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1. Inledning 

 

I Sverige finns det en politisk strävan att ha en ”skola för alla”. Men vi som arbetar i skolans 

värld vet att elevers förutsättningar för att fullgöra sin skolgång ser olika ut. Jag har länge 

funderat på hur svenskalärare upplever sin undervisningssituation, men även på vilken 

utbildning och fortbildning lärarna får för att kunna tillgodose alla elevers behov i 

helklassundervisning. Det är sannerligen inte en homogen grupp av elever som befinner sig 

under samma tak. Skolan påverkas mycket av politiken och visionerna om inkludering som 

uppstår i teorin. Men hur överför man dessa visioner i praktiken? Idag präglas 

skolunderviningen av inkluderingssträvan, vilket innebär att alla elever ska undervisas 

tillsammans, oavsett hur olika deras behov eller förutsättningar är. I Lgr11 står dock följande:  

 
Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara 

likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de 

nationella målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar 

för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 

undervisningen aldrig utformas lika för alla (Lgr11:10). 

 

Det är en självklarhet för mig att vi som pedagoger ska utgå från varje enskild individs behov 

då vi lägger upp vår undervisning. Men jag tror att det krävs väldigt mycket engagemang, 

kunskap och eftertanke för att lyckas. Det ovanstående är orsaken till att jag personligen 

kände att jag behövde vidareutbilda mig till speciallärare. Dels för att få djupare teoretisk 

kunskap, dels för att få praktiska verktyg så att jag kan tillgodose den brokiga skara av 

olikheter som vi möter i undervisningen av elever ute på skolorna.  

 

Det leder mig vidare till min nästa fundering kring helklassundervisningen i svenska, 

nämligen vilket stöd speciallärarna utgör i helklassunderviningen. Länge har föreställningen 

om speciallärarnas arbete varit att de arbetar med enskilda elever. Detta har inneburit att de 

lyfter ut eleverna ur helklassammanhanget. Jag är väldigt nyfiken på att ta reda på hur 

speciallärarna arbetar ute på skolorna idag. Är det fortfarande så att speciallärarna arbetar 

enskilt med vissa elever, eller går man kanske in i helklassundervisningen och stöttar 

klassläraren? Jag hoppas finna svar på dessa funderingar under arbetets gång. Själv hoppas 

jag att beslutsfattarna här kommer ihåg att det är individens behov som kommer först. Det 

finns säkert de elever som gynnas av att få gå inkluderade i helklass, men även de elever som 

behöver få arbeta i mindre sammanhang för att kunna uppnå optimal kunskapsutveckling. Jag 

tycker att det är viktigt att lärarna som möter våra elever ute på skolorna har insikt i hur de ska 

bemöta elevers olikheter. Därför önskar jag att studien visar att lärarna får den utbildning och 

kunskap de behöver för att undervisa alla elever. En skola för alla innebär inte bara att alla 

elever ska undervisas på samma plats, utan framförallt att alla elever får den undervisnigen 

som gynnar deras kunskapsutveckling på samma plats.  

 

I och med att tanken om inkluderande lärandemiljöer blivit eftersträvansvärt ute på skolorna 

skapades också riktlinjer för hur undervisningen av elever i behov av särskilt stöd skulle 

utformas. Salamancadeklarationen slår fast att:  

 
Undervisning av elever med behov av särskilt stöd bygger på den sunda 

pedagogikens välbeprövade principer som kan komma alla barn tillgodo. Den 

utgår från att alla skillnader människor emellan är normala och att inlärningen 

följaktligen måste anpassas till barnets behov snarare än att barnet skall formas 

i enlighet med i förväg fastställda antaganden om inlärningsprocessens takt och 
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natur (Salamancadeklarationen  2006:17).  

 

Jag anser att denna skrivning innebär att pedagogens perspektiv på lärande blir avgörande för 

hur undervisningen sker i helklass. Om läraren utgår från att klassrumsstrukturen är fast är det 

upp till eleven att anpassa sig i en given struktur. Om läraren däremot utgår från en mer 

flexibel klassrumsstruktur  blir undervisningen mer anpassad utifrån de behov som eleverna 

har.  

 

Hur som helst är det en stor utmaning för varje pedagog att lyckas tillgodose alla elevers olika 

behov i helklassundervisningen. Det ska bli intressant att få en inblick i hur lärarna på olika 

skolor arbetar med att undervisa i en miljö där alla har rätt till samma utbildning, men där 

undervisningen ändå ska utformas efter elevernas individuella förutsättningar.  
 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svensklärarna inkluderar elever i behov av 

särskilt stöd i helklassundervisningen. Jag vill även ta reda på vilket stöd svensklärarna får av 

en specialpedagog eller speciallärare i sin undervisning.   

 

Vilket perspektiv utgår läraren från i sin undervisning? 

 

Vilken kunskap har läraren om att inkludera elever i behov av särskilt stöd i 

helklassundervisning? 

 

Vilka pedagogiska verktyg använder läraren i sin undervisning? 

 

Vilken utbildning har läraren i specialpedagogik?  

 

Får läraren handledning av en speciallärare i svenska?  

 

1.2  Definitioner 
Elever i behov av särskilt stöd – alla de elever som behöver extra stöd i klassrummet för att de 

ska kunna ta till sig undervisningen och nå kunskapsmålen.  

Inkludering – klassrumsmiljön är anpassad till mångfalden av elevers olikheter. 

Integrering - anpassa ”avvikande” elever till mer eller mindre fast klassrumsstruktur. 

En skola för alla – ett begrepp som lanserades i samband med att 1980 års läroplan för 

grundskolan infördes. En skola för alla är en utmaning och målsättning för skolan och dess 

personal att skapa förutsättningar för alla barn att inom ramen för grundskolan få en 

meningsfull skolgång.  

 

2. Forskningsbakgrund  
Inkluderingsbegreppet har fått ett starkt fotfäste ute på de svenska skolorna idag. Skolan har 

gått från att vara få förunnad till att stå öppen för alla barn. Det innebär att alla elever har rätt 

att finnas i skolan och att det är skolans ansvar att se till att de kan bemöta varje individ och 

säkra deras möjligheter till kunskapsutveckling. Persson beskriver i sin bok Elevers olikheter 

begreppet ”en skola för alla” som en målsättning där visionen är att alla skall få möjlighet att 

känna delaktighet och gemenskap i en inkluderande miljö (Persson 2009:23). I praktiken har 

det inneburit att skolan lokalinkluderat elever i behov av särskilt stöd i verksamheten. För att 

eleverna ska bli delaktiga och uppleva meningsfullhet i sin tillvaro är det inte tillräckliga 

insatser. Persson anser att den inkluderande skolan bygger på att alla elever skall undervisas 

tillsammans. Men det räcker inte att man är fysiskt integrerad för att eleverna ska uppleva 
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meningsfullhet i tillvaron. Därtill krävs att möjlighet ges till ett aktivt deltagande i den 

inkluderande verksamheten och att alla elevers bidrag ses som en resurs i det gemensamma 

och gemensamhetsskapande. Förmodligen handlar misslyckade integrationsförsök om just 

detta – man har visserligen lyckats skapa fysiska förutsättningar för närvaro men inte förmått 

skapa miljöer där ett aktivt deltagande möjliggjorts (Persson 2001:50). ”En skola för alla” kan 

tolkas på olika sätt, och inte ens när grundskolan inrättades har vi haft en skola där alla barn 

gått tillsammans. Det har ständigt pågått diskussioner om de ”avvikande” barnen, de som inte 

klarar av att leva upp till skolans förväntningar, och det har alltid funnits olika skolformer 

som i praktiken inneburit olika former av segregering (Hjörne, Säljö 2011:26).  

 

2.1 Skolutvecklingen 

År 1842 infördes allmän skolplikt i Sverige. Detta innebar att alla elever skulle ges 

undervisning. Men fortfarande var inställningen den att elever som inte klarade av den 

ordinarie undervisningen skulle separeras från de övriga och det gjordes en tydlig avgränsning 

kring vad som var normalt och vad som inte var det. I Skolverkets rapport Handikapp i skolan 

beskrivs den svenska skolan vid övergången till sekelskiftet som en skola med tre parallella 

spår (Skolverkets rapport 2005:20). Det innebar i praktiken att normalspåret utgjordes av 

folkskolan, där kunskaper hämtas enligt fastställd plan, inom fastställd tid och i en fastställd 

organisation. På det andra spåret färdades de barn som inte uppnått de mål som krävs för 

första spåret. I detta spår finns kvarsittning, ”hjälpklass”, specialklass och 

enskildundervisning. Beteckningarna i andra spåret antyder en kompensatorisk inriktning på 

insatserna. Det tredje spåret skiljer sig från de två första eftersom de barn som färdas på den 

här vägen är de med olika slag av funktionshinder. De undervisas på olika institutioner, ofta 

långt borta från sina föräldrar. Även dessa utbildningar följer planer. Men det är inte samma 

planer som gäller för de två övriga spåren och de barn som anses ha för grava 

funktionsnedsättningar har inte skolplikt. Här ingår träning av kompensatoriska färdigheter 

som en betydande del i undervisningen. Denna utveckling inom skolvärlden fortsätter under 

hela första hälften av 1900-talet. (Skolverkets rapport 2005:21). Det är först på 1940-talet som 

den politiska debatten om ”en skola för alla” oavsett social klass eller förmåga tar fart igen. 

Som ett resultat av debatten introduceras enhetsskolan/grundskolan under 1950-60- talen 

 ( Hjörne & Säljö 2011:42). Detta gäller dock inte alla elever, utan det sker fortfarande en 

segregering av elever. Detta med hänvisning till att de barn som var svagt begåvade kunde få 

en mer harmonisk skolgång i hjälpklasser. Under samma period som grundskolan 

genomfördes, växte specialundervisningen mycket kraftigt och organisationsformen 

”samordnad specialundervisning” infördes under 1970-talet. Det innebar en undervisning i 

svenskämnet bedriven av speciallärare med särskilt undervisningsmaterial och i långsamt 

tempo (Persson 2011:18). Det är tydligt att man under denna tid differentierar eleverna och 

anser att skolsvårigheterna främst ligger hos eleverna själva. I och med Lgr 69 förordnades en 

ökad integration av elever med olika former av handikapp i de vanliga klasserna. Därmed 

började man också uppmärksamma att miljön i skolan kunde vara en möjlig orsak till att vissa 

elever fick svårigheter att nå upp till skolans krav. En ny läroplan: Lgr 80 framhöll jämlikhet 

och idéerna om en skola för alla där alla barn skulle ha lika tillgång till utbildning i den 

obligatoriska skolan. Här valde man att frångå specificering av skolsvårigheter och 

specialklasser slutade omnämnas som en lösning på problemen som vissa elever hade. Man 

fokuserade istället på att individualisera undervisningen så att den bedrevs utifrån elevernas 

intresse. Målet i Lgr 80 var att eleverna skulle få arbeta tillsammans oberoende av förmåga 

och kapacitet. I läroplanen från 1980 säger man följande om elever med särskilda behov: 

  
”Om en elev får svårigheter i arbetet är det nödvändigt att först pröva, om 

skolans arbetssätt kan ändras. Man måste, när utbildningen planeras, möjliggöra 

ett varierat arbetssätt. Den frihet skolan har i resursanvändning liksom i 



4 
 

metodik och val av stoff skapar goda förutsättningar för ett sådant förebyggande 

arbete”(s.19). 

 

 Enligt Börjesson innebär det att skolan måste vara beredd att forma sina arbetssätt efter 

elevernas individualiteter (Börjesson 1997:37).  Men Lgr 80 slog även fast att om eleverna 

hade stora svårigheter i form av intellektuella eller fysiska handikapp alternativt emotionella 

eller sociala problem så kunde de gå i särskilda undervisningsgrupper. Det innebar att skolan 

fortfarande förespråkade kompensatoriska strategier för avvikande elever i form av: placering 

i särskild undervisningsgrupp, placering på skoldaghem eller anpassad studiegång (Lgr 

80:14). I den nästkommande läroplanen Lpo 94 blir det allt tydligare att det är upp till den 

enskilda skolan att ansvara och ha strategier för hur man ska hantera olikheter hos eleverna. 

Här fastställs det också att det är upp till den enskilde läraren att kunna bemöta varje elevs 

behov, förmåga, erfarenhetet och tänkande (Lpo 94:14). I Sverige har begreppet inkludering 

allt mer kommit att betonas i utbildningssammanhang sedan mitten på 1990-talet. I 

skolsammanhang innebar detta att alla elever nu skulle delta i samma klassrum. Joakim 

Isaksson skriver i Spänningen mellan normalitet och avvikelse: Om skolans insatser för elever 

i behov av särskilt stöd  att undervisningen nu skulle ske inom ramen 

för den ordinarie klassen och särskild prioritet skulle ligga på social gemenskap 

och samvaro. Detta synsätt fick således konsekvenser för distinktionen 

mellan den traditionella specialundervisningen och vanliga undervisningen. En 

inkluderande undervisning kräver dock att all lärarpersonal har tillräckliga kunskaper 

att undervisa alla barn, d.v.s. även elever som betecknas som ”problembarn” och avvikande 

(Isaksson 2009:18). Nilholm anser att diskussionen kring inkludering och integrering i 

skolsammanhang har inneburit att gränserna mellan ”normalpedagogik” och 

”specialpedagogik” utmanats på olika sätt (Nilholm 2007:104). Det har i praktiken inneburit 

att de traditionella synsätten på lärandet har utvecklats. Den nya skollagen slår fast att: 

  
”7 § Särskilt stöd får ges i stället för den undervisning eleven annars skulle ha deltagit i eller som komplement 

till denna. Det särskilda stödet ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag 

eller annan författning.” (SFS 2010:800 s. 12) 

 

Det innebär att alla elever ska få ingå i ett sammanhang tillsammans med varandra och att de 

elever som är i behov av särskilt stöd inte ska exkluderas ur klassgemenskapen. Men trots att 

Sverige etablerat en politisk styrning där inkludering har en stark förankring, så finns det 

fortfarande skillnad mellan det politiska budskapet och den skolverksamhet som bedrivs i 

praktiken. Skolorna känner ofta att politikernas visioner är orealistiska och svåra att 

genomföra i praktiken (Emanuelsson 2005:112).  

 

2.1.2 Barn i behov av särskilt stöd 

Inom skolans värld har man länge valt att kategorisera skolproblem. Att kunna fastställa en 

diagnos har varit av intresse av flera olika anledningar för flera aktörer i samhället. Man får 

erkännande, möjligheter till ökat stöd för forskning och också rätt till olika typer av insatser, 

bland annat i skolan. Dessa diagnoser har avgörande konsekvenser både för individen, och för 

skolan som system.  
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Att kategorisera skolproblem  - en sammanfattande historisk överblick 

Moralisk/religiös     Psykologisk/medicinsk   Pedagogisk/medicinsk   Social/psykologisk     Biomedicinsk 

diskurs (1800-t)         diskurs (tidigt 1900-t)     diskurs (1930-t)              diskurs (1960-t)       diskurs 1990-t tv. 

Utan erforderlig 

fattningsförmåga 

Bildbar sinneslö Psykopat Livlig Psykiskt 

utvecklingsstörd 

Fåne Obildbar Omogen Lättrörlig Begåvningshandikappad 

Idiot Sinnesslö Nervös Blyg ADHD / damp 

Sinnesslö Idiot Svåruppfostrad Ängslig Aspergers 

Nagelbitare Halvidiot Hysteriker Hämmad Tourettes 

Lat Trög Neurotisk Aggressiv Dyslexi 

Fattig Dum Skolkare Neurotisk Dyskalkyli 

Tattarungar Imbecill Svagbegåvad Förhärdad  

Långsam Undermålig Ordblind Dåliga 

hemförhållanden 

 

Slö Låg IQ Störd Dagdrömmare  

Oböjlig Svagbegåvad Vänsterhänt Utanför  

Stygg  Psykiskt 

efterblivenhet 

Snattare  

Vanartig   Fabulerande  

Utomäktenskapliga 

barn 

  Skolkande  

   Skolvägrare  

   Läs- och 

skrivsvårigheter 

 

   Skolomogen  

   CP  

     (Hjörne & Säljö 2011:55). 

 

”Barn i svårigheter” utgör ingen homogen grupp. Vid vilken tidpunkt, av vem och i vilket 

sammanhang beskrivningen görs har en avgörande betydelse för gruppen bestäms. 

Formuleringar inom området ”barn i svårigheter” i officiella dokument varierar över tid 

(Bladini 2004:14). Enligt Emanuelsson har en förskjutning av handikappbegreppets innebörd 

ägt rum under senare delen av 1900-talet. Det innebär att man gått från ett absolut och 

individbundet egenskapsbegrepp till WHO:s miljö- och kontextrelaterade begrepp. Det 

betyder att handikapp kan uppstå i mötet mellan individer med funktionshinder och krav, 

förväntningar, värderingar och livsvillkor i de miljöer där personen lever (Emanuelsson 

2000:70). Det är med andra ord inte helt enkelt att definiera vilka elever man syftar på då man 

talar om elever i behov av särskilt stöd i skolan. I Statens offentliga utredningar har 

undersökningen visat att det finns vissa grupper av barn som är mer utsatta än de andra:  
 

Elever med inlärningssvårigheter av olika slag 

Elever med funktionsnedsättningar 

Elever från socialt och på andra sätt utsatta miljöer 

Elever som utsätts för missahandel 

Elever som är utagerande och aggressiva 

Elever som är tysta och passiva 

Elever med neuropsykiatriska tillstånd 

Elever som skolkar 

Elever som har svårigheter att anpassa sig till formerna för undervisningen  

(SOU 2002:121, s. 337). 

 

Det ovanstående visar att uppräkningen utgår fortfarande från ett individperspektiv och 

innebär att skolproblemen förläggs hos eleven och inte på organisationen kring individen. 

Hjörne och Säljö hävdar i Att platsa i en skola för alla att institutioner har ett behov av att 

kategorisera och klassificera för att kunna lösa sina uppgifter. Detta är en grundläggande 

komponent i mänsklig kunskapsbildning och i institutioners sätt att fungera (Hjörne & Säljö 



6 
 

2008:69). Kategorisering leder till narrativer, vilket innebär att aktörerna beskriver och 

förklarar personer eller händelser: deras egenskaper, hur eleven klarar av sin skolgång och 

omständigheter kring eleven utifrån förväntningarna som finns i den givna diskursen (Hjörne 

& Säljö 2008:67). Dessa sociala identiteter kan bli avgörande för hur eleverna bemöts och hur 

problemen förstås av omgivningen. Den tillskrivna identiteten bidrar också till att forma 

människans uppfattning om sig själv och skapar förväntningar på vad man klarar av. Detta 

skapar Loopingeffekter och innebär att kategoriseringen av individer leder till att eleven blir 

det omgivningen förväntar sig att hon ska vara. Om vi utgår från att eleven är problemet och 

inte uppfyller de förväntningar som man kan ha på en elev innebär det att normaliteten hos 

eleven ligger i hennes förmåga att klara av skolsituationen. Hjörne & Säljö anser att det är 

sällan som elevernas behov av särskilt stöd beskrivs ur ett organisatoriskt perspektiv. Det är 

ovanligt att förklarningarna handlar om omständigheterna som eleven befinner sig i och det 

sägs väldigt lite om hur undervisningen bedrivs. Om vi behöver kategorisera eleverna för att 

kunna utveckla deras lärande ska det ske utifrån elevernas styrkor, vad som engagerar, vilka 

framsteg eleverna gjort eller vad man skulle kunna bygga på i ett förändringarbete istället för 

att fokusera på de negativa kategorierna och sådant som eleverna inte klarar av (Hjörne & 

Säljö 2008:93). Hur eleven i behov av särskilt stöd lyckas i skolan är avhängande till hur 

skolan väljer att bemöta och tolka elevens behov och orsaken till att behovet uppkommer. Om 

vi väljer att individualisera elevens problem så blir elevens beteende det centrala. Utifrån 

detta resonemang är det onödigt att diskutera och analysera faktorer och händelser i den 

pedagogiska situationen. Då blir det lätt att man anser att skolmisslyckanden beror på eleven. 

En del barn har inte de förutsättningar som krävs för att klara av skolan och det kan inte 

skolan hjälpa. Men om skolpersonalen väljer att tro på att vi genom att organisera skolarbetet 

på olika sätt har möjlighet att bemöta elever med olika förutsättningar påverkar vi elevens 

möjlighet att lyckas i skolan (Hjörne &Säljö 2008:99). Skolan är en arbetsplats där elever med 

olika förutsättningar möts och alla har rätt till lika utbildning. Redan tidigt ställdes skolan 

inför problemet hur man skulle möta elevers skiftande förutsättningar. Historikern Bengt 

Sandin beskriver situationen på följande sätt: 
 

När allt fler barn ur skilda samhällsklasser rymdes i samma institution blev 

skillnaderna mellan barnen synliga. Skillnaderna mellan olika barndomsvärldar 

blev dramatisk och påtaglig när hungriga, sjuka barn skulle sitta sida vid sida 

med barn med vattenkammat hår – iakttagna av en allt mer professionell yrkeskår 

– folkskollärarna, som hade ett intresse och personligt engagemang i att 

påtala skillnaderna mellan barnen. Inte bara motsträvigheten mot att gå i skolan 

och konflikten mellan skolan och hemmen kom till synes utan också barnens 

andra brister. Sjukdomar, avvikelser av fysisk och psykisk och inte minst 

moralisk art uppmärksammades. Skolans uppgift att vara en skola för alla barn 

var inte alldeles enkel att genomföra (Sandin 1995: 61). 

 

Nilholm konstaterar i sin rapport Inkludering av elever ”i behov av särskilt stöd”  

att omständigheterna inte gjorde det lätt att skapa en skola för alla och särlösningar skapades 

för olika grupper av elever. Det är mot bakgrund av att skolan i sin hantering av 

barns olikhet historiskt har skapat en rad sådana särlösningar, t.ex. olika former 

av specialklasser, avstängningar, specialkurser, specialskolor, kliniker, 

särskolor osv. som talet om inkludering bör ses. Det har samtidigt funnits visioner om skolan, 

vilka ibland uttryckts med begreppet ”en skola för alla”, som handlat om att skolan ska vara 

en plats där alla barn har rätt till delaktighet i de gemensamma aktiviteterna (Nilholm 2006:7). 
 

2.1.3  Inkludering 

I en översikt över specialpedagogisk forskning i Sverige skriver Emanuelsson, Persson 

&Rosenqvist att det behövs forskning, som kritiskt studerar och analyserar olika uttryck för 
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en sammanhållen, gemensam och inkluderande skola  som målsättning och värdebaserat ideal. 

Är en sådan utbildningsmiljö egentligen önskvärd och i så fall med vilka motiveringar? 

Forskning av detta slag skulle troligen betyda ingående analyser av politiskt fattade beslut och 

policydokument. Ett väsentligt område gäller vidare frågor kring realiteter i olika aktörers 

faktiska möjligheter till deltagande och medbestämmande. Detta kan inte genomföras utan 

studier av maktförhållanden på olika nivåer i skolsystemet. Men mer övergripande handlar det 

mer eller mindre tydligt egentligen om studier av frågeställningen: ”till vad skall vi ha ”en 

skola för alla”, och för vilka syften skall den eftersträvas? (Emanuelsson 2001:143). Hornby 

beskriver i sin artikel Inclusive Education for Children with Special Educational Needs: A 

critique att det råder en allmän förvirring bland pedagoger eftersom det är svårt att applicera 

visionen om full inkludering i det praktiska arbetet ute på skolorna. Förespråkarna för full 

inkludering i skolan anser att det är möjligt att på ett effektivt sätt ge elever i behov av särskilt 

stöd undervisning i vanliga klassrum. Lärarna upplever dock att det i praktiken blir svårt och 

att de har för lite kunskap om hur de ska gå att genomföra full inkludering. I många länder 

saknar lärarna utbildning i hur de ska arbeta inkluderande med elever i behov av särskilt stöd. 

De har med andra ord inte tillräcklig kompetens att möta de behov som eleverna har, och 

lärarna känner sig bekymrade över saknaden av materiella och finansiella resurser för att 

kunna genomföra den politiska visionen om ”en skola för alla” (Hornby 2011:327). Tinglev 

hävdar i sin avhandling Inkludering i svårigheter? att ett hinder i inkluderingsprocessen är 

bristen på samarbete mellan special- och ordinarie undervisning. För att kunna inkludera alla 

elever krävs att skolorna ändrar sin struktur avseende såväl organisation, verksamhet och 

pedagogiska metoder (Tinglev 2005:257). De elever som inte har förmågan eller de rätta 

förutsättningarna att passa in i den normativa och auktoritära undervisningen, inkluderas in i 

svårigheter. Detta beror på att eleverna marginaliseras och kategoriseras som ”elever med 

svårigheter”, eftersom det är läraren som har makten att och kontrollen över vilka krav, 

normer och värderingar som gäller i klassrummet. Graham skriver i sin artikel From ABC:s to 

ADHD  att undersökningar kring framgångsfaktorer i en inkluderad klassrum visar att de 

framgångsmetoder som lärarna arbetat med för att inkludera elever med ADHD i 

helklassundervisning visat sig fungera väl även på de andra eleverna i klassen som har svårt 

att organisera sitt skolarbete. Det innebär att skolan borde fokusera mer på lärarnas 

undervisningsmetoder för att skapa förutsättningar för inkludering: 

 
 If all students would benefit from the use of such strategies, then would it not be 

reasonable to argue that all teachers should be able to assist students in learning  

such skills? (Graham 2008:26).  

 

I den Hearing om inkluderande undervisning som European Agency for Development in 

Special Needs Education genomförde bland ungdomar ansåg eleverna att inkluderande 

undervisning gynnar alla elever. Framförallt ger den möjlighet er att lära och dela erfarenheter 

mellan varandra. De betonade den betydelsefulla roll som lärare och andra pedagoger spelar 

och lyfte även fram att inkluderande undervisning är första steget mot att bli fullvärdig 

samhällsmedborgare (Ungas syn på inkluderande undervisning 2011:11). Isaksson skriver i 

sin avhandling att dokumentationen av elevers skolsvårigheter har en tydlig koppling till vilka 

stödinsatser som erbjuds och hur dessa är utformade i skolan: 

 
Om skolsvårigheter relateras till brister/tillkortakommanden hos individen blir  

det naturliga att åtgärderna riktar in sig på individen, d.v.s. det är individen som ska 

korrigeras eller ”normaliseras” i förhållande till de uppsatta kunskapsmålen, 

normer för beteenden etc. Om skolsvårigheter däremot ses som ett resultat 

av ett samspel mellan individen och omgivningen följer att fokus riktas mot 

att undanröja barriärer i undervisningsmiljön som kan leda till skolsvårigheter 

och anpassa undervisningen efter individens förutsättningar (Isaksson 2009:74). 
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 I praktiken innebär ovanstående att om skolsvårigheter ses som individbundna blir de 

ofta en specialistuppgift som kan delegeras utanför den sammanhållna klassens 

ram och som innebär en särskiljande behandling. Betraktas istället skolsvårigheter 

som skapade i ett samspel mellan individen och dennes omgivning impliceras att åtgärderna 

sätts in i ett större sammanhang och blir ett ansvar för hela skolans personal att skapa 

förutsättningar för inkluderande undervisning.   

 

 

2.1.4 Specialpedagogiskt stöd 
Specialpedagogiken som profession är intressant som en verksamhet med historiskt 

varierande uppgifter och olika förhållanden till andra professioner respektive lärarkåren i sin 

helhet. Börjesson för en diskussion kring specialpedagogikens ambivalenta förhållande 

till särskiljande och integrering av olika grupper i skolan. Enligt honom har 

specialpedagogiken av tradition haft följande generella uppgifter i skolan:  

 
Att upptäcka det särartade (diagnosticera, 

klassificera, jämföra … ), att prognosticera enskilda livsöden  

och härigenom motivera särskilda undervisningsformer, 

att i vardaglig praktik normalisera enskilda elever med problem 

för att på så sätt förebygga framtida avvikelser både på en kollektiv 

och en individuell nivå, samt sörja för ordningen i normalundervisningen. 

(Börjesson 1997:60). 

 

 

Men i vår tid har dessa yrkets uppgifter blivit problematiska. Hela normaliserings- och 

integreringstanken har helt enkelt ställt särskiljandets politik i ett tveksamt ljus. Ingemar 

Emanuelsson lyfter fram några paradoxer som specialpedagogiken står inför: 

 

Specialpedagogiken riktar sig till elever som är avvikande -samtidigt betonas 

att dessa barn i grundläggande avseenden är lika andra barn och därför 

bör behandlas lika. 

 

Specialpedagogiken utarbetar speciella metoder -samtidigt sägs att dessa i 

grunden bör bygga på samma principer som andra inlärningssätt. 

 

Specialpedagogiken söker erbjuda den handikappade eleven undervisning i 

en tillrättalagd skolmiljö – samtidigt har vi ett normaliseringssträvande. 

 

För vissa grupper av handikappade elever (främst döva och hörselskadade) 

betonas värdet av samvaro med den egna gruppen för personlighets- och 

identitetsutvecklingen – samtidigt betonas integration med icke-handikappade 

kamrater (Börjesson 1997:60). 

 

Det har skett en övergång i skolvärlden där eleven gått från att bedömas till att bemötas. 

 I specialpedagogernas egna texter som i tidskriften Specialpedagogen går det att utläsa att det 

idag framträder en ambition hos specialpedagoger att bli en sorts konsulter, eller rent av 

arbetsledare åt såväl klasslärare som skolledning. Den specialpedagogiska kompetensen 

reserveras inte åt de speciella individerna, utan anses tillämpliga även på det normala, som 

även det blivit i behov av särskilt stöd (Börjesson 1997:62).  SPEKO – projektet visar att det 

finns främst två kriterier som lärare anser är avgörande då man beslutar om en elev ska få 

specialpedagogiskt stöd eller inte, nämligen allmänna inlärningsproblem och socioemotionella 
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problem. Det tyder på att de tyngsta skälen till att vissa elever får specialpedagogiskt stöd kan 

sökas i diskrepansen mellan vad skolan kräver och hur dessa elever svarar mot skolans krav. I 

genomsnitt var sjätte elev i varje årskull i grundskolan får något slag av specialpedagogiskt 

stöd. Enkelt uttryck skulle man kunna säga att skolans problem ligger i att den inte klarar av 

att möta och ta tillvara på den naturliga variationen av olikheter hos eleverna i undervisningen 

(Persson 2009: 151).  Den specialpedagogiska strukturen, förknippad med skolproblematik 

och skolmisslyckanden har varit en bidragande faktor till att elevernas självbild påverkats 

negativt. Eftersom de specialpedagogiska åtgärderna i svenska skolan länge varit 

segregerande så har elevernas lärande påverkats i negativ riktning, vilket lett till utanförskap 

och stämpling av vissa elever (Groth 2007:161). I Talet om en skola för alla beskriver 

Assarsson det specialpedagogiska stödets utformning. Skolorna strävar efter att skapa 

samvaro, delaktighet, samarbete och utbyte. Alla elever ska ha rätt till samvaro med barn från 

sin hemmiljö. Eleverna ska gå i vanliga klasser och ingen får skiljas ut, men delaktighet 

innebär mer än fysisk närvaro och för full delaktighet krävs två parallella processer. Den 

första innebär att skolan utvecklar möjligheter för alla elever att dra nytta av gemenskapen 

samtidigt som de kan vara aktiva och delaktiga i problemlösningar. Den andra processen 

innebär att alla elever ska bli uppskattade av gruppen. Alla elever i en inkluderande skola ska 

ha både socialt och ämnes- och kunskapsmässigt utbyte av att befinna sig där (Assarsson 

2007:55). Specialpedagogiska stödet ska vara inkluderande, inte exkluderande för elever i 

behov av särskilt stöd.  
 

2.2 Teoretisk bakgrund 
  

2.2.1 Perspektiv på specialpedagogik 

Jag har utgått från de tre perspektiven som Nilholm beskriver i boken Perspektiv på 

specialpedagogik (2007), för att kunna urskilja pedagogernas syn på eleverna och lärandet. 

Enligt Nilholm finns det tre grundläggande sätt att se på specialpedagogik:  Kompensatoriskt, 

kritiskt eller ur ett dilemmaperspektiv (Nilholm 2007:11). Det kompensatoriska perspektivet 

har varit och är fortfarande det dominerande synsättet inom specialpedagogisk forskning:  

elevers svårigheter ses som något som primärt finns hos individen. Eleven har med sig vissa 

svårigheter in i klassrummet vilket resulterar i att det sedan skapar problem. Det bästa sättet 

att hjälpa eleven blir då enligt det kompensatoriska perspektivet att identifiera och kartlägga 

elevens svårigheter, för att sedan kunna hitta de rätta metoderna och hjälpmedlen för att kunna 

kompensera eleven för dess brister. Stor vikt läggs vid medicinska och psykologiska 

utredningar. Elever kan med fördel placeras i mindre grupper eller få enskilt stöd hos 

speciallärare/specialpedagogik. Det kritiska perspektivet vänder sig mot det här sättet att 

sortera ut barn i svårigheter eftersom det bygger på en outtalad syn på vad som är normalt. 

Istället betonas det att fokus ska läggas på sociala processer, och elevers 

undervisningssituation. Orsaken till att elever misslyckas ska sökas utanför individen. Elevers 

olikheter är en tillgång, inte ett problem. Fokus ska ligga på skolans undervisning som gör att 

eleverna inte lyckas. Elever ska i första hand få stöd och hjälp i den ordinarie klassen och inte 

lyftas ut därifrån. Man talar om en undervisning som är inkluderande. Det viktiga blir en 

kritisk granskning av undervisningen och skolans sätt att organisera undervisningen. 

Dilemmaperspektivet kritiserar det kritiska perspektivet för sin utopiska inställning eftersom 

man här anser att eleven ska bemötas utifrån sina behov, vilket därmed innebär att behovet av 

specialpedagogik upphör. Inom dilemmaperspektivet betonas däremot vikten av att inte 

blunda för skolans inneboende komplexititet och motsägelsefullhet. Ett exempel på 

motsägelse är att utbildningen ska vara likvärdig, men ändå anpassad efter varje enskild 

individ.  
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2.2.1 Vygotskijs sociokulturella teori 

Eftersom jag anser att social samverkan utgör själva utgångspunkten för lärande och 

utveckling har jag valt att arbeta utifrån Vygotskijs sociokulturella teori. För det första var 

Vygotskij noga med att använda utvecklingsmässig analys som metod. För det andra 

insisterade han på att de högre mentala processerna hos individen härrör från social 

samverkan och för det tredje hävdade han att mänsklig handling på det sociala och 

individuella planet medieras med hjälp av kulturella redskap och symboler (Dysthe 2001:75). 

Han understryker att social samverkan innebär att sociala aktiviteter och kulturella 

handlingsmönster, som är historiskt betingade, ligger till grund för bildandet av det 

individuella medvetandet. Vill man kunna förstå de mentala processerna måste man således 

studera de sociokulturella aktiviteterna som utvecklingen uppstår i. Lärande är i alla händelser 

inte en soloprestation och inte heller någon passiv insats. Både den som lär och den som 

undervisar är aktiva parter i en social samverkan, och den sociala samverkan är enligt 

Vygotskij en förutsättning för att lärande och utveckling ska äga rum: 

 
                  Människans lärande förutsätter en social natur och en process där barnet 

           växer in i det intellektuella liv som människorna omkring dem lever i 

      (Dysthe 2001:83). 

 

En av utgångspunkterna för den sociokulturella teorin på lärande och mänskligt tänkande eller 

handlande är således att man intresserar sig för hur individer och grupper tillägnar sig och 

utnyttjar resurserna runt omkring sig. Det är just samspelet mellan kollektiv och individ som 

är i fokus om man utgår från den sociokulturella teorin. Säljö hävdar att om vi anser att det är 

den sociala samverkan som är avgörande för elevens lärande, blir det viktigt att granska 

skolans regler och traditioner för kommunikation. Vad är lärande, när och hur lär sig 

människan i en verksamhet som skola och utbildning utgör? Det som vi uppfattar som 

inlärningssvårigheter och som vi förlägger till individer och deras ”förmåga” att tillägna sig 

kunskap, kan kanske bättre förstås om vi analyserar regler och traditioner för kommunikation 

som vuxit fram inom skola och utbildning. (Säljö 2000:12). 

 

3.4  Hermeneutisk perspektiv 

Forskningsintervjun är ett samtal om mänskliga livsvärden, där samtalet ska omvandlas till 

texter samt tolkas. Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för intervjuforskningen (Kvale 

1998:49). Mitt perspektiv är sociokulturellt och jag använder ett hermeneutiskt – tolkande- 

tillvägagångsätt i arbetet.  Jag försöker genom mina observationer och intervjuer förstå en del 

av verkligheten. Vi tolkar det vi ser och denna tolkning kan ske på flera olika sätt. Eftersom 

jag gör en undersökning utifrån olika individers livsvärden och erfarenheter så förmedlar jag  

olika tolkningar av hur undervisningen kan se ut beroende på individen. Detta kan förklaras 

som en hermeneutisk arbetsuppgift. Det ligger inte i hermeneutikens natur att tvinga sig på. 

Grundförutsättningen för en dialog i hermeneutisk tolkning är att den förs i dialog på 

samtalsnivå. Ur ett hermeneutiskt perspektiv är det rimligt att tänka sig att dialogen kan leda 

till ömsesidig förändring och därmed till ökad intersubjektiv förståelse (Ödman 1979:9).  

I min undersökning kommer jag att vända mig till människor med olika erfarenheter. Sedan 

ska jag försöka tolka deras livsvärden och erfarenheter i min resultatdel. I tolkningen finns 

inga absoluta sanningar, definita svar eller fel, eftersom allt beror på hur personerna ifråga 

utifrån sin egen förförståelse och erfarenheter tolkar undervisningssituationen i helklass. Min 

roll här är att så textnära som möjligt försöka sammanställa, analysera och diskutera mitt 

resultat.   
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3. Metod och material  
Metodkapitlet inleds med redovisning av metodval och urval och dessas konsekvenser för 

genomförandet av undersökningen. Därefter beskriver jag hur jag gått tillväga för att studera 

de erfarenheter som lärarna har av att undervisa elever i behov av särskilt stöd i helklass. Den 

insamlade empirin beskrivs och hermeneutiken presenteras som ett verktyg. Kapitlet avslutas 

med att studiens trovärdighet redogörs och diskuteras.   

 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Jag har valt att kombinera två kvalitativa metoder utifrån undersökningens syfte. Detta för att 

jag anser att det är nödvändigt med både observationer och intervjuer för att kunna besvara 

frågeställningarna på ett lämpligt sätt. Den kvalitativa metoden inbegriper observationer av 

handling och resulterar i tolkande av verbala formuleringar Eftersom metoden innehåller ett 

stort mått av flexibilitet och dynamik kommer det att innebära ett stort utrymme för tolkningar 

(Backman 1998:50). Då jag valt att använda en kvalitativ ansats får jag vara vaksam och 

medveten om att mina egna och andra individers fördomar eller förutfattade meningar 

påverkar mitt arbete. Jag går inte heller neutral och ”nollställd” in i forskningsfältet i fråga, 

eftersom jag själv delvis utgör instrumentet i mitt arbete (Backman 1998:51).  

 

3.1.2  Observation 

Observation handlar om att se med nya ögon på något redan bekant, därför är det viktigt att 

jag som observatör är medveten om att det observerade redan är påverkat av mig under 

observationen (Dimenäs 2007:34). Observationen är en viktig del i mitt arbete, eftersom jag 

vill undersöka hur praktik och teori hör ihop. Genom att observera och koppla mina 

iakttagelser till aktuell forskning ökar mina kunskaper om olika delar av elevers utveckling 

och lärande (Dimenäs 2007:30). Jag har valt att göra strukturerade observationer, vilket 

innebär att jag i förväg bestämt vad det är jag vill observera och skriver ner vad jag ser just 

när detta händer. Jag använder en observationslista som utgångspunkt för vad jag kommer att 

titta närmare på utifrån uppsatsens syfte. Listan används för att mina iakttagelser ska bli 

systematiska och inte godtyckliga. I åk 8 där Vanja undervisar i svenska går det 27 elever, 

varav sju elever är i behov av särskilt stöd. När jag genomför observationen finns det 22 

elever på plats under lektionen. Vanjas svenskalektion är 45 min lång. I åk 8 där Cecilia 

undervisar i svenska går det 17 elever, varav tre elever är i behov av särskilt stöd. I klassen 

går det 11 killar och 6 tjejer. När jag genomför observationen finns det 13 elever på plats 

under lektionen. Jag är med på en svenskalektion som är 40 min lång i Cecilias klass.  I åk 8 

där Lina undervisar går det 24 elever. När jag genomför observationen finns det 22 elever på 

plats.  Hos Lina är jag med på en svenskalektion som är 80 min lång. I Åsas klass går det 19 

elever.  Det är fyra killar i klassen, resten är tjejer. När jag är med och observerar i klassen är 

det 16 elever på plats och två pedagoger (en sv2 lärare som stöd för de tre elever som har ett 

annat modersmål än svenska och som går integrerade i klassen).  Jag är med på en 

svenskalektion som är 45 min lång hos Åsa. 

 

 

3.1.3  Intervju 

Enbart observation är inte underlag nog för att kunna genomföra denna undersökning. För att 

jag ska kunna få reda på vad den observerade tänker, måste jag efteråt ställa frågor till läraren. 

Mina anteckningar från observationen kommer att utgöra utgångspunkten för intervjun efteråt 

(Dimenäs 2007:37). Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer. Intervjun liknar till formen ett 

vanligt samtal, men skiljer sig från det vardagliga samtalet genom att den har ett bestämt 

fokus (jfr. Dimenäs 2007:48). Det är jag som intervjuare som bestämmer riktningen i samtalet 
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och ser till att vi håller oss till ämnet. Den kvalitativa forskningsintervjun är ämnesorienterad, 

eftersom vi är två personer som talar om ett ämne som intresserar oss båda (Kvale 1997:34). 

Jag har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvantitativa aspekter av den 

intervjuades livsvärld. Det handlar om att identifiera företeelser och även dessa företeelsers 

kännetecken och struktur för att kunna tolka sakerna i sitt sammanhang (se Dimenäs 

2007:228). 

 
3.1.4 Urval  /  Validitet /  Reliabilitet 

Jag är medveten om att resultatet i min undersökning inta kan göra anspråk på att vara 

allmängiltig. Eftersom jag valt att observera och intervjua lärare kommer jag att basera min 

uppsats på det jag ser under observationerna och på de erfarenheter som intervjupersonerna 

har om att undervisa elever i behov av särskilt stöd inkluderade i helklass. Detta kan i sig leda 

till generaliserbar kunskap om undervisning av elever med behov av särskilt stöd i helklass. 

Min undersökning kan dock sägas representera några röster från de lärare som undervisar 

elever med behov av särskilt stöd som inkluderas i helklassundervisning. Jag koncentrerar mig 

på de uppgifter som jag får genom både observationerna och intervjuerna. Inom uppsatsens 

ram finns alltså ingen ambition att heltäckande försöka belysa ämnesområdet, vilket 

förmodligen inte ens hade varit möjligt.  Jag har gjort avgränsningar av strategiska skäl, där 

inte minst tidsaspekten är av betydelse. Antalet informanter är likaså en ytterligare aspekt att 

ta hänsyn till. I empirin utgår jag från de svar jag hämtat in via observationerna och 

intervjuerna och lyfter fram ämnet genom tolkning och analys av dessa iakttagelser och svar.   

 

3.1.5  Undersökningsgrupp och procedur 

Jag har valt att besöka fyra grundskolor i samma kommun (se bilaga 3), för att samla data till 

min studie. Jag började med att skicka ut ett missivbrev till rektorerna och de har i sin tur 

kontaktat de aktuella lärarna. Jag valde att koncentrera mig på årskurs 8, och kom då i kontakt 

med de berörda lärarna i svenska på de olika skolorna. I första kontakten med lärarna talade 

jag om syftet för mitt besök och bokade tid för observation. Jag har varit med på en 

svenskalektion, där jag observerat den berörda läraren, och efteråt har jag genomfört en 

intervju där observationen utgjort en grund för samtalet. Jag har muntligt berättat för lärarna 

att jag varken kommer att lämna ut skolan, läraren eller eleverna i min studie, utan att de 

kommer att vara anonyma. Vanja 40 år, har arbetat 12 år som svenskalärare på skolan. Hon 

har gått lärarutbildningen med inriktning SO 4-9, och svenska f-9. Cecilia 28 år, har arbetat 

ett år som svenskalärare på skolan. Hon har gått lärarutbildningen senare lärare inriktning mot 

tyska/engelska. Cecilia läste in svenskan vid sidan av utbildningen. Lina 38 år, har arbetat tre 

år som svenskalärare på skolan. Hon har gått grundskollärarutbildningen 4-9, med början år 

2000 inriktning svenska. Lina har gått fortbildningskurser i data, läs- och skriv och LUST – 

läsförmåga i samarbete med specialpedagog. Åsa 40 år, har arbetat 10 år som svenskalärare 

på skolan. Hon har gått lärarutbildningen med inriktning SO/Sv och franska 4-9. Efter 

utbildningen har Åsa gått på kvällskurser och fortbildning, men den största erfarenheten har 

hon fått från praktiken.  

 

3.1.6 Etik 

När man som jag genomfört en liten undersökning där endast fyra lärare ingått, gäller det att 

noga överväga etiska aspekter eftersom urvalet är så begränsat och det kan vara lätt att 

identifiera informanterna. Jag har utfört min undersökning på fyra grundskolor i samma 

kommun. I studien följer jag Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer med dess 

fyra huvudkrav. Informationskravet uppfyllde jag genom att, före utförandet av observationer 

och intervjuer, informera informanterna och skolans huvudman om studiens syfte, både 

muntligt och skriftligt via ett missivbrev (bil.3) (Stukát 2011). I missivbrevet kunde 
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informanterna läsa om vilket studiens syfte och vilka villkor som gällde för deras deltagande. 

De fick också veta att det var frivilligt att delta och att de hade rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst under studiens gång. Syftet med missivbrevet var att informanterna skulle känna 

sig välinformerade och trygga i att delta i undersökningen. Samtyckeskravet uppfylldes 

genom att informanterna muntligt samtyckte till medverkan i undersökningen, dels via 

telefonsamtal och dels vid vårt första möte. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att 

informanterna informerades om, och garanterades, att inga personuppgifter, vare sig om lärare 

eller elever, och inte heller skolans namn, förekommer i undersökningens redovisning. 

Garanti lämnades för att det insamlade datamaterialet, som är ämnat för undersökningen, 

behandlas konfidentiellt. Nyttjandekravet uppfylldes genom att jag endast använder insamlad 

empiri till denna undersökning.  

 

4. Resultat  
Min undersökning bygger på fyra klassrumsobservationer och pedagogintervjuer. I det här 

avsnittet presenterar jag de svar som mina informanter delat med sig av och mina tolkningar 

av det jag sett under observationerna.  

 

4.1 Lektionerna 
På Vanjas lektion ska eleverna arbeta med noveller. Läraren har förberett eleverna genom att 

maila ut arbetsinstruktionerna så att eleverna har haft möjlighet att skapa sig en uppfattning 

om vad de ska arbeta med under den kommande perioden i ämnet svenska. Lektionen startar 

med en genomgång av målen, och uppgiften där läraren informerar eleverna både muntligt 

och skriftligt. På den här skolan undervisas eleverna alltid av två pedagoger (klasslärare och 

resurslärare), vilket innebär att eleverna alltid undervisas i helklass. 

Cecilia anser att det finns flera elever som är svaga i klassen, men det är två som har 

diagnosen dyslexi och en av eleverna har en synskada. Den här timmen ska eleverna arbeta 

med olika fall som handlar om sex och samlevnad (etik). Läraren skriver ner instruktionerna 

på tavlan samtidigt som hon berättar vad eleverna ska arbeta med. Hon påminner eleverna om 

att de fått information om dagens lektion via dropbox (mail).  

Lina berättar att sju till åtta elever är i behov av särskilt stöd utifrån svårigheter i svenska, 

framförallt vad gäller läsning. Det finns elever i klassen som har dyslexi, svårigheter med 

socialt samspel, ADHD, och de som är läs- och skrivsvaga. Den här timmen ska eleverna 

arbeta med temat Odödliga författare. Läraren skriver upp instruktionerna för lektionen på 

tavlan innan eleverna kommer. Hon skriver upp den hemsida som eleverna ska använda under 

temaarbetet: www.alex.se, författarlexikon  

Under Åsa lektion ska eleverna arbeta med temat Skräck. Åsa börjar lektionen med en 

tillbakablick på lektionen innan för att se vad eleverna kommer ihåg av det de arbetade med 

tidigare. Sedan berättar Åsa att eleverna ska arbeta med skräckförfataren Edgar Adam Poe. De 

skapar en gemensam tankekarta – vad är skräck? Åsa anser att lärarutbildningen inte 

förberedde lärare på att undervisa de elever som är i behov av särskilt stöd. Det finns ingen 

elev med uttalad diagnos i klassen, men det finns sex elever som har behov av särskilt stöd tre 

av dem är sva elever (svenska som andraspråk) och de tre andra har problem med 

arbetsminnet och kocentrationen.   

 

4.2 ”En skola för alla” 
Begreppet ”en skola för alla” är väldigt central inom skolans värld, och är något som lärarna 

ska förhålla sig till i sin undervisning.  Men det är inte alltid enkelt att tolka betydelsen av 

begreppet. Så här svarade de fyra lärarna som jag intervjuade (se bilaga 1):  
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”En skola för alla… Begreppet i sig, det går liksom inte… För den anpassningen man behöver göra för vissa 

passar inte de andra och ibland känns det som att man måste välja antingen gruppen eller individen. Det är svårt 

att ha en skola för alla med de resurser vi har idag ute på skolorna. Begreppet skulle i så fall för mig betyda att 

alla har rätt till att nå kunskapskraven. Så känner jag, att alla ska ha lika rätt, samma möjlighet och nå dit, oavsett 

vad man har för förutsättningar. Men det är, så är det ju inte alla får inte samma rätt att nå dit…” (Cecilia). 

 

”Eleverna ska kunna komma hit och känna att de får vara dem de är. Jag får den hjälp på den plats där jag 

behöver få hjälpen. Jag får vara den jag är, jag får den hjälp jag behöver, när jag behöver den och där jag behöver 

den. Det är en skola för alla. Vi på vår skola arbetar mot det målet, vi är inte där än men vi delar en gemensam 

värdegrund. Väljer att se eleverna, inte bara deras bekymmer. Vi är personliga med eleverna utan att bli privata. 

Helhetssyn på eleverna.”( Vanja). 

 

” Att man har individfokus. Målen styr samarbetet, det beror på om man är fler pedagoger i klassen eller om man 

har halvklass. Elever kan ibland behöva exkluderas utifrån sina egna behov, det är inte så att alla behöver vara i 

klassrummet samtidigt. Det är viktigt att man ser behoven både utifrån individ och klassnivå. Begreppet låter fint 

men det behöver inte betyda att alla behöver vara på samma ställe. Individens behov styr hjälpen. Eleven ska få 

hjälp utifrån in till skolan. Mår eleven bra i sammanhanget?” (Lina). 

 

” Alla ska kunna utgå från den man är. Ingen ska behöva begränsas, anpassningar efter individuella behov. Även 

de duktiga eleverna ska kunna utvecklas. Alla har rätt att utvecklas från den man är.” (Åsa). 

 

Lärarna var överens om att begreppet innebar att lärarna behöver ha individfokus, och se 

elevens behov för att kunna tillrättalägga undervisningen så att den gynnar eleverna. Alla 

elever ska få det stöd de behöver för att kunna nå målen i skolan, och den stora utmaningen 

blir att kunna skapa en klassrumssituation som gynnar alla individer. Det är dock inte helt 

enkelt enligt lärarna med tanke på att alla elever undervisas i helklass men har väldigt olika 

förutsättningar.  

 

4.3 Pedagogiska verktyg i undervisningen 
Observationerna visade att de kompensatoriska hjälpmedlen är en väldig resurs i 

undervisningen och användes i alla de klassrum som jag besökte. Med hjälpmedel får lärarna 

möjlighet att genomföra helklassundervisning men ändå individanpassa lektionen utifrån 

elevernas behov. Alla elever har tillgång till en egen dator och i varje klassrum finns det en 

smartboard som används av pedagogen under genomgången, samtidigt som läraren håller en 

muntlig genomgång. Det innebär att eleverna får både auditiv och visuell information. Åsa 

använder tankekarta och stödord för att involvera eleverna i arbetet, hon går igenom de ord 

som kan upplevas som svåra under sin genomgång. Lina använder smartboard och eleverna 

arbetar med samma uppgift på sin dator parallellt under genomgången. Lina påminner 

eleverna om att de ska hjälpa varandra och gör dem på så vis delaktiga och lär dem att hjälpa 

och ta hjälp av varandra under lektionen. Hon involverar eleverna i genomgången genom att 

repetera och lyfta fram elevernas förkunskaper från tidigare genomgångar. Vanja bygger upp 

lektionen kring sin genomgång. Hon använder en berättande och inspirerande lärstil för att nå 

ut till eleverna. Vanja är den av lärarna som använder sig väldigt mycket av 

envägskommunikation under sin genomgång. Eleverna bjuds inte in till reflektion eller 

diskussion utan jag upplever att de mer tar del av instruktionerna och får riktlinjer för arbetet 

tilldelade sig. Genomgången hålls i högt tempo och innehåller väldigt mycket information. 

Efter genomgången går lärarna runt och hjälper eleverna genom att förklara och förtydliga 

arbetsuppgiften. Elevdatorerna innehåller en mapp med alternativa verktyg som Vanja 

påminner eleverna om att använda vid behov då de ska skriva. Cecilia är en väldigt IT-

fokuserad pedagog vilket genomsyrar hela hennes lektion. Hon baserar lektionen på en film 

som visas på smartboarden. Sedan läser hon igenom tillhörande text och ber eleverna följa 

med i texten. Det framgår tydligt att Vanja skiljer sig från de övriga lärarna i det avseendet att 

hon inte involverar eleverna i genomgången på samma sätt som de 3 andra gör. Hon har en 

lärstil som bygger på envägskommunikation i föreläsningsstil och hennes genomgång varar i 
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30 minuter. De övriga har avsevärt mycket kortare genomgångar och de gör eleverna 

delaktiga genom att ställa frågor och hänvisa till elevernas förkunskaper som de tillförskaffat 

under tidigare genomgångar.  

Under observationen går det att urskilja två olika typer av undervisningsstrategier hos de fyra 

pedagogerna. Åsa och Vanja har en tydlig struktur i sina klassrum och eleverna fokuserar på 

genomgången. Det är väldigt lugnt och tyst i klassrummet, vilket innebär att alla elever får 

arbetsro. Det sker väldigt lite aktivitet i klassrummen utöver fokus på arbetsuppgiften. Både 

Åsa och Vanja markerar på en gång om de anser att det blir surrigt i klassrummet. I Cecilias 

klassrum är det rörigt. Eleverna pratar i mun på varandra och ropar ut sina frågor. Cecilia blir 

tvungen att tala väldigt högt för att överrösta eleverna. Pedagogen tillrättavisar inte eleverna 

då de stör i klassrummet, vilket resulterar i att det blir hög ljudnivå bland eleverna. Då det blir 

dags att delta i helklassdiskussionen engagerar sig alla elever och de är väldigt intresserade av 

att prata och berätta om sina reflektioner. Linas lektion är ostrukturerad såtillvida att eleverna 

får välja om de vill arbeta i klassrummet eller i olika grupprum. Ljudnivån i klassrummet är 

högt och eleverna som väljer att stanna kvar i klassrummet får vänta på hjälp eftersom Lina 

går mellan klassrummet och de olika grupprummen. Det finns en elev som kräver mycket av 

Linas tid och uppmärksamhet och som går mellan klassrummet och grupprummen. Detta 

resulterar i att läraren får ägna mycket av sitt fokus till att få eleven att arbeta och de andra 

eleverna får ta hjälp av varandra för att lösa sina arbetsuppgifter.  

Lärandemiljön i klassrummen varierar. I Cecilias klassrum är bänkarna placerade så att 

eleverna sitter fyra och fyra mot varandra. Det finns dock en arbetsplats som står separat från 

de andra och där det finns hjälpmedel för en synskadad elev. Läraren står inte i fokus i denna 

placering. Åsas skola är nybyggd och klassrummet är väldigt fräscht och genomtänkt. Läraren 

med smartboarden står i fokus. Vanjas klassrum är väldigt stort, vilket gör att det blir svårt att 

se tavlan om man sitter längst bak i klassrummet. Det är bra ljus i klassrummet. Eleverna 

sitter utspridda över hela kassrummet och det går inte att urskilja någon genomtänkt strategi 

utifrån hur eleverna är placerade i rummet. Linas klassrum skiljer sig från de övrigas eftersom 

hon disponerar klassrummet från båda hållen. Det finns en smartboard längst fram i 

klassrummet och en tavla längst bak i klassrummet. Läraren utnyttjar hela rummet genom att 

växla mellan tavlorna. Klassrummet är väldigt mörkt, med endast en lampa som är riktad mot 

tavlan. Det är väldigt avskalat i klassrummet. Eleverna har fasta platser och sitter i grupper 

om fyra elever. Det som går att urskilja här är att eleverna i de klassrum där det är fast 

struktur under lektionen sitter i rader riktade mot läraren. I de klassrum där strukturen inte är 

lika fast är eleverna placerade i grupper om fyra, vilket gör att fokus ligger på elevkontakt 

snarare än på lärarens placering. Under intervjun får lärarna beskriva vilken lärstil de 

använder i sin undervisning.  

 
”Jag använder mig själv som ett verktyg för att nå ut till eleverna. Långa genomgångar men försöker använda 

mig av elevernas förförståelse och visualiserar. Vi har en genomgång och sedan går vi till de eleverna som 

behöver instruktionerna one to one. Viktigt att eleverna förstår varför de ska göra olika uppgifter.  

Hur lägger du upp din planering för att undervisningen ska gynna alla elever? Jag är modellen för mina elever i 

allt. Jag visar med praktiskt exempel, så här gör jag, sedan provar vi gemensamt innan eleverna ska behöva klara 

av att arbeta enskilt. Vi övar och diskuterar tillsammans innan eleverna producerar enskilt.” (Vanja). 

 

Vanja använder en lärstil där hon börjar med en gemensam genomgång som alla elever deltar 

i. Efter genomgången går lärarna runt i klassrummet och hjälper de elever som behöver stöd 

med uppläsning, förtydligar arbetsuppgiften och förklarar svåra begrepp.  

 
”Vad använder du för lärstil? 

Vad ska jag säga där… Jag har ingen aning… jag brukar försöka, åtminstone varje vecka gjort allt både lyssna, 

skriva vi har ju korta lektioner men jag försöker få in det eftersom jag har språk. Försöker ändå alltid få in något 

visuellt inslag även de lektioner som eleverna vara ska skriva, för att det inte ska bli för jobbigt… Jag brukar 
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alltid försöka skriva på tavlan vad vi ska göra idag, så får eleverna bara bocka av. Sen brukar jag även berätta det 

muntligt. Men just den här klassen har otroligt svårt för muntliga instruktioner, hmm.. Det är ingen som hör dom. 

Jag brukar säga ibland att vi har något fel i kommunikationsvägarna, för att det jag säger hör eleverna inte. De 

lyssnar på mig men det är ingen som kommer ihåg det… De kommer aldrig ihåg när de ska lämna in sina 

uppgifter… Den här klassen har faktiskt fått byta lärare ofta, de bytte lärare 3 ggr i fjol, i svenska” (Cecilia). 

 

I Cecilias klassrum är det svårt att ha gemensamma genomgångar eftersom eleverna inte 

verkar lyssna på lärarens instruktioner. De har enklare att följa med i uppgiften om de får ta 

stöd av text samtidigt som Cecilia har genomgången. Läraren har inte heller någon tydlig 

struktur under sina lektioner, utan använder olika lärstilar från gång till gång.  

 
”Vad använder du för lärstil? 

Jag vill inte peka ut enskilda elever. Vi har lappar där vi drar fram den som ska svara på frågan. Det upplevs som 

fult att svara/kunna svaret och därför har vi kommit fram till en sådan gemensam lösning. Det ökar 

inkluderingen- alla är med och svarar. Eleverna använder datorn som hjälpmedel och det är ok att de lyssnar på 

musik när de arbetar. Jag anser att datorn är ett positivt inslag i undervisningen.  

Hur lägger du upp din planering för att undervisningen ska gynna alla elever? 

Eleverna har möjlighet att få ta del av mindre textmassor om det finns behov. Det går att ha 1 h genomgång med 

klassen, men det behövs inte. De kan producera själva genom att läsa – söka – producera. Strukturen är likadan 

alltid. Tavlan: både visuellt och auditivt. Återsamling för att checka av hur många som tyckte att det gick bra, 

vilka som behöver hjälp nästa lektion?” (Lina). 

 

Lina har en tydlig struktur i sin undervisning och genomgångarna följer samma mönster varje 

lektion. Eleverna får ofta frågor som kopplar tillbaka på deras förkunskaper och det som 

läraren gått igenom lektionen innan. Lina är duktig på att involvera eleverna i arbetet under 

genomgången.  

 
”Vad använder du för lärstil? 

Jag försöker variera mig: gör olika så att alla elever ska gynnas. Visuellt/auditivt. Använder projektor, tavlan. 

Jag tycker att det är viktigt med tydlighet, struktur. Jag har höga förväntningar på mina elever och pushar dem 

till att prestera. Det är viktigt att eleverna får göra framsteg och att alla vill delta och vågar delta. Det är bättre att 

göra fel än att inte försöka alls. Det är viktigt för mig att se alla elever. Jag vill få kontakt med eleverna, lära 

känna dem så att jag kan ta fasta på deras styrkor och svagheter. Viktigt med varierad undervisning för att alla 

elever ska gynnas och för att undervisningen inte ska bli enformig och tråkig” (Åsa). 

 

Åsa använder sina kunskaper om eleverna. Hon försöker få eleverna att dra nytta av varandra 

och lära sig av varandra. Hon planerar väldigt detaljerat inför lektionerna och varierar metod 

utan att tappa strukturen.  

 

4.4 Undervisningsperspektiv 
Utifrån observationsunderlaget har jag kunnat urskilja vilket perspektiv lärarna har då de 

undervisar eleverna. Åsa inkluderar alla elever i sin undervisning och har ett sociokulturellt 

förhållningssätt vilket innebär att hon försöker få alla elever delaktiga i lärandet och skapar 

tillfällen där eleverna kan lära av varandra. Det innebär att hon har ett kritiskt perspektiv. I 

Vanjas klassrum råder det kompensatoriska perspektivet eftersom undervisningen baseras 

väldigt mycket på alternativa hjälpmedel så som StavaRex, ClaroRead och andra databaserade 

program som stödjer eleverna i deras lärande. På Cecilias lektion upplever jag att 

klassrumsstrukturen är fast och inte anpassas efter elevens behov, utan att eleven får försöka 

anpassa sig till den lärandemiljö som råder och därför anser jag att det även här går att urskilja 

ett kompensatoriskt perspektiv på lärande. I Linas klassrum blir det väldigt tydligt att det är en 

elev som styr hela klassrumsstrukturen under den lektion som jag är med och observerar. Det 

tyder på att Lina arbetar utifrån ett kritisk perspektiv. Eftersom eleven är utåtagerande går 

väldigt mycket av lärarens tid till att tillgodose elevens behov för att återfå lugn i 

klassrummet. Det leder till att de övriga eleverna får lösa sina uppgifter med hjälp av varandra 
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eller vänta ganska länge innan läraren hinner komma till dem. Här kan jag urskilja Vygotskijs 

sociokulturella teori som bygger på samspelet mellan grupp och individ och att eleverna lär 

sig av varandra och utvecklas tillsammans. Under intervjun får lärarna svara på vilket 

perspektiv de anser att de har i sitt bemötande av eleverna. Vanja anser att hon landar mellan 

det kompensatoriska och det kritiska perspektivet: 

 
” som pedagog är det mitt ansvar att se till så att alla eleverna når målen. Jag måste i min profession kunna 

tillrättalägga undervisningen så att jag ger alla eleverna möjlighet att klara målen. Struktur är viktigt, viktigt med 

tydliga instruktioner: eleverna måste veta varför och hur de ska nå målen. Eleverna måste få information om hur 

de kan använda hjälpmedel som faktiskt finns på skolan. Jag går först igenom det som ska göras, först 

tillsammans och sedan får eleverna lösa uppgiften på egen hand. Vissa saker kan jag dock inte kompensera för, 

då måste det finnas hjälpmedel som eleverna kan använda för att nå målen. Det är dock fortfarande skolans 

ansvar att se till att eleverna vet att hjälpmedlen finns och även att lära eleverna använda dessa verktyg” (Vanja). 

 

Efter att jag förklarat vad de tre perspektiven innebär för lärarens sätt att lägga upp sin 

undervisning resonerade Cecilia på följande sätt:  
 

”Svårt att anpassa miljön på skolan. Nu är jag ganska ny på skolan så jag vet inte riktigt hur de andra 

resonerar…Vi anpassar med hjälpmedel. Våra lokaler ser ut som de gör och det finns ingen möjlighet att justera 

det/ytterst begränsade möjligheter… Så att alla elever har varsin dator med olika hjälpmedel och programvara 

för att underlätta, men jag skulle önska att de fick mer stöd i hur de faktiskt ska använda dem här hjälpmedlen. 

De ska känna sig trygga i att använda dem, istället för att tycka att de är jobbigt. Min inställning till att använda 

datorer till annat än skolarbete under lektionstid är som följande att då merparten av datatiden går till skolarbete 

är det bra eftersom jag inte ens själv orkar sitta vid datorn och bara arbeta i en hel timme utan att göra något 

annat emellan. De ska dock vara med på lektionen.” (Cecilia). 

 

Hon ansåg att det är det kompensatoriska perspektivet som råder på hennes skola och präglar 

bemötandet av eleverna.  

 

Lina upplever att hon hamnar i dilemmaperspektivet. Eleverna har kompensatoriska 

hjälpmedel i form av dator och de får utbilning i alternativa hjälpmedel om det behövs. Men 

det är en utopi att tro att det går att anpassa undervisningen så att den gynnar alla elever 

eftersom eleverna har så väldigt olika förutsättningar då de kommer till skolan och läraren har 

inte idag möjlighet att anpassa helklassundervisning så att den gynnar alla elever.  

 

Åsa anser att hon egentligen utgår från dilemmaperspektivet i sin undervisning eftersom hon 

gärna vill göra mer än vad hon kan idag. Men hon känner sig begränsad att göra det. Åsa 

anser att utbildningen idag inte är likvärdig för alla, eftersom skolan är komplex och 

motsägelsefull i sin strävan att nå ut till alla utan att göra skillnad på individer.  

 

4.5 Inkludering 
Begreppen inkludering och integrering används flitigt i skolsammanhang och lärarna har 

skilda åsikter om vad dessa begrepp innebär. Det framkommer också att lärarna arbetar på lite 

varierade sätt för att göra alla elever delaktiga i undervisningen.  

Vanja tycker att inkludering innebär att alla elever ska räknas som en del i klassen. Eleven ska 

känna att de får vara med i ett sammanhang och blir inräknade i gruppen. Om eleven inte är 

på plats så saknas han/hon av sina klasskamrater. Integrering däremot innebär att eleven 

känner att han/hon deltar på samma villkor som alla andra. Vanja beskriver sitt 

förhållningssätt gentemot de elever som är i behov av särskilt stöd i helklass på följande sätt:  

 
”Jag integrerar mina elever, eller det är åtminstone mitt mål, men jag lyckas ju inte jämt. Alla elever ska känna 

att de lyckas i mitt klassrum tillsammans med mig och alla andra. Sedan om jag inte gör på precis samma sätt 

som alla andra så spelar det ingen roll. Eleven ska känna att de lyckas och räknas in som alla andra i olika 

arbetsmoment.” 
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Vanja nämner att det behövs varierade metoder för att nå fram till alla elever i 

helklassundervisning. Skolan som Vanja arbetar på vill att alla elever ska inkluderas i 

helklassundervisningen. Det har man löst genom att det alltid finns två pedagoger i varje 

klass. I Vanjas klass finns det utöver två pedagoger även en resursperson som arbetar med två 

specifika elever. Vanja anser att det är viktigt att pedagogerna som arbetar i samma klass är 

samspelta och vet vilka behov eleverna har. Hon berättar att de försöker arbeta inkluderande 

men att det inte fungerar alltid. Då lyfter de ut några elever för genomgång, men det är inte 

något som sker särskilt ofta. Om eleverna ska läsa längre texter kan de delas upp i två grupper 

för att högläsa för de elever som gynnas av det. Undervisningen blir väldigt flexibel eftersom 

det finns två pedagoger att tillgå. I Vanjas klass finns det sju elever som är i behov av riktat 

stöd men på väldigt olika sätt, hon har elever med diagnoser dyslexi, ADHD, men även svaga 

elever med svag självkänsla som behöver mycket bekräftelse.  

 

”Varva olika arbetsstilar: genomgångar, grupparbete, enskilt arbete. Metoder som hjälper alla: visa målen, 

uppgiften, mailen, titta på rubrikerna, anteckna, alla får hjälp av det men egentligen riktat mot de som behöver 

hjälp med strukturen. Eleverna har möjlighet att ta del av inläst material, får stöd i skrivning och formulering av 

sina texter.Det som hjälper en elev i behov av särskilt stöd hjälper alla andra eleverna också” (Vanja).  

 

Enligt Vanja så finns det många styrkor i att undervisa i helklass i svenska. Eftersom hon har 

bedömningsansvaret anser Vanja att det är viktigt att hon undervisar alla elever istället för att 

de ska skickas ut ur klassrummet.  

 

” Jag vill veta och ha koll för att kunna skriva skriftliga omdömen och betygsätta eleverna”. 

 

 Vanja betonar att det blir bättre dynamik när alla elever undervisas tillammans. Samhället är 

uppbyggt på ett sätt som gör att alla kan bidra med något. Vidare berättar hon att eleverna 

aldrig tvingas att gå ut ur klassrummet för att få extra hjälp, utan att de erbjuds möjlighet till 

det. Hon säger att om lärarna har erbjudit eleverna extra stöd har de aldrig tackat nej till 

stödet. Svagheterna i att undervisa i helklass är att Vanja upplever att lärarna inte alltid räcker 

till. Grupperna kan fortfarande kännas för stora då vi har 28 elever i en klass, många är i 

behov av hjälp och vill ha det samtidigt. Men det är ändå mer fördelaktigt att ha eleverna i 

helklass än att dela in dem i grupper enligt henne. Åsas grupp består av 19 elever och hon 

anser att sex av eleverna är i behov av särskilt stöd. Av dessa 19 elever har tre av eleverna 

svenska som andraspråk och tre elever har ett svagt arbetsminne och 

koncentrationssvårigheter. Åsa hävdar att begreppen inkludering och integrering går ihop i 

varandra. Inkludering skulle kunna enligt Åsa syfta på att eleverna har speciella behov men 

kan ändå inkluderas i vanlig undervisning. Hon funderar vidare på om det kanske skulle 

kunna vara så att de elever som inkluderas kan läsa efter andra kursplaner och ingå i andra 

skolformer även om de deltar i helklassundervisning. Integrering förklarar Åsa som någon 

annan sorts problematik än det som elever i behov av särskilt stöd har: 

 

”Det kanske inte är lika uppdelat i olika skolformer då vi talar om integrering, det skulle kunna vara till exempel 

de elever som har svenska som andraspråk.”  

 

Utifrån mina observationer läser jag in att Åsa arbetar med inkludering eftersom hon har 

anpassat klassrumsmiljön till mångfalden av elevers olikheter. Åsa utgår från att skapa en 

trygg och bra stämning i klassrummet eftersom det är viktigt att eleverna ska känna sig 

bekväma och våga gå ur sina trygghetszoner. Åsa upplever helklasundervisningen i svenska 

ämnet som något positivt. Eleverna får möjlighet att lära sig av varandra och hjälpa varandra. 

Alla elever blir stimulerade, det sker en annans sorts utveckling än i små grupper, och det 

gäller även det sociala samspelet, inte bara lärandet. Åsa hävdar att eleverna får starkare 
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självförtroende och stärker varandra i helklassundervisning. Eleverna får fler idéer då de får ta 

del av varandras kunskap. Svagheten i att undervisa i helklass i svenska är att grupperna 

ibland blir för stora. Det kan vara bra att kunna dela in klassen i mindre grupper då det är dags 

att arbeta med läsförståelsen enligt Åsa. Hon anser att många elever måste anpassa sig efter 

helgruppen och ”bita ihop” under lektionerna då de inte hinner med i undervisningstempot. 

Det skulle vara bra att kunna arbeta i mindre grupper för att gå djupare i ämnet, och alla 

elever skulle kunna få mer pedagogtid om det skulle finnas möjlighet till grupptimmar ibland. 

Lina konstaterar att det enligt henne inte finns någon skillnad på begreppen inkludering och 

integrering:  
 

”Det betyder samma sak. Begreppen innebär att alla elever ska få vara med i ett normalt klassammanhang. Jag 

tror dock inte alltid att det är det bästa för eleven”. 

 

Under observationen känner jag att arbetsklimatet är väldigt tolerant i klassrummet. Eleverna 

hjälper varandra och lär sig tillsammans med varandra, vilket tyder på att Lina skapat en 

inkluderande klassrumsmiljö. Alla elever undervisas i helklass förutom i NO och HK då de 

har delats upp i halvklass. Det innebär att klasserna är ganska stora med ca 27-28 elever i 

samma undervisningsgrupp generellt på skolan. I klassen finns det enligt Lina sju till åtta 

elever som är i behov av särskilt stöd. Styrkorna i helklassundervisningen beskriver Lina på 

följande sätt: 

 
”Svårt att bara ha halvklass eftersom det finns så få elever att de inte kommer igång med att kommunicera. 

Eftersom det finns fler elever i helklass är det lättare att komma igång med lärprocessen och kommunicera med 

varandra. Det är lättare att ha kontroll genom att man har gemensamma genomgångar”. 

 

Hon har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet och anser att eleverna utvecklar sina 

kunskaper genom att vara tillsammans. Svagheterna i helklassunderviningen enligt Lina är att 

det finns många elever som behöver mycket hjälp och att hon inte hinner ge eleverna den 

uppmärksamhet som de egentligen skulle behöva för att kunna prestera sitt bästa. Det är också 

svårt att släppa iväg eleverna i grupprum eftersom de då får klara sig själva medan de som blir 

kvar får mer hjälp. Andra svagheter i helklassunderviningen är att alla elever inte orkar lyssna 

lika länge, vilket blir påtagligt då eleverna ska lyssna på varandras redovisningar i helklass. 

Cecilia undervisar i svenska i en klass med 17 elever. Hon anser att det inte går att lyfta 

svagheter i att undervisa i helklass eftersom klassen är väldigt liten. Men i en normalstor klass 

tycker Cecilia att det blir bekymmersamt att hinna med alla elever och ge ungdomarna den tid 

de behöver: 

 
”Det är rent egoistiskt enklare eftersom jag behöver ha mycket färre kontrolluppgifter, mycket mindre rättning 

för att hålla koll på vad de faktiskt kan… Man får en helt annan överblick om man har 10 elever färre…” 

 

Styrkorna i helklassundervisningen är att de anpassningar som pedagogen gör gynnar alla 

elever, inte bara de elever som är i behov av särskilt stöd: 

 
”Ska man selektera ut de här eleverna då blir det också en väldigt homogen grupp, då får man inte, man lär sig 

ganska mycket av att behöva umgås med klasskamrater som kanske har svårigheter. Man får en helt annan 

acceptans. Jag tänker just inlärningsmässigt så är det väl mer de sociala färdigheterna som man får snarare än 
kunskapsmässigt. Men även kunskapsmässigt lär man varandra, man kan fråga varandra, stötta upp och lära 

varandra tänker jag mest” (Cecilia).  

 

Det är tydligt att Cecilia har ett sociokulturellt perspektiv på lärandet, och anser att eleverna 

gynnas av samverkan. Hennes elever undervisas alltid i helklass, och Cecilia tycker att det 

bästa sättet att gynna alla elever, även de elever som har behov av särskilt stöd är att skapa 

struktur i helklassundervisningen. Hon har svårt att ange en exakt siffra på hur många av 
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eleverna som är i behov av särskilt stöd eftersom hon bara undervisat klassen i en termin. Tre 

av eleverna har uttalade diagnoser, två med dyslexi och ADHD och en elev med grav 

synskada. Utöver dessa elever upplever Cecilia att nästan alla killar i klassen är i behov av 

särskilt stöd eftersom de är väldigt svaga läsare: 

 
”Hur många av de elever som inte har en uttalad diagnos anser du är i behov av särskilt stöd?  

Nästan alla killar i klassen. Det märks ju att de inte är läsare… Vi har ju många killar i klassen, 11 st, bara 6 

tjejer…” 

 

Under observationen noterar jag att alla elever är delaktiga i arbetet eftersom Cecilia läser 

texterna och eleverna kan diskutera tillsamammans. Det krävs inte att alla måste läsa eller 

skriva. Det talar för en inkluderande syn på helklassundervisning. Men det finns tydliga 

indikationer på att vissa elever endast integreras i undervisningen eftersom den elev som har 

en grav synskada inte kan sitta tillsammans med de övriga eleverna då hans arbetsplats är 

bunden till de hjälpmedel som han har behov av. Cecilia berättar att lärarna arbetat mycket 

med att definiera begreppen inkludering och integrering på skolan: 

 
”Ja, vi har ju diskutterat det där rätt mycket. Nu måste jag tänka…  

Inkludering: alla är tillsammans eller åtminstone har en tillhörighet i en klass. Men det behöver inte 

nödvändigtvis betyda att man alltid är där med klassen. Men man ska känna att man har en tillhörighet till någon 

klass. Man ska inte bara lyftas ut och försvinna i periferin.  

Integrering: Man är kanske med klassen alltid, och jobbar så som SVA-elever tex. De ska ju snart inte få gå i 

förberedelseklass utan integreras på en gång.” 

 

Cecilia hävdar att elevernas intresse för att ingå i helklass kan vara väldigt individuellt. Det 

finns enligt henne elever som tycker att det är jättejobbigt att vara integrerade och att de hellre 

vill arbeta i en lugnare miljö, medan det finns de elever som inte alls vill kännas vid att de har 

problem. Därför säger hon att det kan se olika ut och att det heller inte går att bestämma över 

huvudet på eleven och placera in dem i olika sammanhang utan att lärarna hört vad eleven 

anser om sin skolsituation.  

 

4.6 Specialpedagogiskt stöd 
Alla lärare som jag observerat och intervjuat är svenskalärare men de har olika 

ämneskombinationer i sin utbildning. Cecilia har gått senarelärare utbildningen under  2002-

2008. Från början läste hon engelska och tyska, men valde att läsa in behörighet i svenska vid 

sidan av sin lärarutbildning. Lina läste grundskollärarutbildningen 4-9 och var färdig lärare 

2000. Hon har senare fått fortbildning i datakunskap och läs- och skrivundervisning.  Hon 

upplever att det är svårt med läs- och skrivinlärningen, och att många elever har bekymmer 

med läsningen: 

 
” Jag förväntar mig att eleverna ska kunna läsa på en viss nivå då de börjar på högstadiet, men så är det inte 

alltid. Det är svårt att få killar att läsa… ” 

 

Åsa har grundskollärarexamen  4-9 i svenska, so och franska. Vanja har i sin grundutbildning 

examen i so 4-9, men har senare även läst in behörigheten i svenska från f-9.  Hon anser att 

hon lärt sig att bemöta elever i behov av särskilt stöd genom ”learning by doing”, men har 

ingen specifik utbildning i att arbeta med elever i särskilda behov. Hennes grundinställning är 

att anpassa sin undervisning så att hon lyckas nå ut till alla elever.  

Stödet från ledningen och organisationen upplevs som god av pedagogerna på de skolor jag 

besökt.  Det är endast Cecilia som berättar att det ibland kan bli svårt att få resurserna att 

räcka till för att stötta upp lärarnas arbete i helklass: 
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”Det beror på vad man frågar efter… Resurser kan man inte få, men om man vill strukturera om på något sätt så 

funkar det… Jag skulle tex vilja va två i klassrummet vissa lektioner, vi har inte it-pedagog till alla elever och då 

blir det ju viktigt att läraren som har klassen har datorvana annars lär sig inte eleverna att använda datorn. Det tar 

lång tid att lära eleverna och vill man då försöka vara digital och ta bort så att alla kan jobba digitalt så tar det 

ganska mycket tid att starta eleverna. Och vi har korta pass, 40 min lektion vilket innebär att man bara hinner 

starta alla så är lektionen slut.”. 

 

Hon önskar att ledningen skulle kunna lägga in fler pedagoger då eleverna undervisas i 

helklass och att timplanen skulle ses över för att lektionerna skulle bli mer sammanhängande.  

Vanja anser att organisationen stöttat hennes roll som svenskalärare i helklassundervisning. 

Hon har fått gå på fortbildning utifrån de behov som eleverna haft och elevernas behov får 

styra undervisningens upplägg. På Åsas skola stöttar ledningen lärarnas behov av kunskap 

kring elever i särskilda behov, och det finns möjlighet till fortbildning och utveckling. Lina 

berättar att ledningen ger lärarna möjlighet att fortbilda sig. Ledningen på hennes skola har 

valt att satsa på läsförståelse och vidareutbildat sina pedagoger inom området. Det beror på att 

det framgått tydligt att många högstadieelever har lässvårigheter. Lärarna har varierad 

erfarenhet av samarbete med speciallärare/specialpedagog på sina skolor. Cecilia säger att det 

inte finns någon utpräglad speciallärar-  eller specialpedagogtjänst på den skolan hon arbetar 

på: 

 
”De finns några som har det i sin tjänst men de arbetar inte enbart med det… De har klasser också… Det saknas 

en som arbetar enbart som specialpedagog eller speciallärare… De vi har är enbart på matte så vi får ingen 

handledning i svenska… Ingen av dem är ju utbildad så… i svenska… En av dem gör dock lite jobb, testar 

eleverna…” 

 

På skolan där Lina arbetar finns specialpedagogen med på vissa svenskalektioner. Hon 

berättar att lärarna får hjälp och handledning om det finns behov av det. Specialpedagogen är 

med i klassrummet ca en gång i vecka utifrån sitt schema, vilket gäller alla klasser på skolan. 

Specialpedagogen är med på sv/eng språkvalet. Alla elever är i storklass och 

specialpedagogen kommer in som stöd, eleverna kan plockas ut någon enstaka gång. Linas 

skola har alltså valt att låta specialpedagogen komma in i klassrummen där alla elever arbetar 

inkluderat i helklass. Åsa upplever att det är svårt att få resurser så att specialläraren kan delta 

i helklassunderviningen. Men hon anser att specialläraren är väldigt kompetent och 

pedagogerna har möjlighet att få handledning, stöd och tid för samtal kring elever om det 

finns behov av det. På Vanjas skola finns det en specialpedagog som kan ge extra 

undervisning till eleverna om det finns behov. Men eftersom det alltid finns två resurser i 

klasserna så behöver lärarna inte lyfta ut enskilda elever. Men om det trots allt finns elever 

som behöver hjälp utöver det som finns i klassrummet så kan de få hjälp två av tre pass i 

veckan av specialpedagogen. Det handlar oftast om elever som använder alternativa verktyg 

som lärarna inte har fått utbildning i, eller som de inte kan använda. Här lyfter Vanja upp 

Voice Express som ett verktyg som eleverna arbetar med hos specialpedagogen. Programmet 

hjälper eleverna att tala in text och uttrycka sig i skrift om eleverna inte kan skriva. Använder 

man det här programmet kan eleverna inte vara med i helklass, eftersom det måste vara 

knäpptyst runtomkring vid de tillfällena. Det tredje passet kommer det  ytterligare en 

resursperson utöver de två som finns på plats, för att säkerställa att eleverna får den hjälp de 

behöver få för att kunna uppnå målen i svenska. Specialpedagogen behövs inte om eleverna 

arbetar med gruppövningar och diskussioner eftersom de elever som behöver stöd i att läsa 

och skriva får hjälp av sina klasskamrater vid dessa tillfällen. Vanja anser att 

specialpedagogen har en kompensatorisk roll på skolan.  
 

” Vi får inte handledning eftersom jag inte heller känt något behov. Har haft elever med språkstörning så länge 

så att jag tagit reda på det jag behöver på egen hand. Vi arbetar genom att prova oss fram för att nå till eleverna. 
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Just språkstörning har varit så stor på vår skola, så har jag inte speciellt svårt med det, svårare med elever som ex 

har ADHD”. 

 

På två av skolorna upplever pedagogerna att de har ett stort stöd av sin speciallärare eller 

specialpedagog och att de har möjlighet till handledning om det finns ett behov. På de två 

andra skolorna har specialläraren/pedagogen inte någon direkt anknytning till 

helklassundervinsingen och lärarna har inte haft tillfällen att få handledning i pedagogiska 

frågor. Speciallärarens/pedagogens roll kan enligt dessa uppgifter se väldigt olika ut ute på 

skolorna.  

 

5. Diskussion  
Sammanfattningsvis kan man säga att resultaten i denna studie baseras på observationer och 

intervjuer som jag genomfört med fyra svensklärare i årskurs 8. Utifrån mina observationer 

och intervjuer har jag kunnat få en inblick i hur lärarna arbetar i ämnet svenska i helklass där 

alla elever är inkluderade i den ordinarie undervisningen. Det har framkommit att det finns 

skillnader men även likheter i hur dessa lärare arbetar och resonerar kring sitt uppdrag. 

Resultatet i studien visar att alla lärare som deltog i studien är mycket medvetna om hur de 

undervisar, och vad de har för perspektiv på sin undervisning.  

 En skola för alla är en utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa 

förutsättningar för alla barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull skolgång, 

vilket litteraturen också fasthåller. Men precis som Emanuelsson (2005) beskriver så finns det 

fortfarande skillnad mellan det politiska budskapet och den skolverksamhet som bedrivs i 

praktiken. Skolorna känner ofta att politikernas visioner är orealistiska och svåra att 

genomföra i praktiken. Lärarna som deltog i studien är alla överens om att ”En skola för alla” 

innebär att alla elever ska bemötas där de befinner sig och att skolarbetet ska anpassas efter 

elevens förutsättningar. Det lärarna däremot var mer tveksamma till var hur det skulle ske i 

praktiken, eftersom det inte är enkelt att skapa en klassrumssituation som gynnar alla elever, 

då eleverna har väldigt olika förutsättningar och behov. Pedagogerna ansåg att de arbetade 

mot visionen ”En skola för alla”, men de poängterade att det fanns en del arbete kvar på 

respektive skola innan visionen blir verklighet.  

 

5.1 Undervisningsperspektiv 
Forskningen slår fast att pedagogernas bemötande och undervisning av elever i behov av 

särskilt stöd präglas av vilket perspektiv som råder på skolan, eller hos de enskilda 

pedagogerna. I mycket av litteraturen jag läst framhålls att det finns ett samband mellan hur 

eleven i behov av särskilt stöd lyckas i skolan och hur skolan väljer att bemöta och tolka 

elevens behov och orsaken till att behovet uppkommer (Hjörne & Säljö 2011). Det är viktigt 

att pedagogerna inte ser eleven som problembäraren, utan att man istället försöker se hur 

omgivningen påverkar elevens skolprestationer. Tyvärr så är det fortfarande väldigt vanligt att 

man utgår från ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär att pedagogerna arbetar med att 

kompensera elevens brister istället för att försöka hitta ett samspel mellan omgivning och 

individ (Nilholm 2007). Det gick att urskilja viss skillnad på en av pedagogernas sätt att 

undervisa som inte fanns att finna hos de övriga. Hon involverar inte eleverna i lärandet 

genom att göra dem delaktiga under genomgången. De andra pedagogerna bygger sin 

undervisning på Vygotskijs sociokulturella teori då eleverna får möjlighet att samspela med 

varandra och det skapas möjlighet att utvecklas och lära sig av varandra under lektionen. 

Under klassrumsobservationerna reflekterade jag över lärarnas undervisningsperspektiv. 

Hälften av pedagogerna har ett kompensatoriskt perspektiv på undervisning. Både Vanja och 

Cecilia har en fast klassrumsstruktur som bygger på att eleverna får anpassa sig till den 

rådande lärmiljön. Eleverna som är i behov av särskilt stöd erbjuds dock alternativa 
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hjälpmedel, så att de ska kunna delta i helklassunderviningen. De två andra pedagogerna har 

ett kritiskt perspektiv på undervisningen vid observationstillfället. Det syns tydligt att både 

Lina och Åsa försöker skapa tillfällen då eleverna kan lära av varandra, och 

klassrumsstrukturen är inte lika fast som hos de övriga pedagogerna. Då pedagogerna 

intervjuades hade inte alla samma åsikt som jag om vilket undervisningsperspektiv de 

förespråkade. Både Lina och Åsa ansåg att de hade ett dillemmaperspektiv, vilket berodde på 

att de kände att de ville göra mer än de kunde göra idag för att nå ut till alla elever. Vanja och 

Cecilia däremot var medvetna om att de hade ett kompensatoriskt perspektiv. Som lärare 

arbetar man väldigt ofta själv, och det är inte alltid så enkelt att reflektera över sitt eget 

bemötande av elever. Därför är det av vikt att lärarna får specialpedagogiskt stöd i sin 

undervisning särskilt om det erbjuds i normala undervisningssituationer i form av tex 

handledning (Börjesson, 1997). Jag tyckte att resultatet av pedagogernas perspektiv på 

undervisning var positivare än vad forskningen gett för bild av bemötandet av elever i behov 

av särskilt stöd. Hälften av lärarna hade övergett det kompensatoriska och kategoriska 

perspektivet där elevens bekymmer står i centrum. Det tyder på det som Isaksson (2009) 

kommit fram till om att det sker en övergång från enbart elevfokus, till att man inom 

skolvärden börjar försöka se samband mellan organisation, grupp och individnivå. Alla 

pedagoger som deltog i studien var överens om det som Isaksson (2009) betonar nämligen att 

skolsvårigheterna bör ses som ett resultat av ett samspel mellan individen och omgivningen 

eftersom fokus då riktas mot att undanröja barriärer i undervisningsmiljön som kan leda till 

skolsvårigheter och anpassa undervisningen efter individens förutsättningar. Lyckas 

pedagogerna hitta arbetsmetoder och våga prova nya strategier i sin undervisning så har man 

större möjlighet att nå ut till alla elever, även de elever so är i behov av särskilt stöd. Under 

observationerna kommer jag fram till att pedagogerna går att dela in i två olika grupper utifrån 

deras ledaregenskaper. Vanja och Åsa är väldigt har en väldigt tydlig struktur i sitt klassrum 

både vad gäller lärstil och lärandemiljö. Här är läraren ledaren och den som sätter upp 

reglerna/strukturen för eleverna. Jag upplever att det skapar en trygg och lugn arbetsmiljö, där 

eleverna respekterar varandra och alla kan arbeta utan yttre störningar. Cecilia och Lina har 

mer ostrukturerad klassrumsmiljö och det är svårare att skapa ett lugnt arbetsklimat i 

klassrummet. Vid flera tillfällen blir de elever som har svårt att koncentrera sig och skärma av 

yttre störningar, störda av sin omgivning och det skapar oreda i klassrummet. Graham (2008) 

granskar i sin artikel de metoder som varit framgångsrika för elever med ADHD, och 

konstaterar att strukturen som fungerar på elever i behov av särskilt stöd, gynnar alla elever i 

helklassundervisning. Jag kunde se en direkt effekt som gynnar elever i behov av särskilt stöd 

i de klasserna där lärarna var tydliga ledare. De skapade en arbetsro i klassrummet som 

resulterade i att de hann hjälpa fler elever och hade en bättre överblick i vilka som behövde 

extra stöd och hjälp. Tiden som är en bristvara under lektionerna blev mer effektiv och kunde 

utnyttjas till undervisning. Men både Lina och Cecilia skapade ett arbetsklimat som byggde 

på att eleverna kunde hjälpa och lära av varandra, vilket Säljö (2000) anser är avgörande för 

elevens lärande eftersom det skapar en social samverkan mellan individ och grupp och 

resurserna utnyttjas på ett positivt sätt i klassrummet. Det var intressant att se olika lärstilar 

och hur de påverkade elevernas lärande, det kan vara så att vi pedagoger bör fundera och 

granska de existerande regler och traditioner för kommunikation som finns ute i skolorna. Det 

är genom att prova och dra lärdom av sina erfarenheter som vi kan komma fram till nya 

lösningar för att nå fram till alla elever och kunna göra ungdomarna delaktiga i sitt lärande.  

 

5.2 Inkludering 
Forskningen har visat att inkluderingstanken länge funnits som en vision i den svenska 

skolan. Men det har inte alltid varit lätt att följa det politiska uppdraget om att låta alla elever 

vara inkluderade i skolsammanhang. Mycket tyder på att vi länge valt att kategorisera och 
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differentiera elever i den svenska skolan. Inkludering som förespråkats och skrivits och 

pratats så mycket om har inte fungerat i skolvärlden. Det har funnits alternativa läsningar och 

elever i behov av särskilt stöd har ofta upplevt utanförskap i form av små 

undervisningsgrupper och andra liknande lösningar eftersom lärarna inte kunnat tillgodose 

deras behov i helklassundervisning. Nilholm (2006) bekräftar detta i sin rapport där han 

skriver att omständigheterna inte gjorde det lätt att skapa en skola för alla och särlösningar 

skapades för olika grupper av elever. Efter att ha läst in mig på forskningen kring inkludering 

av elever i behov av särskilt stöd hade jag en förutfattad uppfattning om att de pedagoger som 

deltog i studien skulle bekräfta det forskningen kommit fram till. Så blev det dock inte. De 

fyra pedagoger jag träffade var alla positiva till inkluderingstanken och förespråkare av att 

alla elever ska få ingå i sina ordinarie undervisningsgrupper.  Alla pedagoger var överens om 

att stora elevgrupper med en pedagog inte alltid skapade bästa förutsättningar för att hinna 

”se” alla elever och möta deras behov. Men de ansåg att det var bättre att vara fler pedagoger i 

en klass, än att behöva ”skicka ut” enskilda elever. Vygotskijs sociokulturella förhållningssätt 

till lärande är tydligt hos tre av de pedagoger som deltog i studien. Eftersom lärande 

förutsätter social samverkan och eleverna lär sig av varandra så stimuleras alla elever då de 

deltar i helklassundervisningen. Detta skulle inte vara möjligt om eleverna alltid arbetade i 

mindre grupper och alla elever kan bidra med något. Litteraturen som jag läst gör skillnad på 

definitionerna inkludering och integrering: Inkludering – klassrumsmiljön är anpassad till 

mångfalden av elevers olikheter. Integrering - anpassa ”avvikande” elever till mer eller 

mindre fast klassrumsstruktur. Efter pedagogintervjuerna kan jag konstatera att lärarna inte 

gör lika tydlig skillnad på de ovanstående begreppen. Alla pedagoger beskriver sitt 

förhållningssätt till elever i behov av särskilt stöd som inkännande. De anser att de har en 

klassrumsstruktur som är anpassad till elevers olikheter och att de arbetar utifrån att alla 

elever ska känna sig välkomna och skapar möjligheter för eleverna att arbeta utifrån sina 

förutsättningar.  

 

5.3 Specialpedagogiskt stöd 
Alla pedagoger som deltog i studien har elever i behov av särskilt stöd i sina klasser. Behoven 

ser olika ut, och vissa av eleverna har diagnoser, men det gäller inte alla. Det handlar om läs- 

och skrivsvaga elever, koncentrationssvårigheter, socioemotionella problem, elever med annat 

modersmål än svenska, svagt arbetsminne, synskada och dyslexi. Flera av lärarna reflekterar 

över antalet elever som är läs- och skrivsvaga, de anser att förvånansvärt många elever har 

bekymmer med läsning och skrivning i svenskaämnet. Hjörne & Säljö (2011) ger en utförlig 

beskrivning om hur dessa elever bemöttes tidigare inom skolvärlden. Eleverna 

kategoriserades och diagnostiserades för att det sedan skulle bli möjligt att differentiera 

eleverna och skapa homogena elevgrupper. Där sållades de elever som var i behov av särskilt 

stöd ut ur helklassunderviningen. Det fanns alltså en tydlig norm, och de ungdomar som inte 

klarade av skolans krav exkluderades ur ordinarie undervisning. Inkluderingen har fått 

fotfäste på de skolor jag besökte under studiens gång och man har valt att inkludera alla elever 

istället för att ha små undervisningsgrupper ute på skolorna. Det finns fortfarande olika 

lösningar för att kunna möta elevernas behov, men ingen elev exkluderas helt, utan alla ingår i 

en klass och undervisas utifrån sina behov tillsammans med sina klasskamrater. Det som jag 

fann anmärkningsvärt var att ingen av pedagogerna hade fått någon utbildning i 

specialpedagogik, även om alla undervisade elever i behov av särskilt stöd. Lärarutbildningen 

innehåller inte någon egentlig kurs mot specialpedagogik, så att lärarna har fått lära sig genom 

att möta elever under sina verksamma år och prova sig fram med eleverna för att kunna bygga 

upp erfarenhet kring arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vanja använde sig av 

begreppet ”Learning by doing”, då hon beskrev det ovanstående.  Alla anser dock att de fått 

stöd av skolledningen om de varit i behov av fortbildning för att kunna tillrättalägga 
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undervisningen på ett sätt som gynnar alla elever. Cecilia var den enda som kände att det inte 

alltid fanns resurser för att tillgodose de behov som uppstår i helklassundervisning, och hon 

hade inte heller tillgång till speciallärar/specialpedagogiskt stöd i sin undervisning. Två av 

lärarna hade en specialpedagog/speciallärare på sin skola som kunde ge handledning om 

lärarna kände behov av det. Åsa önskade dock att specialläraren/pedagogen skulle ha haft 

möjlighet att delta mer som en resurs i undervisningen, vilket inte var fallet just nu. På Linas 

skola deltog specialläraren/pedagogen i undervisningen vid ett tillfälle varje vecka. Börjesson 

(1997) har i sin granskning av specialpedagogens kommit fram till att en förändring i 

yrkesrollen hos specialpedagoger och speciallärare går att tyda Det går hand i hand med den 

övergång i skolvärlden där yrkesverksamma gått från att bedöma eleven till att bemöta eleven. 

Forskningen beskriver även den utveckling som det går att urskilja i pedagogernas 

beskrivning om att man idag arbetar tillsammans med specialpedagogen/läraren i klasserna 

istället för att ta ut de elever som behöver särskilt stöd. Specialpedagogen/läraren kommer till 

eleven i större utsträckning än tidigare, istället för att eleven ska behöva söka 

specialpedagog/lärare och exkluderas ur sitt sammanhang. Det som var anmärkningsvärt 

enligt mitt tycke var att det fanns pedagoger som inte ens visste om de hade en 

specialpedagog/speciallärare på sin skola. Det visade sig också att det inte gjordes någon 

skillnad på om det var en specialpedagog eller speciallärare som arbetade på skolorna, utan 

pedagogerna ansåg att de hade samma uppdrag och att de användes på lika sätt i skolan. Vanja 

ansåg att specialpedagogen hade en kompensatorisk roll på hennes skola, vilket tyvärr tyder 

på att skolan fortfarande väljer att kategorisera elever. Det innebär att man inte gått ifrån att se 

eleven som problembärare till att försöka fokusera på samspelet mellan individ och 

omgivning. Assarsson (2007) konstaterar att skolorna ska sträva efter att skapa samvaro, 

delaktighet, samarbete och utbyte. Alla elever ska ha rätt till samvaro med barn från sin 

hemmiljö och få möjlighet till att gå i vanliga klasser och ingen får skiljas ut. 

 

Avslutningsvis vill jag poängtera att elever i behov av särskilt stöd inte är ett nytt fenomen. 

Eleverna utgör inte en homogen grupp individer på skolan. Därför är det viktigt att vi 

reflekterar över vårt förhållningssätt för att kunna skapa förutsättningar så att alla elever ska 

kunna platsa i en skola för alla. Jag är övertygad om att vi genom att samverka mellan de 

olika professionerna som finns ute på skolorna kan skapa en större förståelse för elever i 

behov av särskilt stöd och utveckla pedagogiska strategier för att gynna undervisningen.  

 

6. Konklusion 
Denna studie är inte heltäckande och jag baserar mitt resultat på de uppgifter som jag fått 

under intervjuerna och ett observationstillfälle. Resultatet hade kunnat se annorlunda ut om 

jag hade observerat vid fler tillfällen, eller haft ett större urval än det jag hade. Men jag tror att 

studien kan ge en fingervisning av hur det ser ut för klasslärare i svenska då de undervisar i 

helklass, där även elever i behov av särskilt stöd finns. Under arbetets gång har jag 

uppmärksammat att det inte finns en tydlig koppling mellan specialpedagogiskt stöd eller 

tillgång till speciallärare ute på skolorna. Pedagogerna ute på skolorna berättar att de inte har 

utbildning i specialpedagogik eller handledning i den utsträckning som jag tror krävs för att 

de ska kunna möta elever i behov av särskilt stöd. I deras dagliga arbete möter de elever med 

väldigt olika förutsättningar och behov, och jag tycker att de gör ett fantastiskt arbete. Jag tror 

dock att eleverna och lärarna skulle kunna uppnå bättre resultat, med samverkan och stöd från 

en specialpedagog eller speciallärare. Helklassundervisning innebär att läraren har väldigt 

många elever att ta hänsyn till och tiden är ofta knapp. Det finns inte mycket tid över till 

reflektion eller eftertanke i skolvärlden, men skulle man kunna ha en till resurs i klassen som 

har möjlighet att hjälpa till och observera de metoder och lärstilar som pedagogen använder 

skulle handledningen kunna bidra till högre måluppfyllelse och öka elevernas möjlighet att 
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utvecklas i sitt lärande. Min erfarenhet är att det råder en vilja ute på skolorna att bemöta 

eleverna där de befinner sig, men att lärarna inte alltid har förutsättningar att göra det. Det 

råder fortfarande en tradition ute på skolorna som tyder på att eleverna kategoriseras och att 

de blir problembärare: ”äger problemen” som uppstår i lärsituationer. Hur ska vi kunna 

hjälpas åt att flytta fokus från elev till omgivning och skapa en miljö där man utgår från att 

med hjälp av yttre förändringar så kan elevens problem bli mindre eller till och med 

försvinna. Den litteratur som jag läst och det resultat som jag kommit fram till i studien har 

fått mig att fundera på om det kanske är så att specialpedagogikens roll håller på att förändras 

från exkluderande till inkluderande i skolvärlden. Detta leder mig till valet av fortsatt 

forskning som jag tycker borde fokusera på just skapandet och nytänkandet kring samarbetet 

mellan pedagogik och specialpedagogik. Vilket resultat skulle samarbetet mellan 

specialpedagogik och pedagogik kunna ge för elever i en inkluderande miljö, där 

specialpedagogiken blir ett medel för att bedriva vardagspedagogik i helklass och med alla 

elever samlade tillsammans?  
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