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Sammanfattning 
 
Utgångspunkten för studien har varit vårt intresse för en rapport av Skolverket. Den har 

påvisat brister i skolans arbete med att göra utbildningen tillgänglig för alla elever, trots 

uppdraget om inkludering. Syftet med denna studie har varit att ge en ökad förståelse för hur 

lärarna arbetar i mötet med elever i en inkluderande klassrumsmiljö. Genom kvalitativa 

intervjuer har vi fått en ökad insikt i hur lärarna uppfattar och upplever uppdraget och vilka 

faktorer som har betydelse för hur inkluderingsbegreppet på skolan kan utvecklas. 

Observationerna i klassrummet har gett oss en praktiknära förståelse av vilka hinder och 

möjligheter lärarna möter i sin vardag i mötet med alla elever. Resultatredovisningen av 

undersökningen visar att det finns skillnader i lärarnas sätt att arbeta och hantera 

inkluderingen i klassrummet men också i deras uppfattningar och upplevelser av skolans 

ambitioner för inkluderingsuppdraget. Det kan konstateras att lärarna har begränsade 

möjligheter till att kunna genomföra och utveckla inkluderingen i klassrummet. 

 

Nyckelord: Inkludering, Elevers olikheter, Arbetssätt
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1. INLEDNING OCH SYFTE 

Under åren vi har arbetat med barn i förskolan och skolan har vi fascinerats av barns olikheter 

och hur de tas tillvara. De små barnen är precis som de är, med en stor portion generositet i 

mötena med varandra. Så småningom när barnen blir allt större och närmar sig skolåldern har 

vi sett att olikheter uppmärksammas allt mer av omgivningen. 

I grundskolan har vi mött elever som med sina olikheter fått svårigheter med att vara 

tillsammans i klassen och nå de kunskapsmål som finns för grundskolan. Erfarenheten 

bekräftas av Skolverkets rapport (2006) som beskriver hur målsystemet, som infördes i 

läroplanerna Lpo 94 och Lpf 94, har inneburit att lärarna i hög grad tvingats konstatera att  

”mål att uppnå” är ouppnåeliga för en stor grupp elever med funktionshinder (begreppet ges 

en vid definition som utgår från att var femte svensk har någon form av funktionshinder). 

Inom grundskolan talas det dock inte så ofta om funktionshinder utan mer om att elever 

uppvisar olikheter som ibland kräver stöd. I rapporten påvisas även att skolan brister i att göra 

utbildningen tillgänglig för elever med funktionshinder (Skolverket 2006).  

 

När man som lärare tycker att man på bästa sätt försökt anpassa och tillrättalägga 

undervisningen för eleven i klassen, utan att nå fram till måluppfyllelsen, så kanske man slås 

av tanken att förorda andra undervisningsformer. Problematiken för elever som inte hänger 

med i klassrummet verkar öka ju äldre eleverna blir och känslan av misslyckande kan infinna 

sig hos såväl elever som lärare. Som blivande specialpedagoger kommer vi troligen att möta 

många frågor och funderingar kring enskilda elever som behöver stöd för sin inlärning. Vi har 

inte enbart ett uppdrag att se till den enskilde eleven utan även att verka på organisations- och 

gruppnivå enligt Utbildningsplanen (2003) för specialpedagogiska programmet. Elever 

behöver stöd, men det kan inte enbart vara den enskilde lärarens ansvar. Det måste även delas 

med fler ansvariga på skolan, t.ex. rektor och specialpedagog, för att avgöra hur elevers 

olikheter ska tas tillvara och hur undervisningen ska utformas. 

 

Att välja forskningsområdet inkludering beror på vårt intresse för lärarens förutsättningar för 

att kunna möta alla elever med sina olikheter i en inkluderande klassrumsmiljö. Med miljö 

menar vi hur lärarna utformar verksamheten för eleverna men också hur förhållningssättet är 

mellan lärare/elev. 

Begreppet inkludering står för enligt Inga-Lill Vernersson (2002) av betydelsen att eleven ska 

delta i en helhet, alltså inte bara i undervisningen utan också i allt som rör skolans miljö. 
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I arbetet kommer vi också att använda oss av begreppet integrering som används när en grupp 

elever i behov av särskilt stöd undervisas inom grundskolans ram (Vernersson 2002). 

Vi känner oss kluvna till hur vi ska förhålla oss. Å ena sidan finns riktlinjerna om den 

inkluderande tanken i styrdokument och läroplaner. Å andra sidan är eleverna olika och 

behöver en miljö som är utformad efter elevens egna förutsättningar. Situationer kan uppstå 

då den anpassade miljön ändå får någon elev att känna sig utanför. Samtidigt kommer läraren 

i ett svårt läge då denne försökt möta eleven individuellt men ser barnets känslor av 

utanförskap, mitt i klassrummet. Det här visar på ett dilemma som inkluderingstanken för med 

sig. Vi vill i vår studie belysa några verksamma lärares erfarenheter av arbete och 

undervisning i inkluderande klasser i grundskolan.  

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med studien är att öka förståelsen av hur lärarna i grundskolan arbetar i mötet med 

elever i en inkluderande klassrumsmiljö. 

 

Forskningsfrågor: 

• Hur uppfattar lärarna uppdraget att möta alla elever i ”En skola för alla”?  

 

• Hur uppfattar lärarna samarbetet med resurspersonerna i klassen? 

 

• Vilket stöd uppfattar lärarna att rektorn ger - för att verka för en skola där alla elevers 

olikheter blir bemötta? 

 

• Hur arbetar lärarna med samspelet och förhållningssättet i klassen? 

 

• Vilka olika arbetssätt använder sig läraren av för att varje elev ska tillgodogöra sig 
ämneskunskaper? 
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1.2 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i olika kapitel. I nästföljande kapitel redogör vi för den bakgrund och 

tidigare forskning som skapar förförståelse kring inkluderingsbegreppet. I det tredje kapitlet 

beskriver vi metoden vi använt oss av och hur vi gått tillväga när vi samlat in material till 

uppsatsen. Resultatredovisningen behandlas i det fjärde kapitlet som är en sammanfattning av 

berättelserna från informanterna och det vi själva observerat. Parallellt görs en tolkning och 

analys av dessa. Vi avslutar med att i det femte kapitlet göra en summering och föra en 

slutdiskussion. 

 
 
2. BAKGRUND 

För att underlätta kommer det under varje nytt avsnitt en presentation om innehållet och 

avslutningsvis en kort sammanfattning. Vi vill med vår bakgrund ge en förförståelse för 

inkluderingsbegreppet och historiskt beskriva hur skolan startade och vilka olika inriktningar 

som påverkat synen på skolan fram till dagens grundskola. Vi börjar resan i mitten av 1800-

talet med folkskolans uppbyggnad fram till dagens grundskola. Synen på elever och deras 

svårigheter har varierat över tiden men också samhället syn på hur och var eleverna skulle 

placeras. År 1969 kom en läroplan med riktlinjer som skolan skulle följa och 1980 kom 

ytterligare en med visionen om en samlad skola - ”En skola för alla”. 

 

2.1 Historiska hållpunkter från folkskola till grundskola 

En tillbakablick visar att utvecklingen av en skola för allmänheten startade1842 med 

införandet av folkskolestadgan och uppbyggnaden av folkskolan. I och med införandet fick 

alla barn skolplikt. Sedan tidigare hade redan barn, i huvudsak pojkar till tjänstemän och 

präster, en väl ordnad skolgång i läroverk (Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagård & 

Jacobsson 2004). Oavsett vilken begåvning eleverna hade, fick de gå i folkskolan. Elever som 

inte kunde följa undervisningen i normaltakt fick dock ”sitta kvar” eller gå om årskursen 

(Vernersson 2002). Det fanns ändå grupper av barn som inte fick plats i folkskolan, såsom de 

sinnesslöa barnen (den större delen av barn med utvecklingsstörning). De stod helt utanför 

folkskolan och fick vänta drygt 120 år på sin rätt till skolgång (Tideman m.fl. 2004). 

 

Under 1900-talets inledning började folkskolan att segregera elever, med betydelsen att 

svagbegåvade elever avskiljdes från den ordinarie undervisningen till andra särlösningar. 

Orsaken var att dessa elever skulle må bättre av att undervisas för sig själva. Folkskolan blev 
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på så vis en mer differentierande skola, med olika anpassade skolformer utifrån elevens 

förutsättningar (Rosenqvist & Tideman 2000, Vernersson 2002, Persson 2001). 

Under andra världskriget började kritik växa fram mot att samhället hade två parallella 

skolformer, en för de begåvade och rika (läroverk) och en annan för övriga medborgare 

(folkskola). Med stöd i de demokratiska tankarna om att en större variation måste få vara 

tillåten slogs skolformerna ihop och bildade på 1950-talet enhetsskolan (Tideman m.fl.2004). 

Enhetsskolan var en nioårig skola med låg-, mellan- och högstadium samt specialklasser, t.ex. 

hjälpklass för elever som behövde särskild undervisning (Brodin & Lindstrand 2004). I början 

av 1960-talet bytte enhetsskolan namn till grundskolan och samtidigt startade kritiken mot 

särbehandlingen av elever och mot uppdelningen i form av speciella skolor och klasser. Det är 

i detta sammanhang som integrering blir ett väsentligt begrepp i skolan. Integrering stod för 

att den vanliga skolan skulle öppnas för elever från andra, segregerande skolformer (Persson 

2001). Integreringsutvecklingen innebar med andra ord ett ifrågasättande av det allmänna 

skolsystemets förmåga att klara av elevers olikheter. Fortfarande var det så att det var eleven 

som skulle anpassas och inte skolan (Tideman m.fl. 2004). Under 1990-talet kommun- 

aliserades skolan från att tidigare ha haft staten som huvudman. Kommunen övertog ansvaret 

och kunde nu forma skolan inom målstyrda ramar som riksdagen fastställt. Den lokala 

friheten att forma skolan ökade betydligt och skulle leda till större skillnader i den praktiska 

verksamheten och synen på hur specialpedagogiken organiserades (Tideman m.fl. 2004).    

 

2.1.1 Synsätt på elevers olikheter 

Den differentierande skolan med sina olika former av skolundervisning har präglat 1900-talet, 

men också synsättet på vad avvikelser berott på. Från att ha haft intelligensmätningar som 

instrument på 1930-talet förändrades synsättet till en mer differentialpsykologiskt inriktning. 

Elevsynen blev mer normativ och det innebar att skolan satte gränser som ansågs vara 

normala för elever. De som avvek från det ”normala” avskiljdes från klassen. Under 1950- 

talet frångick man tankarna om att det var medicinska problem som orsakade att en del elever 

inte kunde nå kunskapsmålen (Vernersson 2002). Samtidigt förändrades synen på 

utformningen av skolgången för de elever som hade svårigheter i ett inlärningspsykologiskt 

perspektiv. Det innebar att fokus inte enbart riktades på eleven utan allting sågs i ett 

sammanhang, i den miljö som eleven och läraren befann sig i. Senare under 1960- talet 

började man mer rikta uppmärksamheten kring elevens hela sociala situation utifrån ett 

socialpedagogiskt synsätt. Goda inlärningsmiljöer, dit både skola och hem räknades, sågs ha 
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en positiv inverkan för eleven. I skolmiljön låg fokus mer på åtgärder till gruppen och 

lärandemiljön än till eleven. Tanken om att se till hela elevens miljö blev att det behövdes 

Trots tankar om att ta tillvara det specifika hos varje individ har människan i alla kulturer 

skiljt ut de som är annorlunda. Sättet att särskilja människor hänger samman med de 

värderingar och idéer om uppförande som vid tiden varit aktuella. För att skilja ut vad som är 

onormalt måste det finnas en föreställning om vad som är normalt. Det kan vara baserat på 

tex. en moralisk idé, om personen tillhör en frisk/sjuk grupp eller hur en majoritet förhåller sig 

till en fråga (Tideman 2000, Tideman m.fl. 2004, Brodin & Lindstrand 2004). 

Skolan utgör inget undantag från särskiljningen. Många gånger har bedömningen av elevers 

behov av särskilt stöd haft skolan som referens. Det har alltså inte nödvändigtvis varit eleven 

som har haft ”problem” utan det har varit skolans sätt att fungera vid olika tidpunkter som 

framkallat problemen (Börjesson 1997, Tideman m.fl.2004). Jane Brodin & Peg Lindstrand 

(2004) menar att vi måste sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram 

olikheter som något positivt att värna om. Den viktigaste frågan är hur barn och elever ska få 

bli delaktiga i förskolans och skolans verksamheter och bemötas på ett värdigt sätt (Brodin & 

Lindstrand 2004). I den första läroplanen Lgr 69 och även i senare läroplaner framgår att alla 

elever i möjligaste mån skulle få sin undervisning inom klassens ram (Vernersson 2002). 

 

2.2 Utveckling av läroplaner 

Lgr 69 förordade en ökad integrering av elever med olika typer av handikapp och att alla 

elever så långt som möjlig skulle få sin undervisning ”inom klassens ram”. De 

specialpedagogiska insatserna och den undervisning som bedrevs i klassen samordnades, dvs. 

en samordnad specialundervisning. Elever från hjälpklasser, skolmognadsklasser etc. skulle 

integreras och klara vanlig skolundervisning med hjälp av samordnad specialundervisning. 

Det här skapade en oro hos lärarna för hur dessa elever skulle klara sig (Vernersson 2002).   

I och med att undervisningen samordnades så menar Peder Haug (1998) att lärarna fick välja 

mellan att hoppa över delar i kursplanen eller att låta en del elever komma efter i studierna. 

Regeringen tillsatte därför utredningen ”skolans inre arbete”, även kallad SIA-utredningen 

(SOU 1974:53), som visade på att 40 procent av eleverna någon gång fick special-

undervisning. Den här undervisningen blev en dold differentieringsåtgärd för att upprätthålla 

den samordnade specialundervisningen för skolan (Haug 1998). Utredningen tyckte sig se att 

de positiva effekterna med integreringen gått förlorade och ville reda ut orsakerna (Persson 

2001). 
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När sedan läroplanen Lgr 80 kom, betonades skolans ansvar för ”Elever med särskilda 

behov” och ett kommentarsmaterial utarbetades med rubriken ”Hjälp till elever med 

svårigheter”. Här inriktades uppmärksamheten på skolans möjligheter och skyldigheter att 

motverka svårigheter för eleven (Vernersson 2002). Läroplanen inriktning var också att 

ytterligare tona ner skillnaden mellan specialundervisning och vanlig undervisning och 

specialundervisningens mål blev nu att motverka att elever får svårigheter i skolan (Lgr 80). 

De specialpedagogiska insatserna blev nu angelägna för alla lärare, som förväntades att arbeta 

förebyggande för att motverka att eleverna fick svårigheter i skolan. Elever som fick 

specialpedagogisk hjälp och behövde vara utanför klassen skulle i fortsättningen så fort som 

möjligt tillbaka in i klassrummet (Persson 2001, Vernersson 2002). 

En annan vision som presenterades i samband med 1980-års läroplan var ”En skola för alla”. 

Det var en politisk strävan efter en samlad svensk skola. Det var en utmaning och målsättning 

för skolan och personalen, att inom ramen för grundskolan, skapa förutsättningar för alla 

elever till att få en meningsfull skolgång (Persson 2001). 

 

2.3 En skola för alla    

Utgångspunkten för ”En skola för alla” är att alla elever ska omfattas av skolans verksamhet. 

Det innebär i praktiken att olikheter hos elever ska ses som en resurs och bör vara en tillgång 

istället för ett problem i skolan (Tideman m.fl. 2004). För att motverka utstötnings- 

mekanismer av elever och istället verka för inkluderande lärandemiljöer antogs riktlinjer i 

Salamancadeklarationen 1994 . Riktlinjerna stiftades av 92 regeringar samt flera 

internationella organisationer med syftet ”utbildning till alla”. De är utformade som 

uppmaningar och påståenden och är sammanfattade i ett antal punkter för att verka för 

principen om en inkluderande skola. Överenskommelsen fastslog rätten till undervisning för 

alla, särskilt nödvändigheten av undervisning för barn med särskilda behov som bör ges inom 

den ordinarie undervisningen. De har rätt till en pedagogik som sätter eleven i centrum och 

som tillgodoser dess behov (Svenska Unescorådet 2001, Persson 2001). 

 

Trots att det fanns en tydlig ambition om ”En skola för alla” i nationella och internationella 

dokument, alltså en inkluderande skola, kan det i praktiken ses att under 1990-talet så har 

skolan gått i motsatt riktning till en mer segregerad skola. En ökning av diagnostiseringar av 

elever som avviker har noterats, med en sortering till olika anpassade verksamheter för eleven 

som följd (Tideman m.fl.2004).  
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Carlbeckskommitténs slutbetänkande (SOU 2004:98) har som utgångspunkt att ingen elev ska 

särskiljas bara för att den har annorlunda behov och förutsättningar. Istället ska de olika 

förutsättningarna betraktas som en tillgång. Slutbetänkandet lämnar några förslag på hur 

visionen om en skola för alla ska kunna uppnås. Kommittén anser bl.a. att det är viktigt att 

ledningen tydligt visar att eleverna i en skola är allas (personalens) ansvar. En sådan 

attitydförändring tar tid och därför måste den svenska skolan få utvecklas långsiktigt för att 

bli en skola för alla (SOU 2004:98). 

 

2.4 Sammanfattning 

Vi har beskrivit uppbyggnaden av skolan fram till dagens grundskola, hur elever segregerats 

från ordinarie undervisning till att alla elever skulle undervisas inom klassens ram. Trots en 

tydlig strävan från olika rapporter och dokument om allas lika värde till utbildning, kan en 

motsatt effekt under 1990-talet skönjas om en mer segregerande skola istället för den 

inkluderande tanke som finns i dagens styrdokument. Här sammanfattas första delen av 

bakgrunden innan vi gör en beskrivning av styrdokumenten för grundskolans utformning samt 

lärarens och specialpedagogens uppdrag. 

  

2.5 Grundskolans uppdrag 

Skollagen (1985:1100) reglerar hur skolväsendet ska utformas och visar på skolans 

övergripande mål för utbildningen, dels anvisar den på att förmedla kunskap och dels att 

främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. Det 

står även att alla elever ska ha rätt till utbildning. Vidare betonas allas lika värde och att 

hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd. Skollagen (1985:1100) riktar sig bl.a. till 

rektor som har ansvar för skolans miljö och utformning av verksamheten.  

    

Grundskoleförordningen (1994:1194) formulerar grundskolans uppdrag. I förordningen finns 

en detaljerad anvisning om hur hänsyn ska tas till alla elevers lärande. Vidare står i 

grundskoleförordningen 5kap.5 § att särskilt stöd skall ges till elever i behov av 

specialpedagogiska insatser, i första hand inom den klass eller grupp eleven tillhör. 

Stödinsatser ska ges om inte eleven når upp till de mål som ska ha uppnåtts vid slutet  

av femte och nionde skolåret.  
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Läroplanen Lpo 94 för grundskolan riktar sig till verksamhetspersonal som har ett ansvar att 

utifrån läroplanen anpassa och tillrättalägga undervisningen tillsammans med eleven.  

Grundskolan har två huvudsakliga mål att utgå ifrån: strävansmål och uppnåendemål.  

Mål att sträva mot anger inriktningen på skolans arbete. De anger därmed en önskad 
kvalitetsutveckling i skolan (Lpo 94 s 8). 
Mål att uppnå uttrycker vad eleverna minst skall ha uppnått när de lämnar skolan. Det är skolans 
och huvudmannens ansvar att eleven ges möjlighet att uppnå dessa mål (Lpo 94 s 8). 
 

I läroplanens ”mål och riktlinjer” finns krav på att verksamheten till stor del ska anpassas till 

den enskilda individen. Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa elever i 

behov av särskilt stöd. Läraren har ett ansvar att utgå från varje enskild elevs förutsättningar, 

erfarenheter och behov. Eleven ska få möjlighet att prova olika arbetssätt och läraren ska 

utveckla arbetet så att eleven stimuleras att använda och utveckla sin egen förmåga (Lpo 94). 

 

2.6 Yrkesroller 

2.6.1 Lärarrollen 

I början av 1900-talet mötte lärarna ungefär samma grupp av elever under hela sitt 

yrkesverksamma liv. Läraryrket betraktades som ett ”ensamarbete” där varje enskild lärare 

måste genomföra arbetsuppgifterna ensam och lösa de problem som uppstod. Långt senare, i  

Lgr 80, fanns föreskrifter om att samverka i arbetsenheter som ett försök att bidra till en 

förändrad lärarroll. Det var ett sätt att bryta traditionen av ”ensamläraren”, där samarbete 

skulle medverka till en demokratisering av lärarens arbete (Ahlgren 1999). 

Idag är skolans organisation uppbyggd av att flera lärare arbetar tillsammans i arbetslag, där 

alla har ett gemensamt ansvar för stöd och hjälp till elever och i synnerhet för elever med 

”behov av särskilt stöd”(Vernersson 2002). 

 

I det inkluderande perspektiv som tidigare (se sidan 3) beskrivits är lärarens roll och 

förhållningssätt i klassrummet viktiga faktorer. Jerry Rosenqvist & Magnus Tideman (2000) 

menar också att lärarens attityd till de elever som är i behov av särskilt stöd är, i realiteten, 

avgörande för om eleven inkluderas eller exkluderas (Rosenqvist & Tideman 2000). I dagens 

skola är det inte bara faktakunskaper och färdigheter som behöver läras ut. Eleverna behöver 

också en ”social fostran” för att bli ansvarskännande människor i samhället (Lpo94). Läraren 

måste vara en vägledare i hur man samspelar med andra, kompromissar och får behov 

tillgodosedda utan att kränka andra. Detta innebär att det nu ställs större krav på lärarens 

mognad och integritet än förr. Nu behöver läraren mer än tidigare ta ställning till sig själv och 



 12 

vad det innebär att vara en vuxen förebild i klassrummet, när gränsen mellan undervisning 

och social fostran suddats ut (Normell 2002). 

 

Det finns väsentliga förändringar i undervisningen som har fått stor betydelse för elevers 

lärande och särskilt för elever i behov av särskilt stöd. Undervisningsmetoder var tidigare ofta 

upplagda så att alla elever gjorde samma saker på samma tid, läraren kontrollerade och ledde 

arbetet innehållsmässigt. Idag är inte undervisningen lika katederstyrd utan läraren lägger mer 

ansvar på eleven för lärandet och det är vanligt att eleven själv väljer hur länge och i vilken 

ordning denne ska arbeta med en uppgift. De elever som på något sätt har svårigheter att 

arbeta självständigt i det fria arbetssättet kan komma att behöva mer anpassad undervisning 

för sitt lärande, där läraren kan behöva hjälp av specialpedagogens kunskaper (Ahlgren 1999). 

 

2.6.2  Specialpedagogens roll med specialpedagogik som uppdrag 

Specialpedagogens roll i dagens skola har förändrats jämfört med speciallärarens roll under 

1960-talet då huvudsyftet var att ha kunskap om diagnostiseringar och lämpliga 

undervisningsmetoder. Specialpedagogikens huvudsakliga syfte har varit att ge hjälp och stöd 

till elever, men också ”hjälpa” och avlasta klassläraren. Det har varit allt från att hantera 

inlärningssvårigheter hos eleven till att stödja eleven socialt. Idag har specialpedagogen ett 

uppdrag att se elever i behov av särskilt stöd ur ett helhetsperspektiv och verka för 

grundskolans utveckling och verksamhet (Vernersson 2002, Ahlgren 1999, Persson 2001). 

 

Att definiera termen specialpedagogik visar sig vara svårt, men det kan konstateras att 

insatserna är avsedda att tas till när den ”vanliga” pedagogiken inte räcker till (Persson 2001).  

Specialpedagogiken kan ses som motsägelsefull, menar Mats Börjesson (1997), att den å ena 

sidan strävar efter ett accepterande av människors olikheter och att skapa tolerans för 

avvikande beteende, men å andra sidan, på samma gång, ha en huvuduppgift att minimera 

avvikelser och olikheter. Detta gör att specialpedagogen får dubbla roller, både att underlätta 

för den ordinarie undervisningen och att hjälpa enskilda elever (Börjesson 1997). 

Ett specialpedagogiskt dilemma kan därför uppstå, när specialpedagogen med sin närvaro 

legitimerar åtgärder som i förlängningen kan leda till segregation, menar Bengt Persson 

(2001). 
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2.7 Sammanfattning 

Här har dagens uppdrag för skolan presenterats med styrdokumentens inriktningar på alla 

elevers lika värde och förutsättningar och att skolan ska verka för att eleverna ska bli 

ansvarskännande samhällsmedborgare. Lärarrollens förändringar beskrivs från att enbart haft 

en undervisande funktion, till att i lika hög grad vara en vuxen förebild för eleverna med 

ansvar för alla elevers olikheter. Till sist har vi reflekterat över specialpedagogens dilemma 

och vilka konsekvenser det kan föra med sig i ett inkluderande förhållningssätt i klassen. 

 

2.8 Inkluderingens förutsättningar och dilemman 

I det här avsnittet har vi valt att behandla inkludering och integrering som vida begrepp och 

som rymmer både skolverksamhet med separata specialskolor samt skolor där elever 

undervisas och finns i gemensamma klasser. Vi kommer också att presentera två olika 

förhållanden som ryms under begreppet integrering. Hur kan skolan och lärarna hantera 

elevers olikheter, elever i behov av särskilt stöd samt vilka fördelar, nackdelar och dilemman 

kan uppstå i praktiken i en inkluderande miljö? 

 

2.8.1 Segregerande integrering   

Den ursprungliga inriktningen inom specialundervisningen, menar Haug (1998), är den 

segregerande integreringen då vissa elever i behov av särskilt stöd kräver andra special-

arrangemang som är anpassade till elevernas behov än att vara i klassen. Det kan röra sig om 

att få stödtimmar utanför klassen eller att helt skiljas från ordinarie undervisning och placeras 

i t.ex. särskola. Det viktigaste är att hitta den centrala undervisningsmiljön för elevens 

lärande. Vilket alternativ som passar bäst för den enskilde bestäms genom diagnostisering, 

som görs av sakkunniga personer och det värderas utifrån elevens individuella behov (Haug 

1998). Målet med att tas ut från ordinarie undervisning är att hon/han skall återförenas till 

klassen och fungera på jämbördig nivå som sina klasskamrater. När problem och svårigheter 

identifieras till individen blir den segregerande integreringen individorienterad och utgår från 

ett kompensatoriskt perspektiv, som också kan benämnas det kategoriska perspektivet, på att 

se på elevens svårigheter. Det betyder att det är individen som är bärare av problemet och 

specialpedagogikens syfte blir då att kompensera bristerna hos eleven, för att leva upp till det 

som anses normalt (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, Haug 1998, Nilholm 2003).  
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2.8.2 Inkluderande integrering. 

Det inkluderande integreringsbegreppet betyder att undervisningen skall ske inom klassens 

ram där eleven är inskriven. Fokus förflyttas från den enskilde eleven som ägare av problemet 

ur ett kategoriskt perspektiv till ett mer relationellt perspektiv, där elevens sociala miljö och 

de svårigheter som uppstår vid lärandesituationen till största delen är skolans ansvar. Eleven 

sätts in i ett sammanhang och utgör en del av lärandesituationen (Haug 1998, Persson 2001). 

Skolan har till uppgift att skapa en undervisning som är anpassad för ”alla elever i samma 

skola och samma klass” och genom detta framhålla att alla elever är likvärdiga och att 

verksamheten skall utformas så att den uppfattas som likvärdig för samtliga elever. I ett 

deltagande perspektiv är det viktigt att varje individ får behålla sin särprägel och ta vara på 

det specifika hos varje elev. Inom den inkluderande integreringen finns inget behov av 

specifik specialundervisning. Elevernas undervisning är där mycket individuellt anpassad, för 

att eleverna ska komma så långt det är möjligt i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar 

och behov (Haug 1998). 

 

2.8.3 Normalitet och olikhet/avvikelse  

Innan vi fortsätter redovisningen av inkluderingens olika sidor anser vi det vara nödvändigt 

med en betraktelse över begreppstolkningen av normal och olikhet. Sättet att förhålla sig till 

dessa ord har betydelse för hur människor tolkar och hanterar inkluderingstanken. 

Trots tankar om att ta tillvara det specifika hos varje individ har människan i alla kulturer 

skiljt ut det som är annorlunda. Sättet att särskilja människor hänger samman med de 

värderingar och idéer om uppförande som vid tiden varit aktuella. För att skilja ut vad som är 

onormalt måste det finnas en föreställning om vad som är normalt. Det kan vara baserat på 

tex. en moralisk idé, om personen tillhör en frisk/sjuk grupp eller hur en majoritet förhåller sig 

till en fråga (Tideman 2000, Tideman m.fl. 2004, Brodin & Lindstrand 2004). 

Skolan utgör inget undantag från särskiljningen. Många gånger har bedömningen av elevers 

behov av särskilt stöd haft skolan som referens. Det har alltså inte nödvändigtvis varit eleven 

som har haft ”problem” utan det har varit skolans sätt att fungera vid olika tidpunkter som 

framkallat problemen (Börjesson 1997, Tideman m.fl.2004). Jane Brodin & Peg Lindstrand 

(2004) menar att vi måste sluta tala om normalitet och avvikelser och istället lyfta fram 

olikheter som något positivt att värna om. Den viktigaste frågan är hur barn och elever ska få 

bli delaktiga i förskolans och skolans verksamheter och bemötas på ett värdigt sätt, anser 

författarna.  
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2.8.4 Förutsättningar för inkludering     

European Agency for Development in Special Needs Education1 (2003) sammanfattar i 

rapporten Inkluderande undervisning och goda exempel om ett forskningsprojekt som genom-

fördes i 15 europeiska länder, däribland Sverige, där inkluderande klassrumssituationer stod i 

centrum. Där konstateras att vissa förutsättningar tycks spela en central roll för inkludering i 

klassen: 

• Lärarens attityd spelar stor roll för hur synen på elever i behov av särskilt stöd ser ut, 

liksom förmågan att anpassa undervisningen och arbeta med sociala relationer. 

• Synen på olikheter i klassrummet utgör och påverkar förutsättningarna.  

• Kunskap, material, tid och pedagogiska strategier är andra viktiga faktorer för lärarna i 

en inkluderande miljö. 

• Läraren behöver stöd i form av ett ledarskap från rektorn, liksom ett stöd på övre 

kommunal nivå och inte minst ett samarbete mellan de olika instanserna.  

• Regeringens styrdokument och ett ställningstagande för inkludering spelar en stor roll 

samt förutsättningar som tillåter skolorna en flexibel användning av resurser. 

 

2.8.5 Inkluderande arbetssätt i undervisningen 

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) har dessutom utifrån 

sitt forskningsresultat kommit fram till faktorer som bidrar till hur ett inkluderande arbetssätt 

kan användas i undervisningen. 

• De såg att elever som hjälper varandra i ett ”cooperativt lärande” har fungerat bra med 

avseende på kunskaps- och känslomässiga delar av elevens inlärning.  

• I arbetet med att inkludera elever i behov av stöd behövs ett ständigt arbete kring 

problemlösning, med tydliga regler och gränser när det gäller det sociala samspelet 

och inte minst, mycket uppmuntran. 

• Blandade grupperingar och en mer differentierad undervisning är nödvändig för att 

bemöta elever med olika behov. 

 

2.8.6 Problematiken med inkludering - fördelar/nackdelar och dilemman 

I studien som Magnus Tideman m.fl. (2004) utfört, hänvisar de till forskarna Bruce Dorries 

och Beth Hallers artikel, The News of Inclusion: A Narrative Analysis, publicerad i Disability 

                                                 
1 European Agency for Development in Special Needs Education bildades på initiativ av EU. Det drivs av EU-
ländernas utbildningsministerier, som en plattform för samarbete inom specialundervisningen. Organisationen 
stöds av EU-kommisionen.   
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& Society (Volume 16, Number 6), som sammanställt fördelar och nackdelar med 

inkluderingen.  

Som fördelar nämner de att få bättre förutsättningar för vuxenlivet, lära sig ”vanligt 

uppförande” eller att få sociala relationer utanför gruppen med funktionshindrade. De goda 

effekter av inkluderingen skulle då vara att de ”normala” eleverna får en större förståelse för 

mångfald. På sikt skulle acceptansen för människors olikheter öka och därigenom leda till ett 

mindre segregerat samhälle. En förmodad orsak till att verka för inkludering tros vara de 

ekonomiska samordningsvinsterna för verksamheten.  

Dorries & Haller visar också på nackdelar med inkluderingen. Det finns en skepsis mot 

inkluderingen för att den har stora problem att integrera elever med stora avvikelser. Även 

”normala barn” som t.ex. är extra känsliga kan få problem att hantera de avvikande eleverna. 

Inkluderingstanken kan användas för att dölja enskilda elevers behov. Det finns risk för 

”dumpning” av elever med särskilda behov till ”vanliga klasser” där de inte få tillräckligt med 

kvalificerat stöd eller att elever får en fysisk inkludering, utan sociala relationer. Tideman 

m.fl. (2004) menar att författarna varnar sammanfattningsvis för en förenklad debatt som 

nonchalerar dilemmaproblematiken och förbiser de negativa effekter av att införa eller avstå 

från integrering (Tideman m.fl. 2004). 

 

Audrey Hansen Malmgren (2002) skriver i sin avhandling, Specialpedagoger – nybyggare i 

skolan, att det som begränsar möjligheterna till inkludering är klassrummet som utvecklings- 

och lärandemiljö. Begränsningarna relateras till ett för stort elevantal och små möjligheter till 

att avdela mindre grupper för de elever som behöver en lugnare situation för att fungera 

tillfredsställande. Malmgren (2002) menar vidare att det oftast upplevs av omgivningen att det 

är klassen som drar fördel av att elever flyttas, till mindre grupper, för att det ska bli lugnare i 

klassen, i motsats till inkluderingens syfte.  

Lärarnas undervisningsmetoder är en annan faktor som kan påverka elevers möjligheter att 

tillgodogöra sig undervisningen. Det mer forskande arbetssätt för elever som används idag gör 

att de med t.ex. läs- och skrivsvårigheter blir mer lämnande åt sitt öde till att på egen hand 

söka kunskap (Malmgren 2002).  

 

Haug (1998) menar att det finns ett dilemma mellan skollagen (1985:1100) och Lpo 94. Lpo 

94 pekar på att skolan ska förmedla och visa på människors lika värde och visa sig solidariska 

mot de utsatta. Haug (1998) tolkar skollagens (1985:1100) 3kap.3§ som att elever med 

utvecklingstörning, talsvårigheter, syn- eller hörselskador ska hänvisas till andra 
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specialskolor. Lagtexten uppfattas mer som en paragraf mot segregering. Haug (1998) menar 

vidare att specialundervisningen snarare ligger närmare den segregerande än den inkluderande 

integreringen. Den fungerande värdegrunden om människors lika värde bygger på en 

kompensatorisk inställning, där effekt och prestation är den dominerande tanken om rättvisa 

(Haug 1998).   

Specialpedagogiken behandlas mycket sällan i samband med eller i reflektion till den 

ordinarie undervisningen. Alan Dyson & Alan Millward (2000) pekar på grundläggande 

svårigheter med inkludering, den är inte något slutgiltigt svar på problemen med olikheter. De 

uppskattar inkluderingens intentioner men är inte odelat optimistiska till den. Författarna 

nämner Alfredo Artiks som menar att det ofta uppstår dilemman när elever bemöts, eftersom 

de är unika och därför måste mötas individuellt, samtidigt som skolan har fått uppdraget att ge 

alla en likvärdig utbildning. Niels Egelund , Peder Haug och Bengt Persson (2006) ser den här 

spänningen som ett dilemma, mellan det individuella och det kollektiva, att kunna förverkliga 

sig själv men ändå inom ramen för en social gemenskap. Författarna menar att det uppstår en 

intressekonflikt och väljer att prioritera kollektivet framför individen, utifrån en motivering 

om ett demokratiskt deltagande. Detta är, som Claes Nilholm (2003) skriver, ett exempel på 

dilemman som egentligen inte går att lösa. De pockar istället på ställningstaganden.  

 

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) rapporterar om 

uppkomna svårigheter i inkluderande klassrum. Studien såg att många upplever elevernas 

sociala och/eller känslomässiga svårigheter som det mest utmanande när det gäller 

inkludering av elever i behov av särskilt stöd. Den fann också att olikheterna i klassrummet 

och att ta hänsyn till dessa i arbetet, upplevdes som en av de största svårigheterna i europeiska 

skolor. 

 

I Carlbeckskommiténs slutbetänkande (SOU 2004:98) och Kerstin Göranssons (2004) 

forskning Barn som blivit elever - om olikheter, undervisning och inkludering finns inga säkra 

tillvägagångssätt för att utveckla inkluderande skolor. Inkludering är dock en ständig 

utvecklingsprocess som kräver noggrann planering och tydliga mål samt att personalen 

samarbetar. Brodin & Lindstrand (2004) beskriver hur barn i behov av särskilt stöd drabbas 

då klasserna blir större och pedagogernas antal minskar - det blir en alltmer segregerande 

situation då dessa barn halkar efter än mer. Magnus Tideman (2000) menar att nedskärningar i 

grundskolan drabbat barn i behov av särskilt stöd och bidragit till den stora ökningen av 

elever till särskolan, eftersom undervisningen alltmer inriktats teoretiskt och då slagit ut de 
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elever som är svagpresterande. Liksom Skolverket (2006) konstaterar Tideman (2000) att det 

alltså fortfarande finns tendenser till ett kategoriskt tänkande, med diagnostiserande som 

metod, även om elevsynen idag ska anlägga ett mer relationellt perspektiv. 

 

2.9 Sammanfattning  

Beroende på hur integreringsbegreppet används i ett segregerande eller inkluderande 

förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd ses undervisningen ur olika aspekter.. 

Lärarens arbetssätt och attityder i klassen har en stor betydelse för om en inkludering blir 

möjlig men även vilket synsätt skolan har på elevers olikheter. Skolans ledning, planering, 

tydliga mål och ekonomiska läge har en stark påverkan på om inkluderingen utvecklas eller 

stagnerar. Sist beskrivs inkluderingens fördelar, nackdelar och dilemman och vilka 

konsekvenser det kan få beroende på hur begreppet tolkas och hur verksamheten utformas. 
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3. METOD  

I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur de olika delarna i uppsatsen utförts för att 

besvara syfte och frågeställningar. Först presenteras två olika forskningsinriktningar som 

ligger till grund för valet av metod till vår studie. Under genomförandet presenteras hur vi 

gjort vårt urval, vilka och hur många informanter som vi valt till vår empiriska del av studien. 

Vi redogör också för vår planering samt de etiska aspekterna. Sedan beskrivs hur materialet 

bearbetats och analyserats innan vi till sist redogör för verifieringen. 

 

3.1 Metodgenomgång 

När man diskuterar forskning så finns det olika sätt att se på vad som är god forskning. 

Steinar Kvale (1997) och Heléne Thomsson (2002) menar att termerna kvantitativ och 

kvalitativ forskning är två forskningsinriktningar som flitigt används och som ofta benämns 

som varandras motsatser, eftersom betydelsen av orden kan variera. Den kvantitativa 

forskningen syftar på hur stort, hur mycket, hur stor mängden av något är eller för att finna ut 

vilka variabler som är viktiga. Den kvalitativa forskningen däremot syftar på beskaffenhet av 

något, på arten, hur något upplevs och uttrycks, den är intresserad av innehållet och de olika 

variationer som kan finnas i detta (Kvale 1997, Thomsson 2002). 

       

Både den kvalitativa och kvantitativa metoden beskrivs som arbetsredskap och de är inriktade 

på att ge en ökad förståelse för levnadsvillkoren i dagens samhälle. Genom att ha kunskap om 

en metod och vad det är som ska undersökas, vilka frågor som ska ställas och vilket syfte man 

har, utgör sedan grund för den metod som väljs (Nyberg 2000, Holme & Solvang 1997). 

Val av metod påverkar alltså analys och därmed resultatet i studien. Därför är det viktigt att  

från början ta ställning till vilka metoder som ska användas i insamlingen av material, 

bearbetning, analys och tolkning av materialet (Widerberg 2002). 

 

3.2 Kvalitativ intervju och observation  

3.2.1 Intervju 

Då en studie ska genomföras för att öka förståelsen av ett fenomen är det centrala att kunna 

skapa och tolka berättelser, där människors uppfattningar och erfarenheter av verkligheten 

står i centrum (Kvale1997). Till vår empiriska del av studien valde vi den kvalitativa 

inriktningen med intervju och observation som metod, för att samla in det material som 

behövs för att kunna besvara vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi var intresserade av 
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lärarnas uppfattningar om att möta alla elever i en inkluderande klassrumsmiljö och genom att 

göra intervjuer kunde vi få möjlighet att ta del av hur informanterna uppfattar sin 

arbetssituation, ur sitt eget perspektiv. Vi valde att göra intervjuerna först för att skapa en  

kontakt med informanterna och för att få höra deras egna beskrivningar och aspekter på 

inkludering.  

Innan intervjuerna påbörjades sammanställde vi en intervjuguide med fyra huvudrubriker med 

ett antal frågor under varje rubrik som vi hade som stöd vid intervjuerna (Bilaga1). 

Intervjuguidens rubriker låg till grund för att få svar på våra forskningsfrågor. Kvale (1997) 

menar att intervjuguiden ska ta upp de ämnen som är föremål för undersökningen. Vi valde att 

inte skicka ut intervjuguiden i förväg, för att få spontana svar under intervjun. Under den 

första rubriken, Presentation av läraren, sökte vi en beskrivning av lärarna och deras tidigare 

erfarenheter av sin yrkesroll. Den andra rubriken, Arbetsplats och skola, riktades mot skolans 

organisation, rektorn och hur arbetsenheten är uppbyggd. Som tredje rubrik, valde vi Klassen, 

för att få en uppfattning av klassens utformning och verksamhet. Som fjärde och sista rubrik 

valde vi Läraruppdraget, för att lägga fokus på lärarrollen och genom den kunna få svar på 

hur lärarna planerar sin undervisning, för att kunna anpassa och tillrättalägga undervisningen 

för varje enskild elev. Vi ville vara lyhörda, ifrågasättande och nyfikna på det informanterna 

sade, för att intervjun skulle bli ett samtal, i en dialog mellan oss och informanterna (Kvale 

1997). 

 

3.2.2 Observation  

För att komplettera intervjuerna och få en uppfattning om hur lärarna i praktiken lägger upp 

arbetet och vilket förhållningssätt läraren har till sina elever i klassen valde vi också att göra 

observationer. Till våra observationer valde vi en etnografisk ansats som Birgitta Kullberg 

(2004) menar har sin utgångspunkt i vardagliga miljöer. Etnografi står för läran om människor 

och genom en etnografisk ansats, som Kullberg beskriver, finns en grundläggande tanke: att 

förstå andra människors sätt att leva och lära samt att fånga deras erfarenheter genom sättet att 

uttrycka sig. För att få en förståelse för människans uttryckssätt kommer både det hon gör och 

säger ha en betydelse för hur det tolkas (Kullberg 2004). Vi var intresserade av att se hur 

läraren möter alla elever i en inkluderande klassrumsmiljö och vilka olika arbetssätt läraren 

använder sig av. Att observera i en studie innebär att göra val av hur observationen ska gå till 

(Kullberg 2004). Tanken för oss var att totalobservera, vilket innebär att forskaren endast 

observerar, utan att delta i gruppen. För att kunna se lärarens arbetssätt var det viktigt för oss 

att koncentrera och rikta uppmärksamheten på läraren och eleverna, utan att delta i 
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undervisningen. En etnografisk studie blir en slags upptäcktsresa där händelser tolkas, 

utvecklas och ifrågasätts med hjälp av alla sinnen (Kullberg 2004). För att komma ihåg det vi 

noterade, skrev vi fältanteckningar under observationerna, med korta stödord som vi senare 

beskrev utförligare i en berättade form. Att göra en etnografisk studie innebär att forskaren 

vistas under en längre tid i den miljö som ska studeras. Därför kan vår studie endast ha en 

etnografisk ansats i syfte att få en översiktlig uppfattning. För vår del blev det endast fyra 

dagar, men Kullberg menar att det ändå går att ha en etnografisk ansats för att belysa 

händelser i vardagliga miljöer, på en kortare tid (Kullberg 2004). 

  

3.3 Genomförande av studien 

3.3.1 Urval 

Till vår studie har vi valt att göra enskilda intervjuer med två lärare och deltagande 

observationer i deras respektive klasser. För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi 

lärare från samma skola och arbetslag för att se hur var och en av dem ser på sitt uppdrag som 

lärare i arbetsenheten på skolan. Valet av just denna skola, berodde på att vi kände en lärare 

som jobbade där och hon berättade att lärarna använde sig av olika arbetsmetoder för att 

tillgodose alla elevers olika behov. Vi tog kontakt med läraren som efter samtal med rektorn 

gav oss besked att vi var välkomna. Läraren var positiv och intresserad av vårt 

forskningsområde ”inkludering” och genom henne fick vi också möjlighet att intervjua en 

kollega i samma arbetslag. I planeringsstadiet inför intervjuerna skickade vi ut information till 

rektor och berörda lärare om vårt syfte med studien. För att säkerställa det empiriska 

materialet och kunna komma till slutsatser bad vi också om att få besöka lärarnas klassrum för 

att göra observationer. 

 

3.3.2 Etiska överväganden 

Det finns ett nära samband mellan etik och god kvalitet på forskningen. Vetenskapsrådets 

(2002) grundläggande krav på etik innefattar att värna om informanternas integritet samt att 

undersökningen inte ska orsaka någon annan skada. Enligt informationskravet skrev vi ett 

brev till rektor och lärarna (bilaga 2) där berättade vi om vårt syfte med undersökningen. Vi 

var tydliga med att alla berörda fick ta del av samma information och efter det att vi fått 

lärarna och rektors samtycke, samtyckekravet, skickade vi via lärarna ett brev till 

vårdnadshavarna. I brevet fanns information om studien samt våra telefonnummer, om 

vårdnadshavarna inte ville att deras barn skulle medverka. Allt deltagande var frivilligt och 
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kunde när som helst av brytas. För att informanterna inte skulle lida skada, då eller senare, 

hade vi ett stort ansvar att tänka igenom vilka möjliga konsekvenser det hade för ett 

deltagande i studien. Om vi skulle få tillgång till så kvalitativt material som möjligt måste 

informanterna få vetskap om att känsliga uppgifter i materialet inte kommer att förknippas 

med dem, konfidentialitetskravet, vilket betyder att ingen som medverkat i studien ska kunna 

identifieras av utomstående. Allt empiriskt material vi samlat in kommer endast att användas 

för vår studie och inte användas för annat bruk,  nyttjandekravet.    

 

3.3.3 Intervjuer 

Intervjuerna genomfördes i skolenheten F-3. Vi inledde bägge intervjuerna med en kort 

presentation av oss som intervjuare och hörde oss för om informanterna hade några 

funderingar kring vårt syfte som vi presenterade. De var positiva till att vi spelade in 

intervjuerna på band och det underlättade för oss, så vi kunde koncentrera oss på vad som 

sades och inte vara upptagna med att anteckna under intervjun. Kvale (1997) beskriver 

intervjun som ett samtal eller berättelse, där man med hjälp av språket når kunskap. Vi var 

också noga med att reflektera över vad som sagts, för att försäkra oss om att vi tolkat och 

uppfattat informanten rätt. Kvale (1997) menar att resultatet då blir en ”självkorrigerande 

intervju”. Vi kom överens om att efter det vi skrivit ner intervjun, skicka den sammanfattade 

texten från intervjun till informanten för godkännande. Det för att vår sammanfattning av 

intervjun skulle stämma överens med informanternas uppfattning av vad som sagts. 

 

3.3.4 Observationer 

Inför observationerna bestämde vi tillsammans med lärarna att vara med båda två vid varje 

observationstillfälle, därför att vi båda ville ta del av händelserna i klassrummet. Det blev 

senare en betydande vinst för oss vid tolkningen och analysen att kunna ta del av varandras 

tankar och funderingar, utifrån det vi sett vid de olika observationstillfällena. Efter att vi 

presenterat oss för klassen satte vi oss efter ena väggen och iakttog lektionerna. Enligt 

Kullberg (2004) bör forskaren vara medveten om att det kan vara svårt att vara objektiv och 

hålla undan sina egna åsikter. Observatören gör ett val av vad han/hon väljer ut att se och 

notera i sina fältanteckningar Kullberg (2004). Vi förde fältanteckningar som innebar att vi 

skrev stödord av det vi såg och hörde, t.ex. samling, högläsning, tyst, oroligt, alla elever med, 

små grupper. Under stödorden skrev vi kort ner innehållet i vad ”samling” till exempel 

innehöll: almanacka, sång, prat, alla elever med, pratigt, läraren frågar, läraren förklarar mm.  
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En svårighet för oss som tänkta totalobservatörer, var elevernas stora behov av hjälp. De kom 

fram till oss och frågade om vi kunde hjälpa till. Vi fick snabbt ta ställning till om vi skulle 

hålla fast vid att vara totalobservatörer eller om vi skulle förhålla oss på ett annat sätt. Vi tog 

beslutet att vara behjälpliga en liten del av lektionen vilket gav oss en bra inblick i elevernas 

olika läromedel. Efter avslutande observationer fick vi möjlighet att sitta ner med var och en 

av lärarna för att ställa frågor om sådant vi sett och hört under observationerna som känts 

oklart.  

 

3.4 Databearbetning 

Intervjuerna avlyssnades och vi koncentrerade oss på själva samtalet, på bandet, genom att 

lyssna flera gånger, för att förstå och tolka vad informanterna sade, innan texten började 

skrivas ner. Utskriften är en tolkande konstruktion av intervjun - från tal, via band, till en text. 

Vid avlyssning av bandet återhör man bara ord, tonfall och pauser. När sedan intervjun till sist 

skrivs ner, så återstår det en stor mängd text (Kvale 1997). Vi skrev ner våra intervjuer i en 

berättade form för att få fram så mycket som möjligt av dialogen från bandet. Efter det att 

utskrifterna blivit godkända av informanterna, analyserade vi, sorterade ut och sammanställde 

det som var väsentligt för vårt syfte. Vi har använt oss av en narrativ strukturering till vårt 

kvalitativa empiriska material, vilket innebär enligt Kvale (1997), att vi inriktar oss på de 

historier som berättats under intervjun och rör oss inom det vardagliga språkets ramar. Det 

innebär en reducering av intervjutexten, men kan också vidga den genom att utveckla 

meningen, i en enkel historia till en mer utarbetad berättelse 

Från fältanteckningarna från observationerna skrevs allt material ner i en berättande och 

beskrivande form. Vi behandlade även observationsmaterialet med att markera viktig text som 

stämde överens med våra forskningsfrågor. Etnografen kan sägas arbeta i tre överlappande 

faser: förberedelser för fältet, genomförandet samt det avslutande arbetet med slutanalys, 

resultat och rapportering (Kullberg 2004). För att kunna sammanställa materialet tillsammans 

med intervjuberättelserna valde vi även att göra en narrativ strukturering av 

observationsberättelserna. På så vis kunde vi sätta ihop allt materialet till berättelser från våra 

informanter, för att sedan analysera och tolka berättelserna mot vår bakgrund. 

 

3.5 Verifiering 

När forskning ska verifieras så är det för att höja studiens kvalitet under hela forsknings-

processen. I sammanhanget diskuteras ofta begreppen reliabilitet, validitet och 
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generaliserbarhet. Begreppen har sitt ursprung inom den kvantitativa forskningen. När sedan 

den kvalitativa forskningen använder begreppen får de en annan betydelse. Vissa kvalitativa 

forskare bortser från begreppen, då de menar att de först och främst är anpassade för 

kvantitativ metod (Kvale 1997,Thurén 1991,Trost 1993).  

 

Reliabilitet betyder att resultaten från forskningen är tillförlitliga, att de är stabila och inte har 

påverkats på något sätt. Det här kräver därför en stabil och standardiserad metod. Vår 

kvalitativa intervju däremot, eftersträvar inte en standardiserad situation, eftersom vi söker 

informanternas personliga erfarenheter och uppfattningar. På motsvarande sätt är det vid 

observationerna då det är våra egna upplevelser av fenomenet som undersökts som står i 

centrum för vår studie. Det här visar på svårigheten med att använda sig av reliabilitet i 

kvalitativ metod, vilket också Jan Trost (1993) menar och tycker inte det passar ihop 

överhuvudtaget. 

 

Thomsson (2002) säger att valideringen är att studera och tolka de fenomen som man från 

börjar valt undersöka. Författaren går ett steg till och talar om riktigheten i tolkningarna - det 

är mer rimligheten än riktigheten i resultaten som ska bedömas. I vår studie sker det främst 

genom att vi i en dialog med läsaren argumenterar rimligheten i vår studie. För att öka 

trovärdigheten vill vi därför, som Thomsson (2002) menar, ge läsaren en öppen bild av 

intervjun och observationerna så att läsaren själv kan skapa sig en egen bild av fenomenet. 

Kvale (1997) menar dessutom att inte bara läsaren, utan även forskaren, har ett ansvar att 

validera, och syftar då på att ”kontrollera” riktigheten i studien. Det för med sig att vi ska vara 

självkritiska till våra resultat och inte bara låta läsaren stå för granskningen av resultaten.  

 

Generaliserbarhet betyder att resultatet av en studerad grupp går att överföra till en annan 

grupp. När begreppet används inom den kvalitativa forskningen så menar Thomsson (2002) 

att utgångspunkten inte är att försöka bevisa saker utan istället söka en god förståelse. I stället 

vill den bidra till nya angreppssätt i försöken att förstå andra grupper. I vårt fall betyder det att 

man inte direkt kan generalisera resultaten i vår studie eftersom vi intresserar oss för lärarnas 

förståelse och uppfattning av ett fenomen. Däremot så kan vi, som även Thomsson (2002) 

tycker, resonera och argumentera för att föra fram en förståelse som gör generaliseringen 

rimlig att anta.   
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4. RESULTATREDOVISNING    

Först presenteras våra två informanter och hur klasserna är utformade. Därefter har vi valt att 

guida läsaren genom att under varje forskningsfråga, dels beskriva informanternas berättelser 

från intervjun men också det vi sett under observationstillfällena i en sammanfattande text. 

Under varje forskningsfråga kommer vi också att tolka och analysera berättelserna mot 

bakgrunden och tidigare forskning. 

 

Vi väljer här att förklara vad vi menar med ”vår anmärkning”. Efter vissa ord i berättelserna 

kommer ett förtydligande av orden att beskrivas med ”vår anm.” för att lättare få en förståelse 

av ordet. För att tydliggöra resurspersonerna som lärarna nämner om i kommande berättelser 

väljer vi att göra en kort presentation här: 

• Fritidspedagog- arbetar mestadels på fritidshem som är en verksamhet där elever är efter 

skoldagens slut. Fritidpedagogen är ofta knuten till skolverksamhet under förmiddagarna. 

• Förskollärare- arbetar oftast i förskola (daghem) men vissa har också tjänst i 

skolverksamhet och arbetar tillsammans med läraren eller på fritidshemmet. 

• Språkpedagog- en resursperson som arbetar med elever som behöver stöd i sin 

språkutveckling, i skola eller förskola. 

• Elevhälsan är ett team på skolan där bl.a. specialpedagog, psykolog och skolsköterska      

finns representerade och arbetar på uppdrag från initiativtagaren på skolan. 

 

4.1 Presentation av informanter och deras klasser 

För att få en uppfattning om våra informanter kallas Lärare 1 för Siv och Lärare 2 för Britta. 

Här ges en kort beskrivning av lärarna och deras klasser. 

Under tolkningen och analysen har vi valt att benämna Siv och Britta som informanter. 

 

Siv och hennes klass 

Läraren Siv är en 42-årig kvinna och har arbetat som lärare i sju år och har en grundskol-

lärarexamen för år 1-7. Siv har också gått handledar- och mentorsutbildning och en del 

mindre kurser. Just nu går hon en rekryteringsutbildning till rektor. Siv arbetar sedan tre år 

tillbaka på den mångkulturella skolan som är en F-9 skola med 400 elever i grundskolan. 

Skolan ligger i ett bostadsområde mestadels bestående av hyreshus. Hennes arbetsenhet F-3 

har varit inkluderad i den större skolan i två år. Tidigare var det annex som en egen enhet i 

området. Enheten har 90 stycken elever med en egen rektor, språkpedagog och ett 
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elevhälsoteam. Siv och en fritidspedagog arbetar tillsammans under förmiddagarna. Klassen 

består av 20 elever, elva pojkar och nio flickor, där tvåor och treor går tillsammans. I Sivs 

klass finns åtta olika modersmål sammantaget med skiftande nationaliteter, två elever har 

svensk bakgrund. 

I Sivs klassrum finns ett större rum och ett grupprum. Klassrummet är förhållandevis litet, 

eleverna sitter i bänkar i grupper om fyra och fyra. Tre av eleverna har enskilda platser vända 

mot väggen. Det finns också ett runt bord med pallar och ett akvarium i klassrummet. 

Grupprummet har en stor matta på golvet och två datorer. 

 

Britta och hennes klass 

Britta är en 40-årig lärare som utbildade sig för fyra år till 1-5 lärare. Britta har gått ”Säl-

utbildning”, särskild lärarutbildning på distans. Britta arbetar sedan två år på samma skola och 

arbetsenhet som Siv. Tidigare arbetade Britta på den mindre skolan under två år. Britta arbetar 

tillsammans med en förskollärare i klassen under förmiddagarna. Klassen som består av tvåor 

och treor är tillsammans 20 elever, hälften pojkar och hälften flickor. I Brittas klass finns 

elever med åtta olika modersmål sammantaget, med skiftande nationaliteter och tre elever 

med svensk bakgrund. Brittas klassrum har en stor matta på golvet och förefaller något större 

än Sivs klassrum. Eleverna sitter i bänkar om fyra och fyra och en elev har enskild plats vänd 

bort från de andra eleverna. I klassrummet finns också en soffa och i anslutning till 

klassrummet finns ett datarum med två datorer och ett grupprum med bord och pallar. 

 

4.2 Hur uppfattar lärarna uppdraget att möta alla elever i ”En skola för 

alla”?  

Här belyser vi endast text från intervjuerna om vad informanterna berättat, vi kan inte genom 

observationer se hur lärarna uppfattar eller upplever uppdraget att möta alla elever. 

4.2.1 Siv 

Under intervjun berättade Siv att hon har arbetat i mångkulturella områden under hela sin tid 

som lärare och gillar acceptansen för olikhet i uppdraget i en skola för alla. Siv problem-

atiserar inte barnen utan tycker att hon oftast möter barnens olikheter så gott det går. Vidare 

säger Siv att hennes uppdrag är att skapa en bra tillvaro i klassen för alla elever. Alla har rätt 

att vara där oavsett vilken hjälp de behöver, men det är svårt att veta vad som blir bäst för en 

del elever. Siv ställer sig frågan ”… hur skulle det ha gått med en annan skolgång för 

eleven?”.  Hon tror att yngre elever har högre acceptans för olikheter men att den avtar med 
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stigande ålder. Hon funderar kring att det kanske har med osäkerheten om hur alla ska vara 

mot varandra att göra. Siv menar att det är viktigt att kunna få känna sig duktig och tror att 

barnet har det lättare i de lägre åldrarna i skolan. Vidare under intervjun berättade Siv att en 

skola för alla även kan ses ur ett elevperspektiv och ger ett hypotetiskt exempel: om en 

särskoleelev kommer in och ska vara en del av klassen kan eleven uppleva det som svårt. 

Eleven kanske inte har förmågan att delta hela tiden i klassen och kan känna det som ett 

”gästspelande” (Siv gav ingen närmare beskrivning om vad ”delta jämt” står för, vår anm.). 

Siv tror också att den sociala biten med kompisar på rasten kan bli svår om man inte är med 

jämt, man missar t.ex. allt småprat om hur rasten varit osv. Siv berättade vidare att hon tror att 

många barn inte kommer att klara uppnåendemålen. En del barn är t.ex. inte mognadsmässigt 

klara för att lära sig läsa eller att kunna vara stilla, hon tycker barnen måste få befinna sig där 

de är. Någon gång har Siv känt att några elever har varit så svåra att tillrättalägga 

undervisningen för så att de kanske senare skulle behöva flyttas till särskolan. Elevhälsan har 

hjälpt henne vid ett tillfälle att starta en utredning om behov av särskola. En annan gång hade 

hon stora svårigheter med en elev och önskade då ett större stöd från arbetsenheten. Siv 

berättade att hon ser en nytta med F-1 samarbeten (F= förskoleklass 1= år 1, vår anm.). På så 

vis har vissa elever i år 1 som behövt leka mer, kunnat gå med F-eleverna och vissa F-elever 

har kunnat gå till år 1. Den här flexibiliteten mellan klasserna skulle behöva upplevas som 

något naturligt. Siv tror ändå inte att en inkluderande skola passar alla. Det finns elever som 

misslyckas hela tiden och för dessa blir det en katastrof. Hon säger ”…det känns som en 

utopi, men vem vet? Det viktiga är ändå, för vems skull, men är det så att det handlar om 

ekonomi så vore det hemskt, det är ju inte skruvar och spik vi producerar här, det är ju lite 

annat”. 

 

4.2.2 Britta 

Britta beskrev under intervjun hur hon ser på en skola för alla, hon menar att det handlar om 

alla, PRECIS ALLA, det har hon sett i sin egen grupp. Hon berättade att i den här gruppen 

finns stora individuella behov och det är svårt att räcka till. För att klara av det behövs 

resurser i klassen, ensam är det inte lätt. I den här gruppen finns stora variationer av olikheter 

och det är väldigt tufft menar hon. Britta berättade också att hon har haft en elev i två år som 

först nu börjat vara med i klassrummet. Tidigare var eleven med en resursperson och gjorde 

andra aktiviteter runt om i skolan, med endast ett fåtal besök i klassrummet ”…ett sådant här 

barn” säger Britta, ”…skulle gå i en ja, jag vet inte, det finns ju inga skolor för de här barnen 

egentligen, men man önskar ju en liten grupp där det är vadderade väggar och verkligen 
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anpassat”. Idag säger Britta att eleven är i klassrummet men sitter med ryggen mot de andra 

eleverna för att inte få för mycket stimuli från de andra eleverna. 

Vidare berättade Britta att hon tycker integrering är bra men inte för alla. Hon menar att det 

finns elever som ständigt misslyckas i klassen och när de blir större minskar acceptansen för 

att vara olik. Hon tror också att det har betydelse för vilka bostadsområden som ligger kring 

skolan, för att tillåta olikheter och vilken syn på kunskap skolan har, även hur många kulturer 

det är i klassen och hur avvikelser ses av personal och elever. Britta berättade att de först tog 

bort Obs-klasser (mindre undervisningsgrupp utanför klassen, vår anm.). Alla barn skulle då 

in i klassrummet men tyvärr fungerade det inte så enkelt. Det berodde på besparingar,”… men 

ingen sa något om det”, menade hon. Britta tror att det kommer ändra sig och att det inte 

kommer bli fult att ta ut elever från klassrummet till mindre undervisningsgrupper. Hon 

menar att det finns många elever som misslyckas och lider och att allt bara handlar om pengar 

”…man säger inte det, men det handlar om pengar”. 

 

4.2.3 Tolkning och analys av berättelserna 

I läroplanen 1980 presenterades för första gången begreppet ”En skola för alla” som var en 

vision om en samlad skola, där målsättningen var att alla elever skulle få en meningsfull 

skolgång. Informanterna vi har intervjuat uppfattar å ena sidan uppdraget om ”En skola för 

alla” som att det gäller alla, precis alla elever, men även att skapa en bra tillvaro för alla i 

klassen. Det här menar även Persson (2001), Tideman m.fl. (2004) och Carlbeckskommittén 

(2004), att ”En skola för alla” är att alla elever ska få förutsättningar till en meningsfull 

skolgång och omfattas av hela skolans verksamhet. Ingen ska särskiljas bara för att den har 

annorlunda behov och förutsättningar. Å andra sidan berättar informanterna om den svårighet 

de upplever inför att kunna möta alla elevers olikheter och veta vad som blir bäst för eleven. 

Denna tanke stöds inte bara av informanterna, utan rapporteras även från European Agency 

for Development in Special Needs Education (2003) som beskriver att olikheterna i klass-

rummet och att ta hänsyn till eleverna i arbetet upplevdes som en av de största svårigheterna. 

Informanternas upplevelser är också att det finns elever som ständigt misslyckas i klassen och 

att det ibland kan blir en katastrof för vissa elever. Därför tolkar vi att informanterna inte tror 

på en inkludering passar alla elever. Informanterna pekar på att ekonomiska besparingar är en 

av de bidragande orsakerna till att alla elever ska inkluderas in i klasserna. Den slutsatsen drar 

även Doris & Haller i Tideman m.fl. (2004) som menar att orsaken till inkludering är den 

ekonomiska samordningsvinsten för skolan. Vidare anser informanterna att det är elevens 

behov som ska stå i centrum och då kan också andra lösningar som smågrupper användas i 
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skolan och här ser vi deras egen uppfattning av ”En skola för alla”. En fråga som vi ställer oss 

då, är den som Haug (1998) beskriver om i en mer segregerande integrering. Det innebär att 

vissa elever tas ut från klassen till andra anpassade arrangemang för att se till elevens behov 

och svårigheter istället för att se problematiken som hela skolans ansvar. Samtidigt har 

informanterna ett förhållningssätt som menar att det är viktigt att alla elever får vara olika och 

känna att man får vara den man är i klassrummet. Vi menar här att informanterna också har ett 

mer relationellt tänkande i en inkluderande integrering som Haug (1998) menar, att det står 

för att alla elever har en likvärdig plats i klassrummet. Jerry Rosenqvist & Magnus Tideman 

(2000), Margareta Normell (2002) och European Agency for Development in Special Needs 

Education (2003) säger alla att lärarens attityder och förhållningssätt är avgörande faktorer för 

hur synen på elevers olikheter ser ut. En slutsats som vi gör är att i den här skolan finns det 

inslag av både ett kompensatoriskt och ett relationellt synsätt till eleverna.  

Vi anser att det uppstår ett dilemma när eleven ska mötas individuellt samtidigt som skollagen 

(1985:1100) säger att skolan har uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning. Vi 

instämmer med Haug (1998) och Bengt Persson (2001) som skriver om dilemmat mellan 

individen och gruppen, att individen får möjlighet att förverkliga sig själv i klassen, inom 

ramen för den sociala gemenskapen, för att kunna vara tillsammans med alla elever. För att 

”En skola för alla” ska kunna bli möjlig måste skolan förändra sin syn på differentiering av 

elever till att i högre grad differentiera undervisningen. I informanternas klassrum kunde vi se 

att differentieringen sträckte sig ända in i klassrummet. Elever blev särskiljda till anvisade 

platser för att klara klassrumsmiljön. Det viktigaste är inte att inkludera alla i ett klassrum 

utan att hitta en plats där eleven kan utvecklas i sitt lärande efter sin förmåga. När också det 

ekonomiska läget för skolan blir alltmer ansträngt, blir konsekvensen färre resurspersoner, 

större grupper i verksamheten och den ensamma läraren får allt svårare att ta tillvara alla 

elevers olikheter i klassrummet. Det är som en av informanterna nämner, ”det känns som en 

utopi att alla ska vara inkluderade i samma skola”. Vi tolkar det som att våra informanter 

uppfattar uppdraget, att möta alla elever, mycket med betoning på hur elevers olikheter tas 

tillvara och på hur yttre faktorer som påverkar hur inkluderingen kan se ut.  

 

4.3 Hur uppfattar lärarna samarbetet med resurspersonerna i klassen? 

Materialet här är sammanställt från både intervjuer och observationer. 



 30 

4.3.1 Siv 

Siv berättade under intervjun att hon har en fritidspedagog som stöd i klassen under 

förmiddagarna. Denne deltar inte i planeringen med Siv utan med förskolläraren i Brittas 

klass. Deras uppdrag med planeringen är att skapa olika teman med år 2 i båda klasserna. Som 

klasslärare har Siv huvudansvaret för sina elever, det är ett tungt ansvar menar Siv. ”…jag 

önskar vi kunde vara två pedagoger med ett delat läraransvar”. Siv menar att fritidspedagogen 

trots allt har en bra bild av elevernas behov. Under en lektion i matematik såg vi också att 

fritidspedagogen försökte hjälpa en elev men hon tog sig inte tid att läsa och förklara talet. 

Resultatet blev att eleven gjorde som den blev tillsagd och svaret blev rätt men eleven fick 

ingen förståelse för lösningen. Siv berättade senare att sådana händelser kan uppstå när de inte 

är ämneslärare båda två och planeringstiden brister till förklaringar av läromedlen och 

undervisningen för varje elev.  Siv berättade att hon också har tillgång till en språkpedagog 

och en specialpedagog som är med i skolans elevhälsoteam. Språkpedagogens uppdrag är att 

hjälpa de elever som har behov av stöd i det svenska språket. Siv menar att språkpedagogen 

har stora kunskaper och hittar lätt rätt metoder för de elever som behöver stöd. Trots 

språkpedagogens goda kunskaper är Siv inte riktigt nöjd  

”…hur ska jag säga nu så det inte blir fel, det är med hennes arbetssätt”. Siv skulle vilja att 

hon koncentrerade sig mer på de elever som behöver mest hjälp och inte var behjälplig för 

alla elever i klassen. Siv har en elev i klassen som hon önskar att språkpedagogen aktivt ska 

arbeta med. Hon skulle vilja ha besök varje vecka, samma tid och även att eleven får 

undervisning utanför klassrummet. Siv berättade vidare att det också finns en specialpedagog 

som kommer när hon ber om det. Specialpedagogen kan hjälpa en enskild elev som kanske 

kommit efter i undervisningen så att den kan komma ifatt de andra. Specialpedagogen 

anpassar materialet för eleven och arbetar individuellt med denne på sitt rum, säger Siv. Hon 

berättar att de utvärderar insatserna för eleven för att se om arbetsmetoderna fungerat bra och 

hur det ska fortsätta. Vidare säger Siv att hon önskar sig lite mer hjälp från specialpedagogen 

med annorlunda tankar, arbetssätt och idéer och gärna mer närvaro i klassen för att 

specialpedagogen ska kunna ta del av hur eleverna fungerar i klassrummet.  

 

4.3.2 Britta 

Britta berättade under intervjun om de resurspersoner hon har tillgång till i sin klass, det är 

förskolläraren”… som är guld värd, utan förskolläraren skulle det inte gå”. Förskolläraren 

känner eleverna väl och är till stor hjälp under lektionerna. Denne är med Britta varje 

förmiddag och utgör en förstärkning då det finns många elever i klassen som behöver mer 
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individuellt stöd än andra. Britta och även förskolläraren uttrycker ett missnöje över att inte 

hinna planera tillsammans mer än trettio minuter varje vecka. Under den tiden vi observerade 

klassen kunde vi se att förskolläraren var med och tog del av undervisningen och gick runt 

och hjälpte eleverna precis som Britta. Britta berättade att hon även har en resursperson som 

är direkt riktat mot en enskild elev, som behöver stöttning hela tiden i klassrummet ”…annars 

funkar det inte för den här eleven att vara i klassummet, då kan allt hända”. Vi kunde se att 

resurspersonen även gick till andra elever som pockade på hjälp i olika undervisnings- 

situationer och resultatet blev då att eleven med det särskilda resursbehovet blev utan hjälp. 

Britta har också en språkpedagog knuten till klassen med uppdraget att stötta de elever  

som behöver stöd i det svenska språket. Genom det extra stödet ska eleven få bättre 

förutsättningar att dels klara av undervisningen i klassrummet men också att förstå och göra 

sig förstådd i den sociala miljön. Språkpedagogen kommer på bestämda tider till klassen, 

ibland är hon med eleven i klassrummet och ibland går hon ut med eleven för enskild 

undervisning. Britta berättade att hon tycker det blir rörigt och ”…jag skulle hellre vilja ha 

intensiv träning för en liten grupp av elever under kanske tre veckor för att sedan ta några 

andra elever som behöver”. Britta hävdar att det skulle ge bättre effekt för elevernas lärande. 

Hon berättade att det finns en specialpedagog att tillgå som ingår i elevhälsoteamet och som 

kommer till elever som Britta känner oro för och inte når med egna undervisningsmetoder. 

Britta menade att specialpedagogen mest tar ut elever från klassen och går till sitt rum och 

tränar med anpassad och tillrättalagd undervisning för eleven. Ibland får någon annan elev 

följa med för alla vill så gärna gå med. Britta säger ”… jag har aldrig hört eller varit med om 

att någon elev tyckt det varit jobbigt att följa med, tvärtom”. Britta säger att hon ber 

specialpedagogen om hjälp när hon inte kommer längre själv. Specialpedagogen kan ge Britta 

råd och stöd om hon behöver tips och nya infallsvinklar kring olika elever. 

”…Specialpedagogen har ju en annan kunskap än oss lärare”, säger Britta. ”… Det är 

specialpedagogen som gör de flesta testerna på eleverna för att kartlägga vilken hjälp som 

behövs för eleven, det gör inte jag”. Britta säger att specialpedagogen sällan är i klassrummet, 

det har bara hänt en gång att hon suttit och tittat på hur en elev fungerade. Det skulle vara bra 

om hon kom oftare tycker Britta, men förstår att hon har många elever i skolan och förskolan. 

Britta menar att hon får vara nöjd med de resurser som finns”, …det är som det är”. 

 

4.3.3 Tolkning och analys av berättelserna 

Våra informanter beskriver behovet av fler resurspersoner i klassen, för att kunna möta alla 

elevers olikheter inom samma klass och hur svårt det är att räcka till som ensam klasslärare. 



 32 

Vi menar att resursfrågan har blivit mer central för grundskolan efter enhetsskolans övergång 

till grundskolan. Persson (2001) menar att det då riktades kritik mot särbehandlingen av 

elever som delades upp och gick i andra ”special skolor”. Integreringsbegreppet började 

därför ta form och den vanliga skolan öppnades för elever från andra specialskolor. Ända 

sedan Lgr 69 kom har undervisning förordats i klassrummet för det stora elevantalet, med 

samordnad specialundervisningen i klassen (Vernersson 2002). På grund av svårigheterna 

med att samordna undervisningen tillsattes SIA-utredningen (1974:53), just för att 

integreringen i skolan inte blev det som man hoppats på (Persson 2001). Vi såg och förstod av 

intervjuerna att den stora spridningen av elevers olikheter i klassrummet gör att informanterna 

ger uttryck för att inte räcka till.  

När Lgr 80 kom blev det också angeläget för alla lärare att arbeta förebyggande för elever 

med svårigheter i skolan och om eleverna fick hjälp utanför klassen skulle eleverna tillbaks så 

fort som möjligt. Idag har lärarna ett uppdrag som står i grundskoleförordningen (1994:1194) 

5 kap 5§ och även i Lpo 94 om att alla elever ska tas emot och få stöttning i första hand i den 

klass eller grupp de tillhör. I de klasser vi observerade hade alla en tillhörighet till klassen. I 

den bakgrund vi granskat och i den empiriska studie vi genomfört, funderar vi dels över 

utvecklingen och tankarna kring hur samarbetet kring stödet för elever i klassen och dels hur  

resurspersonernas arbetsuppgifter ser ut. Resurspersonen i en av informanternas klass hade ett 

uppdrag att vara resurs åt en enskild elev och där vi fick inte någon vetskap om hur det arbetet 

var upplagt. Vi kunde höra från våra informanter att deras syn på språkpedagogens resurshjälp 

skiljde sig åt, den ena informanten ville ha mer intensiv hjälp under en tidsperiod och den 

informanten menade att fler elever behövde stöttning i att kunna bilda en liten grupp. Den 

andra informanten tyckte inte att språkpedagogen skulle vara behjälplig för alla i klassen utan 

skulle bara koncentrera sig på den elev som behövde mest hjälp.  

Här fick vi en uppfattning från informanterna att det inte fördes någon dialog mellan 

informanterna och resurspersonerna om hur, var och när arbetet ska läggas upp för eleverna. 

Vi menar att ett öppet förhållningssätt bland de verksamma på skolan måste vara en 

förutsättning för att kunna anpassa och tillrättalägga undervisningen på bästa sätt för eleven. 

Under några observationer såg vi att specialpedagogen och språkpedagogen tog ut elever för 

enskild undervisning. En av informanterna upplevde inte att eleverna tyckte det var jobbigt att 

gå ut från klassrummet utan snarare tvärtom. Genom informanterna fick vi veta att de saknar 

närvaron av en specialpedagog i klassen. Det här tolkar vi som att de både vill ha mer av 

specialpedagogen i klassen, men också mer enskild hjälp till en del elever. Börjesson (1997) 

tar just upp dilemmat om att specialpedagogen får dubbla roller. Dels ska specialpedagogen 
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underlätta för läraren med sin närvaro och samtidigt hjälpa enskilda elever när den ”vanliga 

pedagogiken” inte räcker till. Hur ser man på elevens svårigheter, anses det att det är eleven 

som är bärare av problemet när eleven avviker från klassen eller tänker läraren på elevens 

bästa, när denne ska få hjälp? I den inkluderande undervisning som Haug (1998) skriver om 

är elevernas undervisning mycket individuellt anpassad för att eleven ska komma så långt det 

är möjligt och då finns ingen specifik specialundervisning. Vår tolkning av detta visar att 

samarbetet mellan informanterna och resurspersonerna inte är utformat på ett tillfredsställande 

sätt ur informanternas perspektiv. 

 

4.4 Vilket stöd uppfattar lärarna att rektor ger - för att verka för en skola 

där alla elevers olikheter blir bemötta? 

Under följande text beskriver vi endast material från intervjuerna. 

4.4.1 Siv 

Siv menar att det inte finns någon samsyn om ”… att alla barn är allas ansvar på skolan” och 

att det i praktiken blir så att varje lärare tar ansvar för sina egna elever. Hon anser inte heller 

att rektorn driver frågan om en skola för alla, där elevers olikheter blir bemötta. I princip har 

rektorn inte någonting emot frågan men Siv upplever henne främst som en administrativ 

ledare ”… hon är ingen pedagogisk ledare som driver sådana frågor, så det blir lärarna själva 

som får driva det arbetet om någon skulle ha tid och ork till det”. Siv berättade att en 

likabehandlingsplan har utarbetats för skolan efter en ny lag från första april i år. Det innebar 

ett gemensamt avstamp för hela skolan och alla på skolan har nyligen haft en dag där också 

eleverna fått tycka till om olika regler. Siv tycker att arbetsenheterna i klasserna 4-9 inte varit 

fullt så engagerade i det här arbetet, men hon säger att det också kan handla om att arbetslags-

ledarna inte riktigt förstått sitt uppdrag. Innan arbetet med planen om likabehandling borde 

skolan först ha formulerat sin elevsyn tycker Siv. I brist på en sådan har hon därför kontaktat 

rektorn förklarat sina tankar. Siv säger att hon tycker ”…det här med skolans elevsyn är i allra 

högsta grad är en ledarfråga”. Siv anser att frågan om ledarskap, i största allmänhet, är 

eftersatt på skolan. Hon tycker bara att det handlar om att lösa de praktiska problemen som 

uppstår. 

 

4.4.2 Britta 

Britta menar att rektorn på skolan har uppdraget att placera ut de elever som kommer hit och 

sedan är det lärarnas som styr hur det ska se ut i klassen. Britta berättade att rektorn tycker att 
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det är lärarna som kan verksamheten och därför får de bestämma det mesta själv. Britta 

känner att hon har stöd från sin rektor och går till henne om det är något hon behöver prata om 

när det gäller enskilda elever eller klassen. Britta säger att hon och även förskolläraren har 

förtroendet från rektor att göra det så bra som möjligt för barnen, ”…vill vi göra en liten 

grupp av några elever från klassen som behöver särskilt stöd är det inga problem” berättade 

Britta. Britta berättade också att rektorn aldrig kommer in till klassen, i så fall bara för att 

lämna något papper ”…om hon fick se den här gruppen skulle hon trilla av pinnen”. Just nu 

håller de på med ett värdegrundsarbete i arbetsenheten, berättar Britta, och där deltar rektorn.  

 

4.4.3 Tolkning och analys av berättelserna 

Skollagen (1985:1100) vänder sig till de personer som har ett övergripande ansvar för skolans 

miljö, utformning och verksamhet. Som vi tolkar skollagen har rektor det övergripande 

ansvaret för hur lärarna utformar sin undervisning. Som en kontrast till det berättar våra 

informanter om en frånvarande rektor som överlåter mycket ansvar till lärarna själva i 

klassrummet. En av informanterna menade att hon har förtroende från rektorn med att få 

utforma sin verksamhet i klassen precis som hon själv vill. Vi anser att det kan bli ett problem 

med att personalen har ett sådant förtroende för sin rektor och vi menar att ansvaret läggs på 

fel nivå. Den andra informanten berättade att hon inte anser att rektorn är drivande i frågan 

om en skola för alla utan det blir lärarna själva som får driva det arbetet om någon har tid och 

ork.  

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) konstaterar att en 

förutsättning för en inkluderad verksamhet är att läraren får stöd i form av ett ledarskap från 

rektorn. Även Carlbeckskommittén (2004:98) anser att det är viktigt att ledningen (rektor) 

tydligt visar personalen att eleverna i en skola för alla är allas ansvar.  

Informanterna menar att samsynen om att alla elever är allas ansvar inte finns på deras skola 

utan i praktiken tar varje lärare ansvar för sina egna elever. Göransson (2004) poängterar att 

inkludering är något som alltid utvecklas och därför kräver en ledning och personal som 

samarbetar och har tydliga mål med utvecklingsprocessen.  

Våra slutsatser av utformningen på den här skolan är att den saknar ett pedagogiskt ledarskap 

som markerar hur en inkluderad verksamhet ska bedrivas. Ann Ahlgren (1999) refererar till 

Lgr 80 som formulerar lärarnas delaktighet i ett arbetslag, med ett gemensamt ansvar för 

eleverna. Detta har inneburit en förskjutning från läraryrket som ett ensamarbete. Finns det en 

förhoppning någonstans att lärarna i stället får förlita sig på stödet i sitt arbetslag när de 

praktiska frågor om inkludering dyker upp? Vi kan ändå konstatera att informanterna, utifrån 
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deras beskrivningar, vill ha ett pedagogiskt ledarskap som utvecklar den inkluderade 

verksamheten i skolan och verkar för att alla elever blir allas ansvar.  

 

4.5 Hur arbetar lärarna med samspelet och förhållningssättet i klassen? 

I kommande beskrivning använder vi oss av både intervju och observationsberättelser. 

4.5.1 Siv 

Siv berättade att eleverna går ner i varv och kommer in i en lugn atmosfär på morgonen 

eftersom det spelas lugn musik när eleverna har tyst läsning. Det här anser vi vara ett 

värdefullt redskap till att börja en morgon med. Siv sade vidare att ”…det är viktigt att 

eleverna får en mjuk start på dagen”. Hon berättade om det aktiva arbetet med den psykiska 

miljön, om det långa arbetet med det sociala samspelet i klassen och hon tror att eleverna nu 

känner sig trygga med henne och att känner att de har hennes förtroende. Siv menar att det 

viktigaste är att hon gör så att alla elever vill komma hit och att de känner sig välkomna in till 

klassen. Det är en grundförutsättning, tycker Siv, för att eleverna ska kunna ta till sig kunskap 

också. Siv påstår att ”…den psykiska miljön, att man mår bra, är viktig och frågan kommer 

före ämneskunskaperna”. Hon berättade att hon tycker att värdegrundsarbetet är viktigt bland 

eleverna och tar därför upp angelägna frågor som eleverna har på hjärtat. Vi noterade även 

under observationerna hur ett grupparbete pågick om värdegrundsarbetet, där eleverna genom 

olika bilder ritat och beskrivit hur man ska vara mot varandra. Ibland säger Siv att hon känner 

sig otillräcklig med att hinna med alla elever men, säger hon”…jag tänker på det positiva som 

hänt under en dag och fokuserar på det istället än på allt som inte gått bra eller hunnits med”. 

Under observationerna i Sivs klass upplevde vi en känsla av lugn och harmoni, det kändes 

varmt och ombonat i hennes klassrum. Vi såg att alla elever visade respekt mot varandra 

under arbetspassen och blev det något prat markerade Siv med att gå fram till eleven eller visa 

med munnen ”tyst” och det fick effekt direkt. Siv påminde också eleverna om att räcka upp 

handen när de ville säga något eller så sa Siv ”vad bra” när någon elev räckt upp handen och 

fick då svara. Siv berättade att hon har valt att placera en del elever på enskilda platser men 

var noga med att berätta varför eleven satt ensam, det kunde vara för att eleven inte fått någon 

arbetsro bredvid en annan elev. Vi upplevde Sivs förhållningssätt till eleverna som lugnt och 

avspänt,  hon markerade tydligt om det var någon elev som inte visade respekt mot de andra 

eleverna. Siv berättade vidare att bland barnen i klassen är det ”…det klassiska klimatet,  det 

är bra på lektionen, men på rasten vet man ju inte”. En metod för att förstå hur rasten varit såg 

vi användas under observationerna då Siv ställde en fråga till varje elev, som får svara på en 
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skala från noll till tio. Tio är en toppenrast och noll är en bottenrast. Om någon svarar en låg 

siffra följer Siv upp det. Hon försökte få eleverna att våga berätta vad som hänt på rasten, hur 

man eventuellt skulle ha kunna gjort istället. Den här dialogen är till för att eleverna ska lära 

att uttrycka sig och få bekräftelse på att någon vuxen vill lyssna, men också för att försäkra 

sig om att eleverna mår bra och vill gå vidare med skoldagen säger Siv. Vi såg också att 

hennes förhållningssätt till eleverna var igenomtänkta handlingar som byggde på delaktighet 

från eleverna och att eleverna skulle växa och lära tillsammans i klassen. Som avslutning till 

samlingen hörde vi Siv be var och en av eleverna komma på en saga eller boktitel som de fick 

berätta för Siv, för att sedan gå på rast. Siv berättade att det är viktigt att medvetandegöra 

eleverna om olika saker och det kan göras rätt enkelt, när som helst under dagen. 

 

4.5.2 Britta  

Britta säger att hon tänker mycket på att varje elev ska trivas och känna sig välkommen till 

klassen. Hon menar också att det är jätteviktigt att eleverna vågar säga och tycka saker utan 

att någon kompis skrattar ”… det är okej att skratta med sin kompis, inte åt sin kompis” och 

händer det tokiga saker i klassen kan vi skratta åt det tillsammans. Britta berättade att hon är 

väldigt noga med och berätta varför eleverna ska göra olika saker. Det kan vara en elev som 

ska gå till språkpedagogen och att det inte är något konstigt, ”… jag hymlar inte för barnen, 

jag är ärlig och berättar exakt varför, barn är inte dumma”. Hon berättar att hon börjar 

samlingen på måndagarna med en kula som går runt så varje elev får prata en stund om vad 

som hänt under helgen. Britta tycker att alla lyssnar på varandra och är intresserade av vad de 

andra har att berätta. Britta menar att det sociala är det viktigaste i gruppen ”… att våga visa 

känslor, bekräfta och ha samma rutiner varje dag, jag ser att eleverna mår bra av det”. Hon 

berättade vidare om det öppna klimat i hennes klass och det kanske beror på att det finns så 

många olikheter mellan eleverna som är på så olika nivåer, både i ämneskunskaper och i det 

sociala. Britta berättade att hon inte tolererar några tråkningar bland eleverna ”…då blir jag 

riktigt arg, sådant accepterar jag inte”. Vi pratar i klassen om den nya lagen som kommit att 

det är förbjudet att kränka någon annan person. Under en av observationerna kom några 

elever för sent till skolan på morgonen och Britta markerade då att det inte var okej, men 

eleverna svarade med en arrogant stil mot Britta och med varierade ursäkter. Vi såg också att 

det var samma elever i klassen som tog sig andra friheter än de andra eleverna, de gjorde lite 

som de ville. De pratade med varandra över bänkarna och struntade i vad Britta sa till dem att 

göra. Vi noterade att i hennes klass behövde hon ofta ta till ett ”hyschande” för att få eleverna 

tysta. Vid ett tillfälle väntade hon ut eleverna med tystnad och det gav en mycket snabbare 



 37 

effekt. Britta berättade att de elever hon har nu har ett väldigt stort behov av förklaringar då 

många är språksvaga. Hon försökte hela tiden visa och synliggöra vad hon menar genom att 

använda sig av kroppsspråk och att få eleverna att känna trygghet, genom att våga säga saker 

till varandra.  

Det vi observerade i klassrummet var att Britta hade fullt upp med att möta alla elevernas 

olikheter när det gäller det sociala beteendet. Hon har en ambition att eleverna ska känna sig 

värdefulla och hon försöker vara med överallt i klassrummet. Britta såg lite stressad ut då hon 

inte hann med. Hon försökte uppmärksamma en del av eleverna på att få dem nyfikna till att 

vilja göra olika saker i klassrummet. Det fanns också elever som satt tysta under hela 

lektionen och bara inväntade instruktioner för vad de skulle göra. Det vi såg under 

observationen var att Britta inte använde sig av några metoder konsekvent, handuppräckning 

påminde hon om ibland, men det var inte alltid nödvändigt. När det var tyst läsning skulle det 

vara tyst, men några elever satt ändå och pratade och vandrade runt, trots Brittas påminnelser 

om den tysta läsning. I Brittas klass kunde vi konstatera många skiftande behov hos eleverna, 

allt från språkstöd till social anpassning med att visa respekt för sin omgivning. I Britta såg vi 

en väldigt spontan lärare, som inte var sen att ta vara på elevernas initiativ. Vi närvarade 

också vid en musikredovisning, där skulle eleverna berätta om en artist och sedan spela 

artistens musik. Redovisningen slutade med ett spontant disco där alla fick dansa. Både lärare 

och elever bjöd på sig själva, dansade, skrattade och hade en glad stund tillsammans. 

 

4.5.3 Tolkning och analys av berättelserna 

Våra informanter påpekade att den sociala (psykiska enl. informanterna vår anm.) miljön, ”att 

må bra” är en viktig förutsättning för att kunna tillgodogöra sig ämneskunskaper. En av 

informanterna arbetade aktivt med det sociala samspelet i klassen för att eleverna skulle få 

olika redskap till att förhålla sig, till varandra. Informanten upplevde att det arbetet har gett 

resultat, därför tror hon att eleverna idag känner sig ännu tryggare att komma till klassen.  

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) beskriver hur elever 

kan inkluderas, det behövs ett ständigt arbete kring tydliga regler och gränser för det sociala 

samspelet och inte minst uppmuntran. I den andra informantens klass såg vi att elevernas 

olika sociala/ känslomässiga svårigheter var det mest utmanade för henne att förhålla sig till, 

trots hennes positiva syn på eleverna. Detta har även European Agency for Development in 

Special Needs Education (2003) konstaterat som det mest utmanande, när det gäller 

inkludering av elever. Vi menar att det ofta behövs mer än bara uppmuntran och en positiv 

syn på elever, det behövs även ett tydligt arbetssätt kring tydlighet, gränser och sociala 
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spelregler. Det social-pedagogiska synsättet som aktualiserades under 1960-talet där hela 

elevens sociala situation uppmärksammades, anser vi idag vara viktigare än någonsin. Vi 

anser som Normell (2002) att lärarna mer än tidigare bör ta ställning till sig själva och vad det 

innebär att vara en vuxen förebild i klassrummet, när gränsen mellan social fostran och 

undervisning suddats ut. Uppdraget för skolan och den enskilde läraren är som Lpo 94 

beskriver, att skolan har ett ansvar för att förbereda eleverna till att bli ansvarskännande 

människor i samhället. Vi tolkar som Normell (2002) att det inte bara handlar om 

faktakunskaper utan eleverna behöver även en ”social fostran” i klassen. Informanterna 

arbetade också mycket med värdegrundsarbetet som innebär vilken policy skolan har, för hur 

man förhåller sig och visar respekt för varandra. Vi såg att informanterna ägnade mycket tid 

till att stärka eleven positivt och att få eleven att våga säga och fråga saker, men även att bli 

respekterad av sina kamrater i klassen. Båda informanterna värnade om elevernas delaktighet 

genom att lyssna och föra en dialog runt olika frågor som eleverna hade. Vi anser att en fördel 

med inkludering av elevers olikheter kan vara att eleverna får en högre acceptans för andra 

människor och förhoppningsvis för med sig det vidare i livet. Det är också som Tideman m.fl. 

(2004) konstaterar, att en ökad acceptans av människors olikheter skulle leda till en större 

förståelse och ett mindre segregerat samhälle. 

 

4.6 Vilka olika arbetssätt använder sig läraren av för att varje elev ska 

tillgodogöra sig ämneskunskaper? 

Under kommande frågeställning kommer både intervjuer och observations material att 
beskrivas. 
  
4.6.1 Siv            

Siv berättade att hon utgår från de individuella utvecklingsplaner (IUP) som varje elev har i 

skolan idag. Det är ett dokument som varje elev har med uppsatta mål att sträva mot i skolan. 

Siv berättade att eleverna har sina mål fastklistrade på bänklocket för att synliggöra dem. För 

att varje elev ska se sitt eget lärande, säger Siv, spar hon olika alster eleverna gjort för att de 

senare ska se sin egen utveckling.”… det är ett tydligt och överskådligt sätt för eleverna” 

säger hon. Ibland använder sig Siv av språkpedagogen som kan granska texter av de elever, 

vars skrivande och läsande Siv funderat kring. Hon säger att det är nödvändigt att individuellt 

anpassa för varje elev. Det vi noterade under observationen var att nästan alla elever arbetade 

med olika läromedel, var och en efter sin förmåga. Siv berättade att hon försöker anpassa och 

tillrättalägga för varje elev så mycket hon bara kan. Vi såg under observationen att Siv tog 
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några elever till grupprummet för att gå igenom moment i undervisningen som eleverna 

behövde. Siv menar att det kan vara en svårighet med att ha gemensamma genomgångar när 

eleverna står på så olika nivåer. Hon försöker istället att samla ihop en liten grupp att ha 

genomgångar med vid olika tillfällen. I matematiken kan hon ibland anpassa genomgången 

med att eleverna får problem att lösa efter förmåga, berättade hon och tillade att ”…sen 

hjälper de duktiga eleverna sina kompisar också, men gör det så snabbt ibland att de inte 

hinner tänka efter själva”. Vi såg att en elev skulle börja arbeta med år fyras mattebok medan 

en annan elev höll på att räkna med addition upp till tio. Även när eleverna skulle läsa såg vi 

en väldig spridning, det var allt från kapitelböcker till enkla bokstavsövningar. Siv berättade 

att hon och fritidspedagogen försöker att läsa med de elever som behöver extra stöd i läsning 

varje morgon. Hon säger att ”… det är viktigt att lyssna och höra om eleverna förstått vad de 

läst”. Efter läsningen förklarade Siv dagens schema och berättade om dagens aktiviteter. För 

att koppla ihop ord och bild använde Siv också sig av ett bildschema som är fastsatt på tavlan. 

Vi såg även att hon varje förmiddag hade samlingar, med högläsning på mattan då eleverna åt 

sin frukt. Vi tolkade som om att de flesta eleverna var intresserade av Sivs läsning. Hon 

förklarade svåra ord som hon trodde behövdes för att hänga med i texten. Hon berättade att 

det ”… finns en elev i klassen som kan ta över och läsa för de andra klasskamraterna om hon 

måste gå iväg en stund”. Siv berättade vidare att ”temaarbete” ofta används som arbetssätt i 

klassen. Vi var med vid ett uppstartande av ”tema istiden” med treorna, där Siv först 

presenterade temat för eleverna så att alla fick lite förförståelse av ämnet. Siv berättade att 

hon och fritidspedagogen har olika teman för tvåor och treor och båda tycker det är ett bra och 

kreativt arbetssätt för eleverna. En annan sak värd att notera, anser vi vara att eleverna 

arbetade många pass i halvklass, t.ex. när treorna gick på slöjd och tvåorna fick vara kvar i 

klassen. Siv kunde då ägna lite mer tid till var och en av eleverna. Siv berättade att hon lagt 

ner mycket jobb på att få arbetsro under lektionerna och det kunde vi verkligen både se och 

känna under våra observationer. För att få arbetsro vid elevernas egna arbeten såg vi att de 

använde sig av namnlappar som de gav lärarna när de behövde hjälp. I klassrummet såg vi 

också mycket överskådligt material på väggarna, en särskild mattehörna med siffror, klocka, 

månader, veckodagar och mycket annat, allt för att ord och bild ska förstärkas. Vi såg att 

eleverna använde sig av olika pedagogiska material t.ex. pengar för att göra det enklare att 

tolka och förstå uppgifterna. Siv förstärkte också innehållet i olika läromedel med att konkret 

använda olika praktiska saker som förklarar vad texten innebär. Datorn i klassrummet var ett 

redskap som vi såg användas, dels till elever som skrev sagor i löpande text men också för de 

elever som gjorde enkla bokstavsspel på datorn. Klassrummet är ganska litet så Siv berättar 
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”… jag är noga med att bestämma vad jag väljer att sätta upp på väggarna”. Hon har ibland 

problem med hur eleverna placeras rent fysiskt, vem skall sitta bredvid vem? Det kan bli 

rörigt om eleverna själva får bestämma sådant. Några elever sitter för sig själva och inte i 

grupper. På så vis kan de tillgodogöra sig undervisningen bättre sade Siv. 

 

4.6.2 Britta            

Den individuella utvecklingsplan, (IUP) som finns för varje elev är elevens dokument för sitt 

eget lärande berättade Britta. Hon ska tillsammans med eleven och föräldrarna sätta upp 

rimliga mål att arbeta med i skolan. Britta berättade att två elever har åtgärdsprogram vid 

sidan av sin IUP och hon berättar om sin oro inför hur det ska gå för de här eleverna ”…jag 

vet ungefär hur det kommer att se ut för de här eleverna i framtiden, jag kan ha en 

avprickningslista för hur det kommer gå längre fram”. Britta menar att hon redan idag vet att 

det kommer bli svårigheter för några elever att nå målen, längre fram i år 5. Vi såg att varje 

elev har också sina egna mål satta på bänken så de blir synliga hela tiden. När målet är 

uppnått skriver hon nya mål tillsammans med eleven. Britta berättade vidare att hon har 

många olika läromedel och läroböcker för att varje elev ska utvecklas efter sin förmåga. Det 

mesta materialet är individanpassat för varje elev och för att veta om eleven lärt sig brukar 

hon sätta ihop egna små praktiska tester. Britta berättade att hon ibland kan luras att tro att en 

elev lärt sig något, då brukar hon ge eleven något material att arbeta med för att se om eleven 

verkligen förstått uppgiften ”… och då ser man att det kan vara helt på tok”.  

Britta menar att det är svåra med individanpassningar är att de gemensamma genomgångarna 

eftersom eleverna inte är på samma nivå, hon brukar då ta ut några elever i klassen och ha 

genomgång med bara dem. I engelska är hela klassen tillsammans, där har hon inte 

individanpassat, sade Britta. Vi såg under observationerna på när tvåorna arbetade med ett 

”Alfons-tema” som både Britta och förskolläraren var delaktig i. Eleverna skulle då tillverka 

en ute- eller innemiljö utifrån ”Alfons” böcker som klassen läst tidigare. Britta berättade att 

hon tycker temaarbete är ett bra sätt att få alla elever delaktiga, om det planeras på ett bra sätt 

och läggs på rätt nivå. På morgonen såg vi att Britta hade samling på mattan och började med 

en ”godmorgonsång”. En elev fick dra almanackan och skriva datum på tavlan. Vi såg att en 

del elever var intresserade av samlingen medan andra mest satt och tittade åt olika håll. Britta 

använde sig av mattan vid ett flertal tillfällen under observationen, hon tycker det är en bra 

samlingsplats för eleverna. Hon använde sig av den vid högläsning, presentation av någon 

händelse eller vid temaarbeten. Britta berättade att hon hela tiden försöker ge eleven material 

efter dennes nivå och förmåga. Många av hennes elever behöver stöd i svenska och här är 
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språkpedagogen en viktig resurs, säger Britta. Vi såg att Britta använde sig av tyst läsning 

varje morgon för att eleverna ska få en mjuk start på dagen, ibland använde hon sig även av 

bakgrundsmusik till läsningen. Eleverna läste och tittade i allt från ”Alfonsböcker” till svårare 

kapitelböcker. Vi noterade att Britta läste med de elever som behövde extra stöd för att förstå 

texten. Hon anser att det ska vara roligt att läsa och vad de läser spelar inte så stor roll, bara 

att det blir på rätt nivå för eleven. Vi såg att Britta använde sig mycket av praktiskt material 

vid presentation av något nytt område i undervisningen. Britta berättade att eleverna har 

tillgång till mycket plockmaterial som förstärker förståelsen av de olika arbetsuppgifterna 

t.ex. kapsyler, knappar, plastbokstäver mm. Vi såg även att klassrummet var utformat med 

mycket visuellt material på väggarna, där ord och bild får ett sammanhang för eleverna. Britta 

hade en hörna i klassrummet med matematikmaterial där siffror, tallinjer och annat var 

uppsatt för att förstärka förståelsen för lärandet. Likadant var det i övriga rum, med synligt 

material som alfabetet, veckodagar, klockan mm, allt för synliggöra det visuellt för eleverna. 

 

4.6.3 Tolkning och analys av berättelserna 

Att vara lärare i dagens skola tolkar vi som en stor utmaning och våra informanter beskriver 

en rad olika arbetssätt för att anpassa och tillrättalägga undervisningen för varje elev. 

I och med att Salamancadeklarationen (1994) antogs med uppmaningen ”Utbildning till alla”, 

med en pedagogik som sätter elevens behov i centrum, har läraren en uppgift att verka för en 

integrerad skola. I Lpo 94 står det att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och hjälpa 

elever och särskilt elever i behov av stöd. Vernersson (2002) visar också på det gemensamma 

ansvaret med att fler lärare arbetar tillsammans i arbetslag. Enligt Lpo 94 har läraren ett 

ansvar att se till varje enskild elevs förutsättningar och behov. I våra informanters klasser 

kunde vi se många varierande behov hos eleverna. I deras berättelser kan vi skönja en 

ambition om att hitta de centrala undervisningsmiljöerna för varje elevs lärande i 

klassrummet, trots att de ibland flyttar ut elever utanför klassrummet. Det här arbetssättet har 

Haug (1998) beskrivit som den segregerande integreringen, att en del elever kräver 

specialarrangemang som är anpassade till deras behov, vilket tidvis står i konflikt med 

uppdraget om en inkludering i klassrummet. Informanterna berättade även att de delade upp 

eleverna i mindre grupper för att lättare kunna utforma undervisningen för var och en.  

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) har visat att delade 

grupper och en differentierad undervisning är en förutsättning för att kunna tillgodose alla 

behov i en inkluderad miljö. Är läraren är ensam i klassen blir det dock bekymmer med att 

gruppera eleverna i mindre grupper. En annan framkomlig väg för inkludering är det 
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”cooperativa lärandet” som European Agency for Development in Special Needs Education 

(2003) omnämner. De menar att elever som kan hjälpa andra ger förutsättningar för ett 

inkluderande arbetssätt. Vi betvivlar att detta arbetssätt skulle kunna förverkligas i 

informanternas klasser. Eleverna där står på olika nivåer och de som kommit längre kanske 

ger ett för snabbt svar till kompisen, som inte hinner reflektera över svaret och missar 

nödvändiga kunskaper, som senare kanske behövs. Vi anser dessutom att de flesta elever 

behöver koncentrera sig på sitt eget lärande.  

En av informanterna förklarade sin oro gällande några elever som troligen inte kommer att nå 

uppnåendemålen i Lpo 94 för år 5. Haug (1998) menar att i skollagens (1985:1100) tredje 

kapitel står det att om ett barn inte når upp till grundskolans kunskapsmål och om, eleven har 

tal, syn och hörselnedsättningar eller utvecklingsstörning, ska eleven hänvisas till andra 

specialskolor. I Lpo 94 anges dessutom att verksamheten i skolan till stor del ska anpassas till 

den enskilda eleven och förmedla och visa på människors lika värde. Vi ställer oss frågan hur 

läraren ska förhålla sig och vem som bär ansvaret när inte eleven når kunskapsmålen i 

grundskolan och dessutom inte har rätt till en plats, till annan skolform t.ex. särskola. Var 

hamnar då dessa elever?  

För att en inkluderade miljö ska bli möjlig i sådana situationer, anser vi som European 

Agency for Development in Special Needs Education (2003), att det behövs en kunskaps-

utveckling för lärarna, rätt undervisningsmaterial och pedagogiska strategier. Då finns det fler 

förutsättningar för läraren att klara av att ta hand om elevers olika behov för de ska 

tillgodogöra sig kunskap. Lärarens undervisningsmetoder har också förändrats som Malmgren 

(2002) och Tideman (2000) menar och påpekar att det kan påverka möjligheterna för elevens 

lärande. Förr var undervisningen mer styrd av läraren som talade om för eleven vad den skulle 

göra, idag är det mer eleven själv som söker sin kunskap. I informanternas klasser såg vi ett 

stort behov av hjälp från eleverna och även informanterna berättade om sin otillräcklighet att 

försöka räcka till för alla elever. Informanternas arbetssätt kan tolkas som en kombination av 

undervisningen förr och nu, att både ha undervisning där hela klassen gör samma sak men 

också arbetspass där alla elever arbetar med sina individuella läromedel. Förhoppningen är att 

eleven förstår innehållet och inte som Audrey Malmgren (2002) menar, att eleverna blir mer 

lämnade åt sitt öde att på egen hand söka kunskap. Det vi kunde se av informanternas 

arbetssätt var en stor vilja till att försöka ge var och en av eleverna de bästa förutsättningarna 

för att kunna tillgodogöra sig och bli nyfikna på kunskap. 
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5. SUMMERING OCH SLUTDISKUSSION 

Syftet med studien har varit att öka förståelsen för hur lärare arbetar i en inkluderade 

klassrumsmiljö. För att uppnå vårt syfte har vi utifrån våra forskningsfrågor gjort intervjuer 

och observationer. I från det materialet har berättelser sedan skapats där informanterna 

förklarar hur de ser på sitt uppdrag som lärare och hur de anpassar undervisningen för varje 

enskild elev. Berättelserna har vi tolkat och analyserat mot vår bakgrund och tidigare 

forskning som visar på flera svårigheter skolan har för att kunna utgöra den inkluderande 

miljö som våra styrdokument påvisar. Dels har lärarna, mer än förut, en skyldighet att beakta 

den sociala fostran hos eleverna samtidigt som de ska anpassa undervisningen efter varje 

enskild elevs förutsättningar och förmågor. 

 
Under vår frågeställning där vi har behandlat lärarnas uppfattningar av en skola för alla, har vi 

noterat att det ekonomiska läget starkt påverkar utformningen av inkluderingsuppdraget. Våra 

informanter uppfattar ekonomin som en orsak till att de flesta elever ska inkluderas i 

grundskolan och inte att inkluderingen sker för elevernas egen skull. Vi menar därför, även 

utifrån vår förståelse av litteratur och forskning, att det inte är eleven som står i centrum för 

inkluderingsuppdraget utan att det mest fokuseras på de ekonomiska samordningsvinsterna 

för samhället. Sparbetingen för skolan gör att klasserna blir större, lärarna minskar och färre 

resurspersoner anställs. Detta försämrar möjligheterna för att kunna möta alla elever med sina 

olikheter. Om inkluderingsuppdraget står för att alla elever ska inkluderas i samma klassrum 

så konstaterar vi, utifrån vår studie i de klasser vi studerat, att förutsättningarna inte räcker till 

för att fullgöra uppdraget på ett godtagbart sätt. 

 

För att kunna möta alla elever såg vi att informanterna särskiljde eleverna i mindre grupper 

för att de skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen bättre. Den bakgrund och tidigare 

forskning vi tagit del av visar att undervisningen i första hand ska ske, enligt 

grundskoleförordningen 5 kap 5 §, i den klass eller grupp eleven tillhör. I de klasser vi 

observerade hade alla elever en tillhörighet i klassen. Kan begreppet inkludering i så fall stå 

för att läraren kan gruppera sina elever inom klassens ram så att alla elevers olikheter tas 

tillvara? Utifrån studien och tidigare erfarenheter tycker vi att en skola för alla är just detta, att 

läraren försöker skapa bästa tänkbara miljö för att eleven ska kunna tillgodogöra sig 

undervisningen. En slutsats av studien är att det uppstår dilemman när inkluderingsuppdraget 

ska följas. Dyson & Millward (2000) hänvisar till Alfredo Artiks som menar att man ofta 
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hamnar i dilemman när man bemöter elever eftersom de är unika och måste mötas 

individuellt, samtidigt som skolan fått uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning.  

 

I frågeställningen om hur lärarna uppfattar samarbetet med resurspersoner får vi en förståelse 

för hur viktigt det är för informanterna att ha tillgång till dem i klassrummet, för att kunna 

individualisera arbetet kring eleverna. Vi har också reflekterat över att det inte bara handlar 

om i vilken utsträckning lärarna får stöd. Det är minst lika viktigt hur stödet fungerar i 

klassrummet när läraren väl fått resurser tilldelade. Under en intervju berättade läraren att 

resurspersonerna, bestående fritidspedagogen och förskolläraren, inte har någon planeringstid 

tillsammans med lärarna. Resurspersonerna har viss planeringstid för temaarbeten, men då 

träffas endast fritidspedagogen och förskolläraren. Vi frågar oss om en sådan begränsad 

planeringstid tillsammans kan vara rimlig? Hur blir kvalitén på stödet om inte klassläraren är 

med och planerar för hela elevens utveckling och lärande? För att öka samarbetet mellan 

lärarna och resurspersonerna i klassen och även med språk- och specialpedagogen anser vi att 

en bättre dialog krävs mellan parterna, så att de kan diskutera hur arbetet på bästa sätt ska 

planeras, utifrån elevens förutsättningar och för att nå läroplanens mål. Här har skolans 

ledning ett ansvar för att skapa former som möjliggör ett sådant samarbete. 

Carlbeckskommittén (2004) menar att ledningen tidigt måste visa på behovet av att all 

personal i skolan samarbetar och att alla elever i skolan är allas ansvar. Vi noterade i vår 

studie att det fanns många åsikter bland informanterna om hur de skulle vilja ha stödet 

utformat från språk/specialpedagog. Däremot verkade ingen informant ha framfört dessa 

önskemål tillräckligt tydligt. Efter att studerat den tidigare forskningen och reflekterat över 

intervjusvar och observationer blir vår slutsats att dialogen och planeringen mellan personalen 

är viktig och måste förbättras om uppdraget om inkludering skall kunna genomföras.  

 

När vi frågar oss vilket stöd lärarna uppfattar att rektorn ger dem för att kunna bemöta alla 

elevers olikheter, har vi förstått genom intervjuerna att informanterna inte har det stöd de 

anser sig behöva, för att verka för en inkluderad klassrumsmiljö. I våra berättelser framgår att 

informanterna inte tycker att rektor driver viktiga pedagogiska frågor om skolans elevsyn och 

om en skola för alla. Rektor har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet som enligt 

skollagen innebär ansvar för skolans miljö, verksamhet och utformning. Det anser även 

European Agency for Development in Special Needs Education (2003) som menar att läraren 

behöver stöd i form av ett ledarskap, där rektorn har ett övergripande ansvar för att förmedla 

viktiga frågor som rör skolans verksamhet. Om det nu är så som informanterna anser att 



 45 

rektorn främst fungerar som en administrativ ledare och inte prioriterar pedagogiska frågor så 

undrar vi vem som då driver den inkluderade verksamheten framåt?  Vi fick veta av 

informanterna att ansvaret för att utforma verksamheten, för att möta alla elevers olikheter, 

blev lärarnas egen sak att utveckla. Vad vi förstått så har rektorn fullt förtroende för hur 

informanten utvecklar verksamheten i klassrummet. Vi fick också veta att rektorn aldrig kom 

på besök och såg hur informanterna hade det i sina klassrum. Det här får oss att uppfatta att 

den här skolan saknar en närvarande ledare, som utvecklar det inkluderande arbetet i skolan. 

Det blir som ”en båt utan kapten”.  

 

Tyvärr så har vår studie inte resurser till att undersöka rektorns uppfattning av problematiken. 

Hur upplever rektorn kraven på sig, samtidigt som övriga verksamheter ska fungera? Om 

rektorn sedan i sin tur blir tilldelade otillräckliga resurser från centralt håll, fokuserar det på 

en fråga om styrdokumentens egentliga innebörd - samhället föreskriver inkludering men 

tilldelar inte resurser därefter. 

 

Vi anser att frågeställningarna om hur läraren arbetar med samspelet och ämneskunskaper i 

klassrummet ska ses i ett sammanhang, utifrån de berättelser vi tagit del av. I vår fallstudie 

såg vi att många elever först och främst behövde en social fostran, för att över huvud taget 

kunna fungera i skolan och ta till sig ämneskunskaper. Vi kan förstå att det kan uppstå 

svårigheter för lärarna när de är tvungna att arbeta mycket med den sociala miljön i 

klassrummet, samtidigt som de ska arbeta efter riktlinjerna i Lpo 94. Där står beskrivet att 

läraren har ett ansvar för att utgå från varje enskild elevs förutsättningar och behov, men 

också att ge eleven möjlighet att prova olika arbetssätt. På så sätt stimuleras eleven att nå 

målen. 

I vår studie kunde vi se att informanterna i stor utsträckning använde sig av en differentierad 

undervisning. Det var för eleverna lättare skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen men 

också för att de skulle få mer individuell hjälp av läraren. Vi undrar om den differentierade 

undervisningen också kan ha en positiv inverkan på det sociala samspelet när elever vistas i 

mindre grupper och informanterna då får större möjligheter att möta eleverna enskilt? Vi 

anser att en differentierad undervisning ger informanterna goda möjligheter till att kunna möta 

elevernas olika behov. Den sociala fostran och inhämtandet av ämneskunskaperna bör också 

ses som en process som måste gå hand i hand. Naturligtvis påverkas även utvecklings- 

processen av lärarens förhållningssätt och attityd i rollen som en vuxen förebild för eleverna i 

skolan.  
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Vi anser att en förutsättning för inkludering är att det finns en tydlig pedagogisk ledare som 

har det övergripande ansvaret för hur den inkluderande verksamheten ska utvecklas.  

Vi menar att det också har betydelse för hur ledningen och arbetslagen tolkar och hanterar 

begreppet inkludering. Den tolkningen ligger ju till grund för hur verksamheten drivs och 

utformas mot målet - en skola för alla.    

Vi ser det som en stor utmaning hur elevers rätt till likvärdig utbildning utformas i en skola 

för alla. Alla elever har olika behov och vi menar att här behövs en fingertoppskänsla från 

läraren för att förstå varje elevs behov. För att sedan kunna anpassa och tillrättalägga en 

inkluderad miljö i skolan behövs mer vuxenstöd, så att alla elever sätts i centrum och 

utvecklas efter sin förmåga. Med dagens sparbeting och minskning av resurser så blir kraven 

på läraren allt högre. Det krävs en hel del kreativitet av läraren för att skapa en miljö där 

eleven får den undervisning som eleven har rätt till. 

  

Att hantera klassrummet som en inkluderande miljö för alla elever kan bli ett dilemma. Å ena 

sidan ska den inkluderande skolan ta emot de allra flesta eleverna och ge dem en likvärdig 

utbildning, där några elever behöver ett särskilt individuellt anpassat stöd. Å andra sidan ska 

lärarna klara av att undervisa alla olika elever för att nå uppnåendemålen satta i läroplanen.  

Vi anser därför att det behövs en debatt kring dilemmaproblematiken och den debatten måste 

föras fram i ljuset. Det är orimligt att lämna lärarna ensamma med ett uppdrag som är dem 

övermäktigt. Claes Nilholm (2003) menar att dessa dilemman inte går att lösa, de pockar 

istället på ställningstagande. 

Vi har med hjälp av våra informanter, som generöst tagit sig tid till att svara på våra frågor 

och funderingar och låtit oss vara i klasserna, fått en ökad förståelse för hur det är att vara 

lärare i en inkluderade klassrumsmiljö. Informanternas öppenhet visar också på deras 

engagemang i frågan, som i sig är en viktig faktor för en fungerande inkludering. Vi inser att 

vårt forskningsområde inkludering är ett stort område och att det inte finns något slutgiltigt 

svar på hur dilemmat med inkludering ska hanteras, däremot går det att göra olika tolkningar 

av begreppet. Vi anser att den skola vi besökt inte är unik, det kan vara rimligt att anta att fler 

skolor ser ut på ett liknande sätt, men för att kunna generalisera studien krävs ett större urval 

av informanter och klasser än det vi använt oss av. Det vi sett och hört kommer endast från 

två lärare som verkar i en och samma skola. Vi tror ändå att vår studie kan ge läsaren en 

inblick i hur förhållanden kan vara på en skola där informanterna arbetar med att ta tillvara 

elevers många olikheter. 
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För oss har den här studien också inneburit en ökad förståelse för de svårlösta dilemman som 

kan uppstå för läraren i mötet med varje elev. Trots att vi haft en allmän skola för alla elever 

sedan år 1842, ser vi mot vår bakgrund att en segregering av elever har pågått under hela 

tidsperioden fram till idag. Vi menar att skolan inte bara ska vara tillgänglig för vissa elever i 

grundskolan utan den måste kunna möta ALLA elever som vistas där och inse att de är och 

förblir olika. Även om vi aldrig kommer att hitta en skola där inkluderingen lyckats till 

hundra procent i klassrummet, så kan vi konstatera att det finns driftiga och engagerade lärare 

som försöker skapa förutsättningar för att möta alla elever. 

 

Utifrån den ökade förståelsen vi fått i vår studie känns ytterligare en fråga angelägen att lyfta 

när det gäller lärarrollen. För vidare forskning skulle lärarutbildningen kunna granskas, 

hurvida den är utformad för att ge den kompetens som de framtida lärarna behöver för att 

möta de dilemman som uppstår i den inkluderade miljön. 
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Bilaga 1. 

                                Intervjuguide 
                          Huvudrubriker med efterföljande underrubriker,   
              Kort presentation av oss som intervjuare där vi också  
                                         berättade om syftet med vår studie.  

 
1. Presentation av läraren  
- ålder 
- utbildning 
- år i yrket 
- tidigare erfarenheter, arbete med elever olikheter 

 
2. Arbetsplats och skola.  
- storlek, klasser, åldrar,  
- struktur, ledning, resurser. kompetens utveckling , stödteam 
- personaltäthet, arbetslag 
- inriktning, hur hanterar ni elevers olikheter i skolan, profilering 
- arbetsklimat, öppet klimat ” allas elever ”i arbetslaget. 
- utvecklings möjligheter för inkludering, rektors ambition 
- resurshjälp, hur ofta, när, hur 
- värdegrunden 

 
3. Klassen  
- storlek 
- könsfördelning 
- klimat/tillåtande för elever att vara olika, många konflikter 
- miljön fysiska miljön och lärande miljön, olika arbetsmaterial 
- pedagoger i klassen, fritidspedagog, speciallärare, specialpedagog 
- gruppstöd, smågrupper, nivågrupperat 
- individstöd, får någon elev det i klassen eller går ut 
- åtgärdsprogram har någon elev det, hur arbetar ni med det. 
-     inskrivning till särskolan 
- IUP / hur arbetar ni med den? 
- hur ser du att en elev lär sig och befäster kunskap? 
 
4. Läraruppdraget 
- hur tolkar du uppdraget ”En skola för alla”, Inkludering 
- arbetsmetoder, tillrättalägga olika arbetssätt för elever 
- eget arbete, vad innebär det för eleverna 
- styrd undervisning, genomgångar, andra tillfällen 
- hinder/möjligheter, anpassa undervisningen, följa upp 
- otillräcklighet, hur hanterar du elever olikheter 
- när blir en elev speciell 
- vad skiljer specialundervisning från vanlig pedagogik för dig? 
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Bilaga 2 

 
Hej !                                                                                    Örebro 070309 
 
Vi är två blivande specialpedagoger som heter Cicki Graff-Mönkkönen och 
Ulrika Bjöör som går sista terminen på Specialpedagogiska programmet vid 
Örebro Universitet. 
I sista kursen ingår ett examensarbete på 10 poäng som ska utmynna i en C-
uppsats. 
 
Vi har valt att undersöka ”hur det är att vara lärare i en inkluderad 
klassrumsmiljö”, vi är intresserade av att höra lärarnas uppfattningar och 
erfarenheter och att titta på vilka olika arbetssätt läraren använder sig av i för att 
möta alla elever i klassrummet. 
 
Vi skulle bli väldigt glada över att få göra intervjuer med två lärare i år 2 eller 3, 
vid ett tillfälle, under ca en timma med var och en - men också få göra 
observationer i den praktiknära lärandemiljön hos läraren. 
 
Vi är medvetna om lärarnas arbetssituation och att dagarna är fyllda, men vi 
vore väldigt tacksamma om vi ändå fick tillgång till deras värdefulla tankar och 
uppfattningar kring specialpedagogik 
 
Uppgifterna kommer att naturligtvis att avidentifieras så att det i rapporten inte 
framgår vilka lärarna är eller vilken skola de representerar. 
 
Angående informationsbrev till föräldrar, - hur brukar Er skola göra med andra 
studenter som närvarar i klasser?  
Informeras föräldrar om besök och godkänner närvaron eller får de en notis vad 
som sker av läraren i veckobrev eller kan vi skriva på tystnadsplikt? 
Hur kan vi få ut informationen, kan det t.ex. få vara en bilaga till ett veckobrev?  
 
Finns det möjlighet att besöka Er skola skulle vi gärna vilja komma så snart som 
möjligt. 
 
Om Ni undrar över något är Ni välkommen att kontakta någon av oss. 
 
Cicki hem 019- 111111 arbete 019-222222 
Ulrika hem 019- 333333 
 
  Vänliga hälsningar  
  Cicki Graff-Mönkkönen & Ulrika Bjöör 


