grupper, där man placerar elever man anser vara i behov av specialpedagogiska insatser utanför 

den ”normala” undervisningen och de ”normala” eleverna i den vanliga undervisningen. Haug 

pekar på att lärarna ska kunna möta varje elev med dess förutsättningar och behov, och för att 

lärarna ska uppnå att göra detta krävs det tillräckligt med kompetens och erfarenheter. Att placera 

en elev som anses vara i behov av särskilt stöd utanför den ”ordinarie” undervisningen är enligt 

Haug (1998) inte en lösning på problemet. Asp-Onsjö (2014, s. 381) benämner att det är lärarna 

själva som ska anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar och behov. Genom att 

lärarna själva anpassar undervisningen efter varje elevs behov minskar specialpedagogiska 

insatser, vilket kan leda till att de eleverna med behov av särskilt stöd känner en gemenskap med 

klassen.  

 
Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) utförde en sammanställning av tidigare forskningar 

kring arbetssätt som kan bidra med en ökad prestation för elever i behov av särskilt stöd. 
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Resultatet som framkom i sammanställningen var att de arbetssätt som lärare använde sig av var 

exempelvis: “kamratlärande, träning i metakognitiva strategier och träning för strategier för 

läsförståelse.” Lärarna använde sig av dessa metoder i sin ordinarie undervisning som visade sig 

gynna alla elever, speciellt de som ansågs vara i behov av särskilt stöd. 
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5 Teoretiska utgångspunkter 

Vår studie är uppbyggd på det relationella perspektiv samt dilemmaperspektivet som kommer att 

redogöras i detta kapitel.  

5.1 Relationella perspektivet  

Ett relationellt perspektiv lägger vikten på elever i svårigheter. Detta menas med elevens 

misslyckande bör sökas utanför den enskilda eleven. Relationellt perspektiv är en motpol av ett 

kategoriskt perspektiv som betonar elever med svårigheter istället för elever i svårigheter 

(Atterström & Persson, 2000). Man kritiserade det kategoriska perspektivets sätt att se på 

specialpedagogik. Utifrån ett sådant synsätt utgår man ifrån den enskilde individens handlande 

och att problematiken finner man hos eleven. Utifrån det relationella perspektivet bör det istället 

sökas i den kontext eleven befinner sig i. Det relationella perspektivet växte fram efter kritik mot 

det kategoriska perspektivet. Detta gör att det känns relevant att använda oss av relationellt 

perspektiv i vår studie då vi undersöker hur verksamma lärare och andra resurser på skolan 

bemöter eleverna med deras svårigheter och de påverkande faktorer runt omkring. Ahlberg 

(2009) anser även att det relationella perspektivet grundar sig i att problematiken för eleven ligger 

i skolmiljön, det är alltså inte själva eleven som ligger till grund till svårigheterna. Denna aspekt 

medför att det är miljön runt omkring eleven som ska anpassas från elevens förutsättningar och 

inte tvärtom, eftersom det är skolan uppgift att skapa en god miljö för den mångfalden av elever 

(Nilholm, 2007, s. 39). Något att understryka är att det relationella perspektivet tar hänsyn till 

medfödda funktionsnedsättningar men i grunden så undersöker man hur miljön påverkar 

svårigheterna. En annan central synpunkt som tas upp av Ahlberg (2009, s. 195) inom det 

relationella perspektivet är samspelet mellan människor, som man kan se när åtgärderna görs för 

individen, där fokus ligger på både eleven, läraren och miljön (Persson, 2007, ss. 166–167). 

Samspelet mellan dessa aktörer spelar då en stor roll för att på så bra sätt som möjligt stötta 

eleven så att hen når kunskapskraven. Det är alltså inte enbart elevens handlingar som blir en 

avgörande faktor till att nå målen, alla i elevens närmiljö har ett ansvar att hjälpa till så att rätt 

förutsättningar ges till eleven (Persson, 1998, s. 30). I och med att detta perspektiv har som 

ståndpunkt att det är miljön som ska anpassas till eleven och inte eleven som ska anpassas till 

miljön, utgör detta en längre tidsmässig process än det kategoriska perspektivet (Persson, 1998, s. 

32; Persson, 2019, s. 170). Trots den långa processen som kan uppkomma i ett relationellt 

perspektiv, pekar Emanuelsson (2004) på att detta perspektiv snarare leder till en inkluderad än en 

segregerad lärmiljö, vilket utgör en central aspekt i denna studie.  
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5.2 Dilemmaperspektivet  

Dilemmaperspektivet som också är en central aspekt i denna studie, står emellan och riktar kritik 

till både det kategoriska och det relationella perspektivet. Den frågan som Nilholm (2007) frågar 

sig är om de elever som har svårigheter ska få möjlighet att placeras utanför klassrummet eller om 

elever som befinner sig i svårigheter ska medverka inne i klassrummet? Det ena sättet anses inte 

bättre än det andra, det är hur man ser på saken. Ahlberg (2013) nämner att utbildningssystemet 

grundas i vissa typer av dilemman, där alla elever oavsett prestationsförmåga ska ges en likvärdig 

utbildning. Samt att alla elevers behov och olikheter ska anpassas i undervisningen. Enligt 

Nilholm (2007) uppkommer dilemmat när man ställs för olika problemlösningar, när det under 

dessa förutsättningar saknas valmöjligheter på ett sätt som visar sig troliga, där det också 

medföljer negativa effekter. Under dessa förhållningssätt finns det inte någon lösning, man ställs 

istället inför situationer mellan olika alternativ.  Detta kan förklaras som de olika synsätten på 

specialpedagogik, där det handlar om ett kategoriskt eller ett relationellt perspektiv.  
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6 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med denna studie är att bidra med en fördjupad kunskap om lärarnas syn på 

erfarenheter av att arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd och hur elever i behov 

av särskilt stöd inkluderas i skolmiljön.  

Frågeställningar: 

1. Hur ser F-3 lärare på inkludering och elever som är i behov av särskilt stöd?  

2. Hur anger F-3 lärare att de arbetar med inkludering och elever som är i behov av särskilt 

stöd?  
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7 Metod 

I kommande kapitel kommer vi att redogöra metodval, tillvägagångssätt, studiens tillförlitlighet, 

etiska ställningstagande, dataanalys, avgränsningar samt en analys av deltagarnas svar.   

7.1 Kvalitativa intervjuer 

Dalen (2008) nämner att i en kvalitativ intervju utgår man ifrån intervjupersonernas egna 

erfarenheter, tankar och känslor, därför lämpar sig kvalitativa intervjuer i denna studie. Vi valde 

även denna metod för att ge en viss frihet till informanternas svar utifrån våra frågeställningar. 

Valet av kvalitativa intervjuer grundar sig på studiens syfte och frågeställningar. Genom att vi 

använde oss av metoden gav det oss en djupare och bredare förståelse av lärarnas egna 

ståndpunkter och hur de inkluderar elever i behov av särskilt stöd. Genom att vi använde oss av 

en kvalitativ intervjumetod fick vi även en möjlighet till följdfrågor och fördjupning (Trost, 2010). 

Frågorna som ställdes behövdes därför inte utformas i en strukturerad ordning utan kunde 

besvaras utifrån hur frågorna uppfattades och tolkades av informanterna (Trost, s.301). Det 

kunde därför uppstå frågor som en uppföljning av informanternas svar som kunde resultera i att 

intervjufrågorna inte ställdes i en ordningsföljd. Vi valde att utföra våra intervjuer där man tar 

frågorna i den ordning som det lämpar sig för informanten.  

7.2 Urval av deltagare  

I vår studie använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, valet av metoden var för att få relevanta 

informanter så effektivt som möjligt. Trost (2010) hävdar att ett bekvämlighetsurval är en metod 

där forskarna använder sig av intervjupersoner som finns lätt tillgängliga och som är relevanta för 

studien som utförs. Bryman (2011, s. 496) nämner att författarna som utför studien väljer själva 

ut väsentliga informanter som ska bidra till att ge relevanta svar till studiens frågeställning, som vi 

tydligt kan koppla till vår studie. Urvalet av informanterna baserades på en personlig koppling till 

författarna i studien. De personliga kopplingarna som vi hade till informanterna var bland annat 

våra VFU-handledare samt tidigare kollegor när vi jobbade på skolor. Valet av urval av lärarna 

fastställdes för att få tillförlitliga svar då våra informanter hade stor hängivenhet till att delta i vår 

intervjustudie. Vi var tydliga att informera våra informanter via mail om syftet med studien och 

hur en intervju kunde se ut. Vi fick svar inom en vecka från våra informanter. Av alla de vi 

kontaktade var det enbart två som tackade nej till studien. Vi var snabba med att kontakta två nya 

lärare via mail som vi valt ut efter personliga kontakter, de två nya lärarna valde att delta i studien. 

Vårt urval att enbart rikta oss mot kommunala skolor var för att de personliga kontakterna vi 

kände var verksamma lärare på kommunala skolor.   
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Nedan är en sammanställning i tabell med information om informanterna som deltog i studien.  

!  
  

7.3 Genomförande 

När vi hade fått godkännande från alla våra informanter bokade vi in tid och datum för 

intervjuerna. När informanterna accepterat att bli intervjuade skickade vi ut en 

medgivandeblankett samt ett informationsbrev (se bilaga 1 & 2). Medgivandeblanketten skrevs på 

av informanterna där de informerades om deras rättigheter och författarnas skyldigheter.  

Vi samlade in en påskriven medgivandeblankett innan vi utförde respektive intervju. I 

informationsbrevet förklarade vi tydligt vårt syfte med studien och hur intervjun skulle utföras.  

Vi valde att utföra en pilotintervju med en verksam grundskollärare åk F-3 för att se om 

frågeställningarna genomfördes som vi förväntat oss och att frågorna uppfattades korrekt av 

informanten. Utifrån vår pilotintervju fick vi de svar vi förväntade oss samt uppfattades frågorna 

korrekt, därför uppstod inget behov av att ändra innehållet av intervjufrågor eller upplägg av 

intervjun. Valet av pilotstudien var även att förbereda oss själva inför våra intervjuer. 

Av alla våra intervjuer var det fyra som utfördes via Skype och sex intervjuer genomfördes fysiskt 

i skolverksamheten. Valet av att fyra intervjuer utfördes via Skype var för att de lärarna var 

verksamma i Uppsala och detta blev mest tidseffektivt för alla.  När vi bokade in våra intervjuer 

bad vi informanterna att ange tid och datum som var passade utifrån deras schema. Som Trost 
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nämner ska informanterna få en möjlighet att välja en miljö där de känner sig trygga och där det 

inte uppstår någon obekväm situation mellan forskarna och intervjupersonen (Trost, 2010, ss. 

65–66). Därför fick informanterna bestämma plats var intervjun skulle utföras. Olsson och 

Sörensen (2011) nämner också platsens stora betydelse, en plats som känns obekväm eller 

störande för intervjupersonen kan skapa oärlighet i svaren. När vi planerade våra intervjuer ville 

vi samla in material på ett sätt där vi kunde gå tillbaka och reflektera över insamlade data. Därför 

valde vi att våra intervjuer skulle spelas in med hjälp av appar på våra iPhones.  

7.4 Avgränsningar  

I vår studie valde vi att intervjua verksamma lärare enbart från Uppsala och Malmö, vilket kan 

leda till en avgränsning. Svaren kan därför inte generaliseras på alla lärare i Sverige, 

generaliseringen gäller enbart för urvalet av våra informanter i denna studie.  

I denna uppsats avgränsade vi oss även till att utföra fyra av tio intervjuer via Skype. Vi upplever 

att våra intervjuer via Skype inte var lika avslappnade, svaren i studien blev kortare och mer 

begränsade jämfört med intervjusvaren vi utförde fysiskt ute på skolor. Även en tredje 

avgränsning i undersökningen är att vi avgränsade oss till specifika årskurser. Vi begränsade oss 

enbart till lärare verksamma på lågstadiet. Detta kan leda till en avgränsning för att vi enbart 

undersöker verksamma lärare som undervisar i årskurserna F-3 och inga andra årskurser. Vi anser 

att det kan skilja sig åt hur lärarna arbetar inkluderande beroende i vilken årskurs man är verksam 

i.  

7.5 Databearbetning  

Vi samlade in data via ljudinspelning som användes när vi utförde kvalitativa intervjuer. Detta 

gjorde vi för att få med allt som informanterna sade och då inte behöva riskera att missa något 

viktigt som informanterna berättade. Kvale och Brinkmann (2009) hävdar att det underlättar för 

författarna att spela in intervjun, då fokus kan läggas på intervjun istället för att försöka komma 

ihåg allt som informanterna säger. De påstod även att det kan underlätta att spela in intervjun för 

att uppmärksamma olika betoningar och pauser för att underlätta informationen till analysen. 

Efter varje intervju satte vi oss för att transkribera våra intervjuer. När vi bearbetade den 

insamlade data tog vi hänsyn till sådant som de respektive lärarna pratade återkommande om.  

Hsieh och Shannon (2005) beskriver tre olika strategier för kvalitativ innehållsanalys, som är 

konventionell ansats, styrd ansats och summerande ansats. I vår studie valde vi att använda oss av 

konventionell ansats för att vi anser att den lämpar sig bäst till vårt syfte. Konventionell ansats 
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beskrivs som så att man utgår ifrån att “texten får tala” för att få ut olika kategorier från data. Här 

existerar alltså inte teoristyrda kategorier som menas med att dessa kategorier är förutbestämda, 

utan bestäms av olika mönster av den insamlade data. 

Genom att vi har fått fram återkommande mönster i intervjuerna kunde vi använda oss av 

tematiseringar. Genom att vi skapade olika tematiseringar kunde vi jämföra likheter och skillnader 

av informanternas svar som vi kopplade till forskningsfrågorna som sedan kunde kopplas till 

studiens syfte.   

7.6 Forskningsetiska aspekter   

Vetenskapsrådet (2002) benämner etiska principer som var av stor vikt att ta hänsyn till vid 

insamling av data från våra informanter. Vetenskapsrådet presenterar fyra centrala krav som vi 

har tagit hänsyn till vid datainsamlingen. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att all information om studiens syfte ska informeras till deltagarna samt 

deras rättigheter under intervjun (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Därför valde vi att skicka ut en 

informationsblankett till våra informanter där vi presenterar vilka vi är samt vårt syfte med 

studien. Samtyckeskravet omfattar informanternas villkor och rättigheter, där de själva får 

bestämma över sin medverkan och har rätt till att avbryta sin medverkan i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9).  

Vi valde att skicka ut en medgivandeblankett där informanterna fick ta del av deras rättigheter 

samt deras möjlighet att avbryta sitt deltagande under intervjun. Konfidentialitetskravet innebär att 

informanternas integritet är anonymt i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Därför har vi valt 

ge våra informanter pseudonymer samt att insamlade data är avsedda för vår studie och inga 

andra ändamål. Nyttjandekravet omfattar att ingen annan än författarna i studien får ha tillgång till 

den insamlade data från den intervjuade personen samt att denna information enbart får 

användas för forskningsstudien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

7.7 Validitet och Reliabilitet 

För att vår studie ska vara användbar och lämplig krävs det att den är reliabel och valid. När det 

diskuteras om en studies reliabilitet och validitet menas det med hur tillförlitlig samt hur giltigt 

studien är (Trost, 2010).  

För att åstadkomma hög reliabilitet i vår studie valde vi att ställa samma frågor men med olika 

infallsvinklar för att skapa förståelse samt för att ge utrymme till informanterna och deras egna 

!  21



tankar och idéer (Trost, 2010, ss. 131–132). Vi strävade efter en hög validitet och reliabilitet i vår 

studie och valde därför att intervjua tio lärare, med olika erfarenheter och antal år som 

verksamma lärare, för att vi skulle kunna bidra med ett så brett perspektiv som möjligt i studien. 

Kihlström (2007) nämner att studiens reliabilitet stärks om man har spelat in intervjuer och kan 

gå tillbaka och lyssna på inspelat material. I vår studie stärks reliabiliteten eftersom 

intervjumaterial finns tillgängliga genom ljudinspelningar samt att intervjuerna är transkriberade. 

För att stärka studiens validitet valde vi att anpassa metoden utifrån studiens syfte och 

forskningsfrågor. Vi la ner tid på att granska, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten till det 

insamlade material men även till den teori vi använde i studien för att skapa hög validitet (Kvale, 

2009, s. 268). Genom att vi har lyckats mäta det som studien avsetts mäta, anser vi att studien har 

en hög validitet. 

Ett exempel på god reliabilitet är en studie som genomförs av olika personer med samma frågor 

samt liknande grupp av informanter och frambringa samma resultat vid olika tillfällen (Bergström 

& Boréus, 2012, s. 40). Reliabiliteten för denna studie ökar då vi har använt oss av en 

intervjuguide och studien kan genomföras vid olika tillfällen men ändå få samma resultat.  
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8 Resultat och Analys 

I kommande kapitel redogörs den bearbetade data som vi har samlat in och det resultat vi har 

kommit fram till utifrån intervjuerna samt analysen av svaren.  

8.1 Hur ser lärare på inkludering  

Resultatet av den empiri vi samlat in visar att samtliga lärare beskriver begreppet inkludering som 

ett svårdefinierat begrepp men visar ändå att de hade förstått vad det innebär. Karin berättar för 

att eleverna ska känna sig inkluderade krävs en delaktighet både socialt och kunskapsmässigt. 

Anna är inne på samma spår och säger att genom att skapa ett tryggt och öppet lärandeklimat så 

vågar eleverna vara sig själva, vilket är nyckeln till inkludering. Ulf  tolkar inkludering på ett annat 

sätt jämfört med Karin och Anna, han menar på att inkludering inte enbart handlar om den 

enskilda lärarens ansvar att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd, utan det är hela skolans 

ansvar. Han uttrycker sig att det måste finnas en god relation mellan elever, lärare och skolledning 

för att kunna arbeta för en inkluderande verksamhet.  

Karin, Ulf  och Frida beskriver även att i en inkludering måste eleverna våga vara sig själva och att 

lärmiljön ska vara anpassad för varje elevs bästa förutsättningar och behov. Lärarna påpekar att 

en positiv lärmiljö skapas genom att arbeta med värdegrundsfrågor, samt olika aktiviteter där 

eleverna får en möjlighet att känna sig delaktiga och värdefulla. Karin och Ulf  anser i intervjuerna 

att det måste finnas ett öppet lärandeklimat för att eleverna ska våga vara sig själva, det är vi lärare 

som bygger upp ett tillåtande och accepterat klassrum. Ulf  säger:  

Jag arbetar mycket med värdegrundsövningar för att mitt klassrum ska bidra med ett öppet lärandeklimat, det 

är viktigt för mig att mina elever känner sig trygga och att det finns en acceptans i klassrummet. (Ulf) 

 Maria stärker detta i sitt uttalande där hon beskriver ett tryggt klassrumsklimat är en stor grund 

för att alla elever ska kunna acceptera att de behöver olika strategier för att känna att de lyckas 

och når upp till lärandemålen. Det framgår även i intervjun att lärarna är eniga om att det måste 

arbeta med organisationen och trivsel för att det ska kunna vara ett inkluderande lärandeklimat 

och att det inte enbart handlar om undervisningssituationen.  

8.2 Hur lärare ser på elever som är i behov av särskilt stöd 

Lärarna som vi intervjuade har en samsyn på elever som är i behov av särskilt stöd. De beskriver 

att dessa elever inte når kunskapskraven utan stöd, utan det krävs att skolan sätter in extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Tina, Ulf  och Mattias påpekar om de har testat sig fram för att 

göra undervisningen mer tillgänglig till elever som anses vara i behov av särskilt stöd. Om de 
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extra anpassningar som sätts in, inte leder till en positiv kunskapsutveckling för eleven ska istället 

särskilt stöd sättas in, där insatserna är mer omfattande och pågår under en längre tid jämfört 

med extra anpassningar.    

Frida nämner även att  när elevens svårigheter är så stora att eleven behöver elevassistent, 

anpassad studiegång, ska särskilt stöd sättas in. Stödet kan vara långvarigt och/eller omfattande. 

Ett genomgående mönster från informanterna är att elever som är i behov av särskilt stöd har 

svårigheter att följa med i undervisningen. Det kan till exempel handla om att eleven har ett 

långsammare tempo, koncentrationssvårigheter eller svårigheter med inlärningen.  

För att få alla elever att lyckas kunskapsmässigt behövs olika resurser till de elever som är i behov 

av särskilt stöd. Alla lärare enas om att stöd ska sättas in så tidigt som möjligt för att eleven inte 

ska halka efter i de tidiga åldrarna. Kristina nämner:  

Ju tidigare en resurs sätts in för en elev, desto mer kan eleven närvara under lektionstid och följa med i 

undervisningen. Om det dröjer lång tid för att en elev ska få resurs i form av extra anpassning eller särskilt 

stöd kan detta resultera i att det blir svårt för en elev att följa med i undervisningen. Om man har halkat efter 

i de tidiga skolåren ökar risken för att under hela elevens skolgång komma efter. (Kristina) 

För att eleverna ska få rätt resurser påpekar informanterna att en scanning av elevernas 

kunskapsnivå bör göras, dels för att kunna fördela resurserna rättvist som finns på skolan och att 

rätt resurs hamnar hos rätt elev.   Greta nämner att vi måste göra en grundläggande pedagogisk 

utredning för att verkligen ringa in vad elevens grundläggande svårighet är och rikta insatserna 

efter det. Greta säger: “Det är viktigt att jag som lärare tillsammans med annan personal redogör 

för elevernas svårigheter och hur de resurser som finns på skolan ska fördelas på bästa 

sätt.” (Greta)  

Det är också oerhört viktigt att hela tiden följa upp och utvärdera om det är rätt insatser eleven 

får. Alla lärare uttalar sig med att samarbetet mellan lärare och specialpedagoger har en betydligt 

viktig del för att eleverna ska ha tillgång till rätt resurs för att nå kunskapskraven. Lärarnas 

flexibilitet har också en stor roll för att eleverna ska få så bra resurser som möjligt. Tina och Per 

nämner att lärare måste våga lämna sin komfortabla zon och testa sig fram i undervisningen. Det 

handlar inte alltid om resurser utan att vara en flexibel lärare. De tio lärarna som vi intervjuade 

upplever att en varierad undervisning är viktig för att tillgodose alla elever.  
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8.3 Analys av forskningsfråga ett  

En gemensam nämnare i studien är att samtliga lärare har höga ambitioner och en strävan för ett 

inkluderat klassrum. Trots lärarnas höga ambitioner för ett inkluderande klassrum anger de att 

det uppstår situationer där lärarna blir frustrerade och känner sig otillräckliga för att lyckas med 

ett inkluderade klassrum. Analysen av resultatet visar att samtliga lärare beskriver att de använde 

sig av någon form av inkludering i deras undervisning. Arbetssättet bland lärarna var varierande, 

vilket tyder på att lärarna använder sig av olika inkluderingsstrategier vid undervisning. Det fanns 

stora likheter bland lärarna att se på elever i behov av särskilt stöd. En viktig aspekt som lärarna 

antyder är att rätt resurs ska ges till elever som är i behov av stöd för att lyckas kunskapsmässigt.  

 
8.4 Hur lärare anger att de arbetar med inkludering i klassrummet  

I fråga om hur lärarna arbetar med inkludering i klassrummet är samtliga lärare eniga om hur 

man går tillväga och vilka verktyg som kan användas i undervisningen. Samtliga lärare berättar att 

de använder olika verktyg till olika elever och att det handlar om att anpassa undervisningen för 

varje elev, samt att eleverna utvecklar sitt lärande på olika sätt. Därför krävs det att man 

nivåanpassar sin undervisning för att alla ska nå kunskapsmålen. Pia nämner att hon anpassar sin 

undervisning till varje elevs bästa för att alla ska känna sig inkluderande. Hon anpassar sin 

undervisning till varje elevs bästa genom att nivåanpassa uppgifter till respektive elev. Pia 

använder sig även av en återkommande aktivitet varje dag för att få eleverna att känna sig 

inkluderade. Aktiviteten går ut på att eleverna får en uppgift tilldelad för att ge eleven ett ansvar 

som bidrar till att känna sig som en del av gemenskapen. Ett exempel på en tilldelad uppgift kan 

vara att eleverna får presentera dagen för sina klasskamrater. Ulf  nämner att i hans klass så 

arbetar han på många olika sätt för att undervisningen ska kunna passa alla hans elever, även de 

med olika svårigheter. Vidare nämner Ulf  att han pratar mycket med sina elever om att vi är olika 

och lär på olika sätt och därför behöver vi olika hjälpmedel i klassrummet till lärandet. Ulf  säger: 

”Jag har varit extremt öppen med det här om att alla i klassen är olika och att vi behöver olika sätt 

för att lära och att ingenting är orättvist.” (Ulf) 

Pia, Frida, Per och Greta använder sig av olika verktyg för att underlätta lärandet i klassrummet. 

Genom att använda olika verktyg i sin undervisning kan de hjälpa de elever som har svårt att 

koncentrera sig eller behöver någon form av stöd, som till exempel stressbollar, hörselkåpor, 

skärmar, sittkuddar, bildstöd, iPad och musik. Maria påpekar att detta var de vanligast 

förekommande verktygen vid extra anpassningar i hennes klassrum. Maria håller med 

ovanstående lärare att undervisningen kan underlätta för lärandet genom olika verktyg. Dock 

beskriver hon även att arbetet med inkludering i klassrummet handlar om att arbeta med 
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demokrati och värdegrundsfrågor som ligger till grund för ett inkluderande klimat. Hon nämner 

också att avdramatisering och normalisering är viktiga aspekter att diskutera med eleverna för att 

skapa ett öppet klimat. Hon förklarar för sina elever att alla koncentrerar sig på olika sätt och 

behöver olika hjälpmedel för att lyckas.  

Greta nämner ett annat arbetssätt för att inkludera elever i klassrummet. Hon berättar hur hon 

anpassar sin undervisning för en elev med autism, eleven hade svårigheter med samspel och 

intryck, klassrummet blev då en jobbig och ångestfylld arbetssituation för hen. För att anpassa 

och inkludera eleven för elevens bästa fick hen arbeta enskilt i ett grupprum.  

8.5 Hur lärare anger att de arbetar med elever som är i behov av särskilt stöd  

Åtta av tio lärare uttrycker sig genom att säga att lärandemiljön i sig inte utvecklar eleverna men 

den kan göra så att eleverna får rätt möjligheter att utvecklas. Lärarna påpekar även att 

klassrumsklimatet påverkar studiesituationen för elever som är i behov av särskilt stöd, att de 

utvecklas på ett positivt sätt. Per, Tina och Kristina påpekar att de försöker att utforma miljön så 

mycket det går utifrån det behov som finns i klassrummet. Lärarna nämner att eleverna får olika 

möjligheter som att ge eleverna olika individuella arbetsplatser, skärmar, hörselkåpor och att 

lärarna sätter på lugn musik skapas en lugn arbetsmiljö. Frida nämner: “Att ha på lugn musik i 

klassrummet ökar till ett lugn och fokus som gör att eleverna kan koncentrera sig bättre.” (Frida) 

Anna påpekar även att elevernas anpassningar kan skilja sig åt. Anna säger:  

Det är väldigt olika vad elever i behov av särskilt stöd behöver. Ofta blir det att man får testa sig fram lite 

grann. Vissa elever behöver väldigt avskärmat och tyst, de kanske kan sitta i ett hörn av klassrummet och ha 

en skärm som tar bort en del intryck. (Anna) 

För att utveckla en lärandemiljö som främjar elever som är i behov av särskilt stöd använder sig 

samtliga lärare en differentierad undervisning. Ulf  säger för att han ska kunna bidra med ett så 

lyckat klassrum som möjligt för alla elever anser han att han måste bidra med olika arbetssätt som 

fokuserar på elever i behov av särskilt stöd. Han använder sig av kamratlärande, där han ofta delar 

in eleverna i par eller mindre grupper. Han använder även olika strategier för läsförståelse, detta 

för att underlätta läsningen för sina elever.  

8.6 Analys av forskningsfråga två   

Analys av resultatet tyder på att de intervjuade lågstadielärares arbetssätt med elever i behov 

av särskilt stöd har ett gemensamt tillvägagångssätt sätt. Alla de intervjuade lärarna svarade 
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att de var noga med att identifiera elevers svårigheter för att så tidigt som möjligt sätta in 

insatser och förebygga diskriminerande attityder. Detta tyder på att samtliga informanter 

förhåller sig till det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet. Lärarna betonar 

vikten av att anpassa miljön i undervisningen så att den blir tillgänglig för alla individer samt 

att alla elever ska inkluderas och känna delaktighet i undervisning och gemenskap. 

9 Diskussion  

I detta kapitel redovisas en diskussion av studiens resultat i relation till tidigare forskning på 

området.  

9.1 Informanternas syn på inkludering kontra tidigare forskning  

Resultatet i studien visar att samtliga lärare anser att en inkluderande skola handlar om delaktighet 

och gemenskap i klassrummet. Ett genomgående mönster för inkludering och delaktighet är att 

eleverna ska våga vara sig själva och acceptera sina egna och övriga klasskamraters behov och 

förutsättningar. För att eleverna skulle våga vara sig själva, arbetade lärarna med att försöka skapa 

ett tryggt och öppet lärandeklimat. Hägnesten (2007) pekar också på att det är viktigt att 

acceptera alla elevers behov och förutsättningar för att få en inkluderande skola. I en annan fråga, 

om lärarnas syn på inkludering i klassrummet framgick det att majoriteten av lärarna använde sig 

av en lektionsstruktur för att eleverna ska få en möjlighet att förberedas på vad som förväntas av 

dem under lektionen och hur dagen skulle se ut. Lärarna påpekade att detta var ett bra och 

givande sätt för att inkludera alla elever. I resultatet framkom det även att denna strategi inte bara 

gynnade elever i behov av särskilt stöd utan alla. Nilholm och Alm (2010) visar att lärarna ansåg 

att en tydlig lektionsstruktur främjar ett inkluderande klassrum där eleverna får en möjlighet att 

veta vad lärarna förväntar sig av dem. Detta stärks även av Persson och Persson (2012) som 

nämner att nyckeln till ett inkluderande klassrum innebär en tydlig struktur på lektionerna, 

speciellt för elever med funktionsnedsättning.  

9.2 Informanternas syn på elever i behov av särskilt stöd kontra tidigare 
forskning  

Utifrån resultatet av empirin framkom det att lärarna uttryckte sig att elever som ansågs vara i 

behov av särskilt stöd (specialpedagogik) är de elever som inte når upp till kunskapskraven utan 

stöd, samt att de behöver mer stöttning än andra elever. Detta stämmer väl in på Perssons (1995) 
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definition av specialpedagogiken där han nämner att denna del av pedagogik tas in när den 

vanliga undervisningen inte räcker till för att uppnå kunskapskraven, utan det krävs insatser där 

eleverna får extra stöd i undervisningen.   

Lärarna är eniga om att uttala sig om att samarbetet mellan lärare och specialpedagoger har en 

betydelsefull roll för att kunna sätta in rätt resurser till eleverna i klassrummet.  

De betonade även vikten med samarbetet för att kunna ta in specialpedagogiken i klassrummet så 

långt det går för att eleverna fortfarande ska inkluderas i undervisningen. Detta kan dras 

paralleller med Haug (1998) som menar att den vanliga pedagogiken och specialpedagogiken inte 

ska avskilja, att man inte ska skapa grupperingar av elever vilket kan leda till att elever i behov av 

särskilt stöd hamnar utanför den vanliga undervisningen. Istället ska alla elever ha tillgång till 

samma undervisning för att kunna skapa en inkludering. I resultatet tas det också upp att Per, 

Tina och Kristina arbetade för att anpassa miljön så mycket som möjligt utifrån de behov som 

finns i klassrummet. Lärarna nämnde att eleverna fick olika möjligheter att få en anpassad 

undervisning som till exempel en avskärmad placering eller hörselkåpor. Som vidare kan kopplas 

till Asp-Onsjö (2014) som menar att det ligger på lärarnas ansvar att anpassa undervisningen för 

alla elevers behov och förutsättningar. Detta leder till att specialpedagogiska insatser kan minska 

och bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd känner en inkludering och gemenskap med 

gruppen. 

9.3 Informanternas svar i förhållande till arbetet med inkludering och elever 
i behov av särskilt stöd  

Det framkommer i studien att samtliga lärare arbetar aktivt med inkludering och använder sig av 

olika verktyg för att undervisningen ska anpassas elever i behov av särskilt stöd. Det 

framkommer i resultatet att eleverna utvecklar sitt lärande på olika sätt och därför krävs det att 

lärarna nivåanpassar sin undervisning för att eleverna ska klara av kunskapskraven. Liknande 

ståndpunkt har Hägnesten (2007) som nämner att en inkluderad verksamhet strävar efter att möta 

varje elevs behov och förutsättningar samt att använda olika metoder för att anpassa 

undervisningen utifrån eleverna. Detta samspel är viktigt för att eleven lättare ska nå 

kunskapskraven och få en anpassad undervisning (Persson,1998, s .30). Vilket även är en central 

aspekt i det relationella perspektivet. En ståndpunkt från det relationella perspektivet som lärarna 

utgår ifrån i vår studie är eleverna i svårigheter, lärarna tittar på kontexten runt omkring eleven 

för att kunna anpassa sin undervisning. Pia, Frida, Per och Greta använde sig av ett arbetssätt 

som kan dras paralleller med det relationella perspektivet. Dom använde sig till exempel av 

skärmar samt hörselkåpor i klassrummet till några elever som har svårt med koncentrationen.  
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En aktivitet som Pia använde sig av för att stärka ett inkluderande klassrum, var att eleverna fick 

en uppgift tilldelad sig för att få möjlighet till ett ansvar och känna sig betydelsefull genom sitt 

bidragande. Detta kan man dra tydliga paralleller med Berrys forskning (2006), där det framgick 

att lärarna från studien arbetade för att eleverna skulle känna sig delaktiga både socialt och 

kunskapsmässigt.  

För att uppnå dessa kriterier använde lärarna sig av en återkommande aktivitet där eleverna blev 

tilldelade en ”roll” för att känna att sig delaktiga i gemenskapen.  

Ulf  uttalar att han använde sig av kamratlärande, där han ofta delade in eleverna i par eller mindre 

grupper. Genom att mixa grupperna med svaga respektive starka elever gynnas alla elever utifrån 

detta arbetssätt. Han använder även olika strategier för läsförståelse för att underlätta läsningen 

för sina elever. Detta kan vi dra tydliga kopplingar till Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015). 

De hävdar att olika arbetssätt kan bidra med en ökad prestationsförmåga för elever som är i 

behov av särskilt stöd. I deras forskning framkom det några exempel på arbetssätt, några exempel 

var kamratlärande, olika strategier för metakognitivt tänkande samt för läsförståelse. Det påvisade 

även i forskningen att de lärare som använde detta arbetssätt gynnar alla elever, mest de elever 

som är i behov av särskilt stöd.  

I resultatet tas det även upp att lärarens flexibilitet hade en stor betydelse för att få eleverna att få 

så bra resurser som möjligt i undervisningen och för att tillgodose alla elever. Karin påpekar att 

lärare måste vara flexibla och kunna lämna sin komfortabla zon. Hon menar att det inte alltid 

handlar om resurser som behövs sättas in, utan att lärarna måste kunna använda sin flexibilitet. 

Samtliga lärare är även eniga om att en varierad undervisning är nyckeln för att kunna tillgodose 

alla elever i klassrummet. Detta belyser även Persson och Persson (2012) där lärarna fick en ny 

tankestil när specialpedagogiken flyttades in till klassrummet i Essunga kommun. Lärarna 

använde sig av ett professionellt och flexibelt ledarskap för att kunna tillgodogöra alla elever som 

befinner sig i klassrummet.  
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10 Konklusion  

Vårt arbete med denna forskningsstudie har skapat en del nya frågor för oss. Handlar inkludering 

om att man alltid ska ingå i den ordinarie undervisningen? Finns det en tendens att inkludering 

leder till exkludering?  

Lärarnas arbete med inkludering och elever i behov av särskilt stöd är ingenting nytt, även om 

själva inkluderingsbegreppet är nytt. Tidigare forskningsstudier som vi har utgått ifrån är i linje 

med studiens resultat. Syftet med vår studie var att undersöka och bidra med kunskap om lärares 

syn på erfarenheter av att arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd. Hur elever i 

behov av särskilt stöd inkluderas i skolmiljön. Det framkom i vår studie att samtliga informanter 

ansåg att inkluderingsbegreppet är svårt att definiera men att de har visat att det förstår vad 

begreppet innebär. Lärarna uppfattade inkludering likt med det relationella perspektivet främst att 

man ska utgå från att problematiken ligger i elevens lärmiljö som omfattar den pedagogiska, 

sociala samt fysiska miljön.  
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12 Bilagor  

Bilaga 1 

Till grundskolelärare F- åk 3  

Information om en studie av lärarens deltagande   

Vi är två lärarstudenter som går vår sjätte termin på Grundlärarprogrammet och har påbörjat ett 

examensarbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Syftet med denna studie är att ta fram kunskap om hur lärare arbetar med inkludering i sitt 

klassrum för att anpassa undervisningen för varje elevs behov och förutsättningar. Vi vill 

undersöka vilka extra anpassningar och metoder som lärare använder sig av för att varje enskild 

elev ska uppnå kunskapskraven. Därför har vi valt att utföra en studie med fokus på hur elever 

som har behov av särskilt stöd blir inkluderade i skolmiljön. Genom ert deltagande i studien får 

vi möjligheten att samla in data för att se ett resultat av hur ni lärare arbetar med dessa elever i ett 

inkluderande klassrum samt hur eleverna uppnår kunskapskraven.  

Deltagandet i studien innebär att vi kommer att samla in data genom att intervjua er samt spela in 

via en röstinspelare. Materialet kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen 

obehörig kan ta del av det, samt avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien 

(publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla personuppgifter vara borttagna. 

Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och presentationer av studiens 

resultat.  

Om du går med på att delta i studien skriver du under blanketten och lämnar till oss studenter när 

vi är på plats under november månad för att utföra intervjun. Om du har ytterligare frågor 

angående studien går det bra att kontakta oss eller vår handledare (se nedan för 

kontaktuppgifter).  

Deltagandet i studien är frivillig. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
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Studiens handledare: Helena Häll, adjunkt i pedagogik.  

Uppsala 11 november 2019 
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Bilaga 2  

Till Grundskolelärare F-åk 3 

Medgivande till deltagande i en studie 

Studien, som kommer att handla om hur elever i behov av särskilt stöd inkluderas i skolmiljön, 

kommer att utföras inom ramen för ett examensarbete. Studien utförs av Natalie Palm Bexbom 

och Ida Nilsson som går sjätte terminen på lärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, 

didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att medverka i ovan nämnda studie.  

Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att delta i intervjun, samt att 

insamlad data kommer att analyseras. 

Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att min medverkan är frivillig 

och när som helst kan avbrytas. Jag vet att jag kan begära att forskning inte utförs på insamlade 

data där jag deltar, även efter att datainsamlingen har genomförts.  

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 

deltagarna inte kan identifieras. Jag vet att insamlade data är avsedda för forskning och 

forskningsrelaterade verksamheter vid universitetet, men inte för andra ändamål. 

.......................................................................................................................... 

Lärarens underskrift   

  

.......................................................................................................................... 

Lärarens namnförtydligande     

.................................................................................. 

Ort och datum    

Bilaga 3 
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Intervjuguide till informanterna 

1. Hur beskriver du begreppet “inkludering?”  

2. Hur arbetar du med inkludering i klassrummet vid undervisning?  

3. Hur säkerställer du att eleverna känner sig inkluderade i klassrummet? 

4. Ser du några för eller/och nackdelar med inkludering i skolan?  

5. Hur resonerar du som lärare kring “en skola för alla”? Fördelar? Nackdelar?   

6. Hur kan inkludering leda till att exkludering uppstår i klassrummet? 

7. Hur arbetar du med elever som är i behov i behov av särskilt stöd/extra anpassningar i 

din undervisning? 

8. Hur får eleverna som är i behov av särskilt stöd tillräckligt med resurser för att uppnå 

kunskapskraven? 

9. När anser du tillsammans med skolledningen att en elev är i behov av särskilt stöd?  
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