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Syftet med studien var att ta reda på lärarnas upplevelser kring elever i behov av särskilt stöd. 

Vad som specifikt var intressant var vilka möjligheter och hinder de möter i sitt uppdrag och 

vilka effekter det blir för lärarna när de ska arbeta utifrån läroplanen. Studien lyfter fram 

faktorer som kan ge förståelse för utomstående hur lärarnas arbete och stöd påverkas av olika 

faktorer som ligger utanför deras område.  

Studien är en ramfaktorteoretisk analys baserad på kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer i insamlandet av material. Respondenterna bestod av fem lärare varav två arbetade 

som speciallärare och en som specialpedagog. För att analysera resultatet används 

läroplansteorin, ramfaktorteorin samt det specialpedagogiska dilemmaperspektivet för att lyfta 

fram dessa faktorers påverkan på lärarens uppdrag. Hur stödet kan se ut utifrån dessa 

perspektiv.  

Resultatet visade att lärarna arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt och gör en del 

stödinsatser och anpassningar i miljön för att kunna inkludera dessa elever i det gemensamma 

klassrummet. Det som lärarna begränsas av i sitt arbete är resursbristen i form av anpassat 

material och elevassistenter som skulle vara till ett stort stöd för lärarna för att klara av den 

ordinarie undervisningen. Grupperna är för stora för att en ensamlärare ska klara av att ge 

elever i behov av särskilt stöd tillräckligt med hjälp samtidigt som de ska följa läroplanens 

riktlinjer. Det blir ett omöjligt uppdrag, som lärarna inte klarar av. Istället visar tidigare 

forskning och mitt resultat av studien att lärarna blir tvungna att göra särlösande insatser i 

form av mindre grupper, enskilda undervisningar med en speciallärare samt specialdesignade 

arbetsplaneringar för att hjälpa dessa elever med sitt lärande och att nå sina mål. I resultatet 

framkom tydligt att lärarna efterfrågar bättre förutsättningar i arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd, däribland större ekonomiska resurser och utbildad personal. Avslutningsvis visar 

resultatet av studien att lärarna utifrån de rådande förutsättningar de har idag har svårt att nå 

läroplanens mål. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Elever i behov av stöd, inkludering, skola för alla, lärarnas uppdrag, 

ramfaktorteori 
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1 Inledning och bakgrund 

Den stora utmaningen blir för skolan och lärarna att hindra utstötning genom att erbjuda alla 

elever en möjlighet att utvecklas och lära utifrån sina förutsättningar (Persson, 2013). Skolan 

åläggs ett omfattande ansvar av staten när det gäller att ge stöd och hjälp. Dock glömmer 

staten bort att även informera skolan och lärarna hur detta stöd ska utformas (Persson, 2013). 

Skolverkets (2014) nya direktiv i form av styr- och policydokument innebär att det är upp till 

varje skola att tolka och förstå de texter som de yrkesverksamma inom skolan ska förhålla sig 

till. Genom olika mål och riktlinjer anger staten de krav som skolan måste uppfylla för att visa 

att deras pedagogiska verksamhet kan uppfylla det som behövs och det gör dem genom de 

resultat elever åstadkommit under året. Enligt Skolverket (2014) ska alla elever som på grund 

av sjukdom, neurologiska funktionshinder, inlärnings- eller socioemotionella problem 

erbjudas stöd i olika former som är anpassade utefter deras särskilda behov om de riskerar att 

inte nå sina mål. Det gör att i dagens skola är inkludering viktig. Lärarna är ålagda att 

tillsammans med övrig personal se till att elever som har behov av extra anpassningar har rätt 

till inkludering i den ordinarie verksamheten och lärarna ska handleda, stimulera och ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter. Enligt skollagen SFS, (2010:800) och läroplanen 

har skolan ett stort ansvar för att elever ska lyckas i sitt skolarbete. Större ansvar läggs på 

läraren som behöver bredda sina kunskaper för att kunna erbjuda eleven stödinsatser i det 

gemensamma klassrummet.  

I en rapport från Skolinspektionen (2015) beskrivs hur många lärare strävat efter att erbjuda 

en tillgänglig lärmiljö, men att de samtidigt upplever att de inte haft möjlighet att erbjuda alla 

elever samma möjligheter. Det gäller särskilt elever i behov av stöd och särskilt de med olika 

funktionsnedsättningar. Många lärare upplever dessutom stor förvirring kring de nya 

uppdragen eftersom det inte är tydligt specificerat hur dessa är tänkta att uppnås. Enligt 

samma rapport beskrivs även hur de anpassningar som görs inte följs upp av lärarna eller 

ledningen och i många fall utgår de inte heller utifrån elevens behov. Skolans verksamhet ska 

vara tillgänglig i den omfattning att alla elever även de med funktionsnedsättning ska kunna 

delta i verksamheten och få utbildning på likvärdiga villkor (SFS, 2008). Enligt skollagen ska 

eleven erbjudas kompensatoriska anpassningar av skolan och där även hänsyn tas till eleven 

och den omgivande miljön. Rektorn har huvudansvaret för att åtgärder i form av 

åtgärdsprogram sätts in om eleven riskerar att inte nå sina mål (Ahlberg, 2013). 

Som redan berörts står varje skola idag inför stora utmaningar i hur de ska klara av att uppnå 

de målsättningar som det målstyrda utbildningssystemet kräver av dem (Persson, 2013). 

Nilholm (2005) har studerat dilemman som uppstår kring begreppen inkludering och 

exkludering. Tidigare när eleven erbjöds specialundervisning fick denne ofta gå iväg med 

specialläraren till ett annat rum, vilket då innebar att eleven exkluderades ur den 

gemensamma gruppen. I det styrdokument som finns idag bör eleven istället inkluderas i det 

gemensamma klassrummet och få specialundervisningen där för att inte känna sig utanför. 

Många elever klarar inte av det och då uppstår det svårigheter för lärarna som har krav från 

det styrdokument staten förlagt att inkludera eleven i det gemensamma klassrummet. 

Inkludering innebär inte att undervisningen måste vara likadan för alla, utan den bör anpassas 
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till elevens individuella behov och stödåtgärder ska ges inom den reguljära undervisningen 

(Ahlberg, 2013). Att arbeta med inkludering och specialundervisning kräver olika former av 

pedagogik. I en del fall går specialläraren iväg med eleven till ett annat rum eller så ger 

specialpedagogen läraren handledning i hur denne ska jobba med eleven (Nilholm, 2007). 

Skolans uppdrag är att ge eleven särskilda resurser i form av anpassad skolmiljö, arbetssätt 

och olika arbetsmetoder om eleven kräver åtgärder (Persson, 2013). I den utveckling som 

skett där alla elever ska få möjlighet att utbilda sig och få likvärdig utbildning utifrån sina 

behov, har det inneburit för skolorna att varje klass nu rymmer en bredare variation av elever 

med olika förutsättningar (Asp-Onsjö, 2010).  

Elever i behov av särskilt stöd finns i alla skolor. Att finna en enskild orsak varför en elev 

behöver särskilt stöd kan vara svårt och det behövs en helhetssyn för att ge eleven det stöd 

som behövs (Ahlberg, 2013). Skolan är ett komplext nätverk som påverkas av olika 

perspektiv som påverkar och förstärker varandra. Skolan behöver utreda problemen bakom 

orsakerna, eftersom problemet inte behöver ligga hos eleven, utan kan bero på andra orsaker 

som skolans miljö, motivation, intresse eller undervisningens komplexitet (Ahlberg, 2013). 

Varför elever får problem i skolan kan ha bakomliggande orsaker såsom kognitiva aspekter, 

socioemotionella aspekter, organisationsaspekter eller didaktiska aspekter och det kan vara 

svårt att enbart peka på en orsak varför en elev lyckas eller misslyckas med skolarbetet 

(Ahlberg, 2013). Skolan har en stor utmaning att motverka att dessa elever inte utestängs 

genom att med olika metoder och möjligheter ge eleven möjlighet till utveckling och lärande 

utifrån sina förutsättningar (Persson, 2013). Men att lyckas med det är svårt i stora klasser. 

Stora klasser innebär att läraren har svårt att tillgodose alla elevers behov. (Tideman, 

Rosenqvist, Landsheim, Ranagården och Jacobsson, 2004; 2005). Lärarna upplever då att 

deras uppdrag att inkludera alla elever i det gemensamma klassrummet blir svårt. En vanlig 

lösning på det problemet är att gå emot läroplanens inkludering genom olika segregerande 

lösningar, vilket har medfört att smågrupperna utanför klassrummet ökar, trots att det var 

tänkt att minska. Tillgången på extra resurspersonal är svår och elever som är i behov av 

särskilt stöd kan få det svårt att få den hjälp de behöver menar Persson (2013).  

Skolan har ett stort ansvar av samhället av identifieringen och upptäckten av de så kallade 

problembarn som finns inom institutionen menar Persson (2013) i sin studie om elevers 

olikheter. Vidare skriver Persson (2013) att samhället lägger ansvaret på skolan, eftersom de 

har svårt att möta en elevs behov och anpassa en undervisning som bidrar till att en elev når 

sina mål. Det har visat sig att det intentioner som är formulerade i styrdokumenten och som 

sedan ska verkställas i skolan bygger på att kommunikationen fungerar mellan de olika 

nivåerna. Kommunikationen mellan staten, kommunen och den enskilda skolan ska fungera 

om implementeringen av den inkluderande skolan ska kunna drivas och det gör den inte 

menar Ahlberg (2013).  

Utifrån de förnyade och allt hårdare krav som ställs i läroplanen på lärares kunskap och 

professionalitet i sitt förhållande till sina elevers olika former av behov av stöd, samt den ofta 

komplexa och svåra verklighet de har att jobba i, har jag kommit att bli intresserad av lärares 

egna tankar och erfarenheter av den här utmaningen i dagens skola. Står lärarna inför ett 

uppdrag som är omöjligt att uppfylla utefter de ramar de har att arbeta inom? 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att studera lärares egna erfarenheter och upplevelser om hinder 

och möjligheter i sitt inkluderande arbete med barn i behov av stöd. Studien lyfter fram olika 

faktorer som kan komma att påverka möjligheterna läraren ges att utföra sitt arbete och det 

kan ge en ökad förståelse för utomstående som inte arbetar inom skolan.  

            Forskningsfrågor: 

i) Vilka hinder och utmaningar beskriver lärarna finns i sitt arbete med en inkluderande 

pedagogik? 
ii) Hur tillämpar lärare ett inkluderande arbetssätt i praktiken?  

iii) Hur kan de hinder, utmaningar och konsekvenser lärarna beskriver förstås med stöd av 

en specialpedagogiskt inspirerad läroplansteori med fokus på ramfaktorer? 

 

2 Tidigare forskning 
I den tidigare forskning har jag framförallt tagit utgångspunkt i läroplansteoretisk forskning 

med fokus på lärarnas och skolans förändrade uppdrag och de konsekvenser de har fått på 

både utbildningen och elevernas möjligheter till en likvärdig och inkluderande skola. 

2.1 Databassökning 

Jag har sökt fram forskning via Mälardalens högskolas biblioteks databas. Databaserna jag har 

använt mig av var Primo, Swepub, Diva, och google scholar. Sökorden: Lärares erfarenheter, 

ramfaktorer, barn i behov av stöd, inkluderande pedagogik, läroplanen, lärarens förändrade 

uppdrag. 

2.2 Skolans förändrade uppdrag och nya krav på lärarens professionalitet 

Den svenska skolan och dess reformer har genomgått stora förändringar genom åren, av vilka 

den kanske mest väsentliga förändringen avser skolans styrning som på senare år blivit allt 

mer kommunaliserad. Den svenska skolan var ända fram till 1990-talets början styrd av 

staten, varifrån riktlinjer kring skolans utformning, innehåll och organisation inrättades. 

Vidare betraktades inte läraryrket som en professionell yrkeskategori, lärare betraktades 

istället som vanliga tjänstemän och hade därmed inte mycket att säga till om beträffande 

styrning eller resursfördelning inom skolan (Carlgren, 2010). 

Under 1990-talet påbörjades således den reformförändring inom skolans organisation som 
ligger till grund för hur den svenska skolan ser ut idag. Skolan blev alltmer kommunaliserad, 

vilket innebar att kommunerna fick ta över den övergripande styrningen kring skolans 

organisation och ta ansvar över hur resurserna skulle fördelas inom skolan. I samband med 

den då aktuella läroplanen (Lpo94) kom riktlinjer och mål för skolans innehåll, vilket innebar 

två inriktningar, dels mål att sträva mot och mål att uppnå. Skolan skulle både skapa 

förutsättningar för varje elevs utveckling samtidigt som de skulle formulera mål som eleven 

förväntades åstadkomma under sin utbildning. Däremot saknades konkreta anvisningar om 

hur det mer målstyrda innehållet skulle utföras och därmed fick lärarna själva tolka, utforma 

och strukturera arbetet utifrån rådande förutsättningar som fanns för arbetet med eleverna.  

Skolreformerna gav således lärare mer frihet att själva finna passande medel och metoder för 

att nå skolans mål, men ställde samtidigt högre krav på lärares profession och förmåga att få 

elever att nå kunskapsmålen (Ahlberg, 2013). Eftersom målen blev otydliga för lärarna 
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gjordes en omarbetning av läroplanen (Lgr, 2011), vilket innebar att tydligare riktlinjer 

infördes. De tidigare målen att sträva mot och mål att uppnås frångicks och förtydligades till 

mål och riktlinjer. Regeringen ville höja kvalitèn i utbildningen och ansåg att den nya 

läroplanen skulle öka elevernas kunskaper i och med införandet av betyg redan i tidigare 

ålder. Målen skulle nu bli tydligare i läro- och kursplanerna för lärarna och eleverna. Enligt 

Ahlberg (2013) har det inte blivit några förändringar i formuleringarna i Lgr11 mot vad det 

var tidigare gällande lärarens ansvar, vilket är att varje enskild elevs förutsättningar, behov, 

tänkande och erfarenheter ska tas hänsyn till. Skolans ansvar är att samverka för en god miljö 

för utveckling och lärande, samt anpassa utbildningen efter varje elevs förutsättningar och 

behov, för att de ska nå de nationella målen skriver Ahlberg (2013).  

Gadler (2011) skriver i sin avhandling om hur det är att vara en lärare i den mål – och 

resultatstyrda skolan där alla elever ska erbjudas likvärdig utbildning. I en skola för alla 

innebär det för lärarna att det finns förväntningar samt krav på det dem ska utföra menar 

Gadler (2011). Hur de bedriver sin undervisning och det särskilda stödet till en del elever 

beror på hur de tolkat de statliga dokumenten och hur de sedan realiserar det de lärt sig i sin 

undervisning. I och med att nya riktlinjer uppkommer innebär de för de yrkesverksamma 

inom skolan att de tolkat dem rätt för att kunna ge rätt förutsättningar för eleven att nå sina 

mål. Det innebär även för lärarna att de får möjlighet att få kunskaper kring de utmaningar de 

står inför och det är upp till rektorn att se till att sin personal har de rätta förutsättningarna att 

ta sig an de här eleverna (Gadler, 2011). Lärares subjektiva uppfattning, tidigare erfarenheter 

samt syn på kunskap och lärande är således avgörande för huruvida en elev anses vara i behov 

av stöd och vidare vilken typ av stöd en elev kan tänkas behöva (Lundgren, 2006). Vidare 
problematiserar Lundgren (2006) begreppet en skola för alla och menar att såväl skola som 

lärare ska skapa förutsättningar för varje elev att nå sina mål. Begreppen likvärdig utbildning 

och en skola för alla blir således problematiska eftersom skolan behöver anpassas efter varje 

elevs förutsättningar och behov. Ahlberg (2013) framför att det pedagogiska arbetet omfattar 

en mängd olika dilemman eftersom lärare dagligen möter elever med stora variationer av 

kunskaper och behov. Det kan till exempel vara elever som behöver mer tid för att ta till sig 

något kunskapsmässigt eller elever i behov av särskilda stödinsatser (Ahlberg, 2013).  

2.3 Perspektiv för att förstå elever i behov av särskilt stöd 

En annan utmaning i dagens skola är att det finns en hel del olika perspektiv på barn och 

elever i behov av särskilt stöd. Perspektiv som får effekter på hur man som både skola och 

enskild lärare väljer att strukturera och utveckla sitt arbete. Ahlgren (2013) lyfter särskilt tre 

olika perspektiv som är vanliga i syfte att förstå och arbeta med barn i behov av särskilt stöd, 

dessa är individperspektivet, det relationella perspektivet samt organisations- och 

systemperspektivet.  

2.3.1  Eleven som bärare av problemen enligt individperspektivet  

Utifrån individperspektivet anses eventuell problematik ligga hos eleven, det är vanligt att 

lärare som utgår från ett individperspektiv fokuserar på den aktuella skolsituationen där 

elevens skolbakgrund och egenskaper lyfts upp. Vidare är det vanligt att genomföra 

utredningar av eleven i syfte att förstå och finna orsak till, varför eleven utvecklat svårigheter 

i skolan (Ahlberg, 2013). Tidigare forskning har fokuserat på att finna faktorer som kan hjälpa 

till att skapa förståelse för olika problematiska beteenden eller sammanhang. Diagnoser som 

innefattar läs- och skrivsvårigheter, dyslexi eller ADHD används för att föreslå vilken typ av 

metod skulle passa eleven i dennes undervisning (Ahlberg, 2013). En del riktar kritik mot 
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individperspektivet i allmänhet och diagnostisering i synnerhet och menar att råder en viss 

hysteri kring diagnoser eftersom utredningar av bland annat ADHD och autism har ökat 

markant på grund av att lärare anser att det finns en grund för bedömning (Ahlberg, 2013). En 

diagnos kan vara både positiv och negativ, å ena sidan kan en diagnos påverka en elevs 

identitet och självbild samt förstärka känslan av att vara avvikande, å andra sidan kan en 

diagnos ha en positiv påverkan då eleven får en förklaring till sina svårigheter. Vidare skriver 

Ahlberg (2013) att en diagnos många gånger är en förutsättning för att en elev ska ha rätt till 

stödinsatser i skolan, i motsättning till Skollagen SFS (2010:800) där det framgår att alla 

elever har rätt till pedagogiska stödinsatser vid behov, det vill säga även de elever som inte 

har en diagnos 

2.3.2 Elev och skolmiljö ur ett relationellt perspektiv  

Till skillnad från individperspektivet så utgår det relationella perspektivet inte från den 

enskilde individen, utan söker istället förklaringar till elevers problematik i mötet mellan elev 

och skolmiljö (Ahlberg, 2013). Utifrån det relationella perspektivet vill lärare hjälpa elever 

genom att söka förklaringar i relationen mellan individen, gruppen, skolan och samhället. Hur 

de olika professionerna inom skolan möter dessa elevers olikheter och vad de ser som 

nödvändigt för att eleven ska bli delaktig i en skola för alla (Ahlberg, 2013). Det relationella 

perspektivet utgår från att finna lösningar i det långsiktiga i mötet, medan individperspektivet 

samt organisations- och systemperspektivet snarare riktar in sig på kortsiktiga lösningar. 

Utifrån det relationella perspektivet vill lärare se elevens problem som en gemensam 

angelägenhet där lärare har ett speciellt ansvar i elevens lärandesituation. Hur synen är på 

någon som avviker beror på omgivningens krav på vad som är normalt eller inte och det kan 

bli avgörande också när det gäller skillnaderna mellan synen på det åtgärder som ska sättas in 

för att stödja eleven (Ahlberg, 2013). 

2.3.3 Skolmisslyckanden ur ett organisations- och systemperspektiv  

Enligt organisations- och systemperspektivet läggs fokus på skolan som organisation och 

institution i samhället. Orsaker till elevers problem söks således inte hos individen och dess 

relationer utan enbart i skolans organisation och verksamhet (Ahlberg, 2013). Inom 

organisations- och systemperspektivet uppmärksammas exempelvis hur den 

specialpedagogiska verksamheten organiseras lokalt eller nationellt. Vilka professioner som 

arbetar inom skolan och hur de samverkar kring dessa elever. Vilka typer av insatser det finns 

för elever i behov av stöd och vilka situationer kräver särskilda insatser (Ahlberg, 2013). En 

forskare vid namn Skrtic (genom Ahlberg, 2013) anser att byråkratin i utbildningssystemen är 

orsaken till att det skapas särskilda system för elever i behov av särskilt stöd och arbetet med 

dessa elever inte går framåt (Ahlberg, 2013). För att utveckling inom organisationen ska ske 

behövs ett nytt tänkande inom organisationen där nya idèer lyfts fram som kan förbättra 

arbetet med dessa elever. Det behövs kunskaper som skolan kan ha i beredskap och 

anpassningar till det situationer som oväntat och plötsligt kan dyka upp (Ahlberg, 2013). 

Lärare behöver reflektera över det egna undervisningsmetoderna och dess betydelse för 

elevers lärande. En del anser att många av de svårigheter elever möter i skolan kan reduceras 

om lärare i större utsträckning reflekterar kring sitt arbetssätt och gör en del förändringar 

istället för att följa de byråkratiska regler som kräver att de måste förhålla sig till ett visst 

tillvägagångssätt (Ahlberg, 2013). Behovet av specialpedagogiska insatser inom skolan ses 

som ett resultat av brister från skolans organisation där de inte förmår möta elever i behov av 

särskilda stödinsatser. Det behövs en förändring inom organisationen för att en utveckling ska 

vara möjlig (Ahlberg, 2013).  
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2.4 Utmaningar i en skola för alla 

Sedan decentraliseringen i Sverige på 1990-talet har skolan arbetat för att uppnå en skola för 

alla, där alla elever ska inkluderas i det gemensamma klassrummet och få en likvärdig 

utbildning oavsett olikheter. De har arbetat för att varje elev ska få det stöd denne behöver för 

att kunna tillgodogöra sig undervisningen på samma villkor som andra elever skriver Ahlberg 

(2013). Elever i behov av särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor som tillgodoser 

elevens behov. Innan decentraliseringen hade olika särlösningar gjorts för de elever som inte 

kunde tillgodogöra sig den ordinarie undervisningen i det gemensamma klassrummet. Elever 

lyftes ut ur det gemensamma klassrummet till specialklasser där de fick hjälp av speciallärare 

eller flyttades till särskolan. Sedan ansvaret togs över av kommunerna fick lärarna friare 

händer att planera undervisningen utifrån skolans visioner. De hade däremot krav från 

styrdokumenten att alla elever skulle undervisas i det gemensamma klassrummet och att 

specialundervisning skulle ske i det ordinarie klassrummet skriver Ahlberg (2013).  

I Norge arbetade man redan utifrån denna syn och detta satte ännu högre krav på det svenska 

skolsystemet att börja arbeta mer åt det inkluderande hållet. Haug (1998) lyfter upp det 

pedagogiska dilemmat som uppstod när läraren inte visste hur detta skulle implementeras i 

den ordinarie undervisningen. Olika metoder för att göra specialanpassningar kring de elever 

som har behov av särskilt stöd har provats fram och det har visat sig att det 

specialpedagogiska anpassningarna åter igen är på väg mot det segregerande hållet än 

inkluderande. De har visat sig vara svårare att implementera detta i praktiken, vilket gjort att 

lärarna återigen hittar olika särlösningar för att hjälpa eleven i sitt lärande (Ahlberg, 2013; 

Haug,1998). Detta har kritiserats eftersom eleven skulle inkluderas i den ordinarie 

undervisningen och inte exkluderas från de andra menar Haug (1998). Vidare skriver Nilholm 

(2007) i sin rapport om olika reflektioner om specialpedagogik, att en del studier har försökt 

skapa en förståelse för den specialpedagogiska relevansens betydelse och hur den kan ses ihop 

med andra kunskapsområden. Specialpedagogen ska inte ta över lärarens undervisning, utan 

tanken är att specialpedagogen ska ge handledning för att bemöta elevers olikheter i lärandet 

anser Nilholm (2007).   

Det har uppstått ett dilemma inom skolvärlden när det kommit till att skapa en likvärdig skola 

för alla, eftersom många anser att de krav som finns på skolan är omöjliga att nå. För att hitta 

lösningar har skolan erbjudit specialundervisning för dessa elever och det innebär att ett 

avsteg har fått göras från läroplanen. Dessa elever har fått en designad läroplan särskilt 

anpassad för att klara av skolan skriver Persson (2013). En del lärare ville inte släppa det 

traditionella synsättet, utan ville ha kvar specialundervisning för dessa elever i en 

exkluderande miljö. Eleverna ska inte få specialundervisningen i det inkluderade klassrummet 

med de andra eleverna, utan undervisningen ska bedrivas i ett annat rum med speciallärare 
skriver Persson (2013). Andra vill arbeta mer åt det inkluderande arbetssättet där fokus läggs 

på klassrumssituationen och hur det kan göras åtgärder kring lärares sätt att bedriva 

undervisning och hitta lösningar för att underlätta för de elever som är i behov av särskilt stöd 

menar Ahlberg (2013). Enligt Ahlberg (2013) har utmaningen för lärarna varit om de ska 

arbeta utifrån läroplanens mål där alla elever ska erbjudas samma förutsättningar för lärande i 

det inkluderande klassrummet eller om de ska göra exkluderande lösningar som gynnar 

elevens möjligheter för lärande. Vidare lyfter hon fram en utredning som SIA (skolans inre 

arbete) gjort om elevers placering i specialklasser som inte påvisat några positiva resultat. 

Utredningens resultat visade att det inte var realistiskt att tro att en elev som har svårigheter 

på så vis skulle komma ikapp de andra eleverna. Det som kom fram i utredningen var att 
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skolan inte hade kunskaper att möta dessa elevers behov skriver Ahlberg (2013). Frågan är 

om dessa särlösningar är till elevens fördel eller verksamhetens.  

Gadler (2011) lyfter i sin studie ”En skola för alla” upp dilemmat mellan olika tjänstemän 

som arbetar inom skolan och hur begreppet ”en skola för alla” kan tolkas olika. Vem/vilka är 

det som avgör vem som är i behov och vem blir en elev i behov av stöd är bara några av de 

frågor som dyker upp när det handlar om att tolka styrdokumenten. Olika föreställningar 

beroende på ur vilket perspektiv som tolkningen sker kan ge upphov till olika dilemman 

menar Gadler (2011). Hur olika frågor formuleras och tolkas kan bli en utmaning för den 

enskilde tjänstemannen som ska tolka rätten till likvärdig utbildning och det kan bli avgörande 

hur den likvärdiga utbildningens formas för eleven. Om det blir genom inkluderad 

undervisning i det ordinarie klassrummet eller genom exkluderande lösningar i mindre 

grupprum med speciallärare eller i särskola (Gadler, 2011). Hur skolan ska arbeta för en skola 

för alla är ett dilemma som kan bli svårt, eftersom styrningen och målriktningen beror på 

vilka det är som styr landet och vilka värderingar de anser vara viktiga i utvecklingen av 

skolan. Det är även kommunen som har ansvaret att dela ut resurser till skolan och det ligger 

då i rektorns ansvar att förtydliga behoven skolan har. Rektorn ska även se till att personalen 

får den kompetens som behövs för att lärarna ska ha möjlighet att möta den mångfald av 

elever som finns i skolan. Det ska finnas olika kompetenser som kan möta dessa olika behov 

(Gadler, 2011).   

2.5 Behovet av en förbättrad utbildning  

En bidragande orsak till att det varit svårt i skolorna att hålla samman elevgrupperna och ha 

en skola för alla har visat sig vara lärarutbildningen enligt Persson (2013). Utbildningen har 

visat brister när det handlar om kunskaper kring elevers olikheter och hur läraren ska tänka 

kring arbetssättet för dessa elever och en del elevers behov av särskilda stödinsatser. Vidare 

skriver Persson (2013) om det specialpedagogiska dilemmat för att ge en vidgad förståelse för 

dess innebörd i en tid av radikala utmaningar som skolan står inför. Den traditionella 

utbildningen har varit mer ämnesinriktad och inte haft inslag av specialpedagogik som skulle 

gynna lärarna i deras arbete med elevers olikheter menar Persson (2013). En del anser att 

utbildningen för lärarna borde genereras i en mer generell grund för livslångt lärande, 

eftersom det visat sig att ämneslärarna inte behövt ta del av elevers svårigheter. Det ingår 

varken i lärares eller specialpedagogers ansvar att ha kunskap om medicinska aspekter vid 

eventuella diagnoser, funktionshinder eller andra hinder som försvårar för elever att nå sina 

mål. Däremot krävs en grundkompetens hos såväl lärare som specialpedagoger att kunna 

förstå och reflektera över vilka pedagogiska konsekvenser olika svårigheter kan medföra samt 

kunna tillämpa åtgärder som främjar varje elevs lärande (Persson, 2013). 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 

I en sammanfattning av den tidigare forskningen vill jag lyfta fram hur lärarens uppdrag från 

1990-talet påverkades av de reformändringar som ålades dem. Från att tidigare blivit styrda av 

statens direktiv hur skolan skulle drivas till att fått fria händer tillsammans med skolledningen 

att forma och strukturera verksamheten utefter egna visioner. Däremot har friheten inte varit 

helt komplexfri, utan fortfarande finns det krav i form av läroplanen som staten format som 

lärarna måste följa. Dessa krav har gjort att lärarna står inför stora utmaningar att klara de 

målstyrda kraven som kan vara svårtolkade samtidigt som de ska anpassa undervisningen till 

alla elevers behov. Den förändrade styrningens nya krav på läraren kring inkludering har varit 

svårt för lärarna. Det skriver även Tideman, Rosenqvist, Lansheim, Ranagården och 
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Jacobsson (2004; 2005) om och menar att det kan bero på att lärarna visat en tendens till att 

tolka begreppet en skola för alla olika och vet inte alltid hur den ska uppnås. Synen på barnen 

förändras också över tid och lärarna behöver insikter som hjälper dem i deras bedömningar 

och handlingar menar (Tideman m.fl, 2004; 2005).  

3 Teoretiska utgångspunkter och perspektiv 
I studien vill jag lyfta fram faktorer som kan påverka hur läraren kan arbeta utifrån 

läroplanens inkluderande mål med elever i behov av särskilt stöd. Vilka hinder och 

utmaningar som kan uppstå och hur det påverkar lärarens uppdrag utifrån det ramar som ges. 

Kvaliteten för undervisningsprocessen utgörs av den tid som läraren utöver övriga 

arbetsuppgifter har. I avsnittet nedan ger jag en beskrivning av de teoretiska perspektiv som 

min studie bygger på, läroplansteori och ramfaktorteori. I teoridelarna vill jag lägga till ett 

perspektiv från den specialpedagogiska synen och förklara vilket dilemma som kan uppstå 

hos lärarna när de ska försöka följa dessa riktlinjer. 

3.1 Läroplansteori 

Läroplanen formas utifrån en rad grundläggande principer för kunskapsurval och organisering 

av en utbildningens mål, innehåll och metodik skriver Lindensjö och Lundgren (2000). Vidare 

förklarar Lindensjö och Lundgren (2000) att läroplansteori samlar kunskap och dess syfte är 

att ge en förklaring till hur utbildningsprocessers mål, innehåll och strategi struktureras för ett 

visst samhälle och kultur. Utbildningen formas utifrån de ekonomiska och sociala strukturer 

som råder. Läroplanen anger det som är utbildningens syfte och vad samhället har för krav på 

vetande. Begreppet läroplan ger betydelse för ett dokument med riktlinjer som ska förklara 

utbildningens mål, innehåll och tidsfördelning och begreppet innefattar idèer och tankar som 

ligger till grund för läroplanen förklarar Lindensjö och Lundgren (2000). Utformningen av 

läroplanen formas utefter värderingar, kunskaper och erfarenheter som tolkas, realiseras och 

transformeras på de politiska arenorna.  

3.2  Formuleringsarena, transformeringsarena och realiseringsarena 

Nya reformer fattas på formuleringsarenan, tolkas på transformeringsarenan för att sedan 

genomföras på realiseringsarenan menar Carlgren och Hörnqvist (1999). Innehållet i dessa 

beslut handlar om hur läroplanens innehåll valts ut och är det som lärarna utgår ifrån när de 

tolkat dem och verkställer det i sitt uppdrag i klassrummet. Hur lärarna tolkat dessa 

styrdokument kan skilja sig och då kan det skilja sig från det som formuleringsarenan en gång 

beslutat. Jag kommer att presentera dessa perspektiv för att tydliggöra vad lärarna utgår ifrån i 

sina uppdrag. 

3.2.1 Formuleringsarena 

På formuleringsarenan påverkas läroplanen av att det finns olika intressegrupper med olika 

mål. Regeringen och riksdagen är de huvudaktörer som utarbetar besluten på 

formuleringsarenan skriver Lindensjö och Lundgren (2000). Det är dem som tar dem 

övergripande besluten om mål och styrdokumenten. Flera aktörer har dock sedan 

decentraliseringen visat intresse för den politiska beslutsprocessen om hur skolan ska styras 

och det har lett till att lärare och diverse organisationer från kommunerna nu vill delta i 

arbetet för skolutvecklingen för att kunna påverka hur arbetet ska bedrivas (Lindensjö och 

Lundgren, 2000).   
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3.2.2 Transformeringsarenan 

Det beslut som tagits på formuleringsarenan transformeras och tolkas av kommunen, 

skolledningen och lärarna för att sedan möjliggöras på realiseringsarenan skriver Lindensjö 

och Lundgren (2000). Vidare menar Lindensjö och Lundgren (2000) att decentraliseringens 

syfte var att skapa mer frihet och ansvar för lärarna att styra och forma sin undervisning inom 

ramen för läroplanen. I transformeringen blir utfallet hur läraren tolkar läroplanens mål och 

hur denne praktiserar det i klassrummet. Skolledningens ansvar blev förutom att planera och 

organisera verksamheten även att se till att lärarna och övriga personalen på skolan har 

förståelse och kan tolka det nya förändringar reformen kräver skriver Lindensjö och Lundgren 

(2000). Här kan utgången av den tolkning som gjorts ge olika konsekvenser när det sedan ska 

realiseras i klassrummet. Det kan även påverka resultatet i läroplanens mål beroende på vem 

som tolkat riktlinjerna och vem som haft företräde.  

3.2.3 Realiseringsarenan 

Det är på realiseringsarenan, i klassrummet, som de politiska besluten ska genomföras. Innan 

de hamnar i klassrummet har det tolkats och transformerats av kommunen, skolledarna och 

lärarna förklarar Lindensjö och Lundgren (2000). Lärarens roll i arbetet med att realisera 

läroplanens mål är centralt och avgörande för hur implementeringen av läroplansmålen blir. I 

realiseringen innefattas även hur läroplanens intentioner når fram till eleverna. De nya 

reformerna realiseras sedan i klassrummet av både elever och lärare. Har läraren missförstått 

eller inte tolkat läroplanens mål rätt kan det påverka elevens möjligheter att nå de resultat 

staten har som krav.   

3.3 Ramfaktorteori 

I den tidigare forskningen fokuserade jag på forskning om policyn och transformeringsarenan. 

Nu lägger jag fokus åt det andra hållet eftersom det jag framförallt är intresserad av i min 

studie är realiseringsarenan. Därför har jag särskilt valt ramfaktorteorin som teoretiskt stöd för 

studien. 

3.3.1 Det inre ramarnas betydelse för undervisningen 

Lindblad och Sahlström (1999) lyfter fram ramfaktorteorin som är en underteori inom 

läroplansteorin och som utvecklades av Urban Dahllöf och Ulf. P. Lundgren. Vidare beskriver 

de att den bygger på en del externa faktorer och ramar som påverkar på undervisningens 

utformning och ligger utanför lärarens kontroll. Lundgren (1999) skriver i sin artikel om hur 

ramfaktorteorin formulerades och hur den senare också kom att bli ett verktyg för 

utbildningsplanering. Ramfaktorerna åskådliggjorde olika möjligheter och hinder i olika 

undervisningsprocesser. Lindblad och Sahlström (1999) har skrivit om ramfaktorers betydelse 

och klassrumsinteraktionen. De ville visa den relation som läroplanen har som krav på läraren 

och hur de resurser som ges läraren i undervisningen påverkar möjligheten till ett bra lärande 

hos eleven. Om det ger något resultat. Sedan 1990-talet har skolan genomgått en förändring 

där staten överlät styrningen åt skolorna. Innan var skolan centralt styrd och idag ges lärarna 

mer frihet att utveckla undervisningen mer fritt. Det innebär i viss mån en frihet för lärarna 

även om det lagts på mer arbetsuppgifter sedan moderniseringen av skolan. Nu har lärarna 

höga krav på sig att eleverna ska visa resultat i och med att styrningen blev mer 

resultatkrävande. I själva verket finns en viss reglering och styrning kvar då skolverket vill ha 

resultat.  
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3.3.2 Det yttre faktorernas betydelse för undervisningen 

Lindblad och Sahlström (1999) gör i sin artikelstudie en utveckling av Dahllöfs och 

Lundgrens ramteoretiska ansats som utgick från det yttre faktorernas påverkan på lärarna. Där 

läroplanen gav lärarna det styrdirektiv som de måste arbeta för och mot. De vill visa den inre 

faktorns betydelse för lärandet och menar då hur de inre ramarna påverkar interaktionen 

mellan läraren och eleven och hur den konstrueras i klassrummet. Det innebär att hur 

interaktionen ramas in inte är på förhand klart utan att den konstrueras i klassrummet. Inom 

ramfaktorteorin är det relationen mellan läroplan och resurser som anses påverka 

undervisningen och den andra sidan hur förverkligandet påverkas av lärares undervisning och 

de resultat elever visar. Allt det som pågår inom skolans ramar beror på flera faktorer. Både 

det yttre och de inre. Det yttre gäller läroplanens krav och det inre om interaktionen i 

klassrummet mellan lärare och elever. Det beror även på vilka möjligheter läraren ges att 

utveckla undervisningen. Hur läraren väljer att handla och hur denne begränsas i sina 

möjligheter gällande undervisningen, samt hur eleverna tar till sig den kunskap läraren 

förmedlar och hur de väljer att agera i klassrummet (Lindblad och Sahlström, 1999). 

Ytterligare faktorer som påverkar undervisningen för elever är bland annat verksamhetens 

struktur samt den tid elever får för att utföra respektive kursmoment. Verksamheten måste 

förstås ur den sociala konstruktionen av undervisningen och hur möjligheter och 

begränsningar uppstår inom skolväsendet skriver Lindblad och Sahlström (1999).  

3.4 Dilemmaperspektivet 

Specialpedagogisk syn handlar oftast om problem i relation till skolarbete eller lärande och 

handlar om olika perspektiv på sådana problem och hur de ska åtgärdas. Ett av perspektiven 

är dilemmaperspektivet. Den förklarar hur ett dilemma kan uppstå hos aktörerna inom skolan 

som ska vara inkluderande för alla. Att erbjuda en skola för alla har visat sig vara svårare än 

man trott menar Nilholm (2005). Skolan måste lösa det på bästa sätt och då kan det uppstå 

problem för de olika aktörerna att lösa det på ett sätt, som fungerar i praktiken, genom att de 

måste ta ställning till ett arbetssätt som fungerar och godkänns av de flesta. Ahlberg (2007) 

menar att ett dilemma uppstår när skolan krockar med situationer som inte följer deras 

ideologiska uppdrag. Olika motsättningar som inte går att lösa inom skolans ram gör att dessa 

problem behöver lösas genom att skolans verksamhet behöver ses över. Vad som 

framkommer är att nya vägar eller möjligheter till förändring och utveckling inte lyfts fram 

och uppmärksammas inom forskningen. Det gör att det blir svårt att arbeta med olika 

dilemman som uppstår i skolan. Det är en av orsakerna som gör att det blir svårt att sträva för 

en skola för alla menar Ahlberg (2007).  

Varför det går så långsamt framåt med arbetet med elever i behov av särskilt stöd, kan bero på 

att specialpedagogisk verksamhet svarar mer för akuta lösningar. I och med att det 

socioemotionella störningarna ökar hos eleverna ses detta som ett växande problem och när 

resurserna inte räcker till klarar inte skolan att åtgärda dessa problem. Det kan vara en 

bidragande orsak varför elever idag inte får tillräckligt med stöd anser Persson (2013). 

4 Metod 
I detta avsnitt kommer den kvalitativa metoden, genomförandet, studiens trovärdighet och 

pålitlighet, dataanalys och forskningsetik att presenteras.  
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4.1 Intervjuer  

Studien baseras på en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer med lärare, 

vilket innebär att intervjufrågorna är förberedda med några huvudfrågor med olika teman och 

att även möjlighet till att ställa följdfrågor ska finnas under samtalets gång (Bryman, 2008). 

Fördelen med det är att frågorna ska kunna anpassas för att få mer vidd i resultatet. På så sätt 

kan uppföljningsfrågor ställas om frågan behöver djupare analys. Med utgångspunkt i 

ramfaktorteorin var den kvalitativa metoden att föredra och intervjuformen mest lämpad, 

eftersom syftet var att undersöka lärares upplevelser och erfarenheter av den inkluderande 

pedagogikens hinder och utmaningar i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. Vilka ramar 

de har att utgå ifrån när de ska skapa förutsättningar i den inkluderande undervisningen. 

Genom intervjumetoden nås lärarens upplevelse kring det fenomen som undersöks och 

eftersträvas. Informationen kan på så sätt även tillföra mer i undersökningen som annars 

skulle vara svårt att komma åt (Denscombe, 2009).  

4.2 Urval 

Bryman (2008) anser att det strategiska och målinriktade valet av intervjupersoner är att 

föredra om det är lärares upplevelser och erfarenheter som söks förståelse för. Till studien 

intervjuades fem lärare på fem olika skolor. Ett målinriktat val tillämpades från början för 

studien för att den ansågs mest lämplig för att få svar på det forskningsfrågor studien hade 

som syfte att få svar på. Urvalet blev två ämneslärare, två lärare som studerar till speciallärare 

och en specialpedagog. Att valet inkluderade speciallärare och specialpedagog påverkade inte 

utgången av studien, eftersom alla hade erfarenhet av att ha arbetat som ämneslärare innan 

vidareutbildningarna. Frågorna som ställdes var grundade på dem erfarenheterna.   

4.3 Genomförande 

Genom att välja intervjumetoden ville jag ta del utav lärares upplevelser i möten med elever 

som har behov av särskilt stöd och hur de upplever hinder och möjligheter i sitt arbete. Vilka 

hinder, möjligheter och utmaningar det får i deras uppdrag samt hur de kan förstås i relation 

till läroplanen. Enligt Bryman (2008) fungerar intervjumetoden givande i en kvalitativ studie. 

Jag började att meila rektorerna på skolorna i Eskilstuna med en förfrågan om denne kunde 

hjälpa mig att fråga sina medarbetare på skolan och då syftade jag på lärare, om någon ville 

eller kunde delta i min studie. Rektorerna bad mig skicka mitt missivbrev som de i sin tur 

sände vidare till lärarna. I mitt missivbrev gav jag utförlig information om min studie och 

syftet med den. Jag skrev att intervjun skulle ta ca 45 minuter och att jag skulle spela in den 

med min telefon för att sedan transkriberas. Jag informerade dem att intervjun och deltagandet 

är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun och sin medverkan. 

Informationen som samlades in skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet för att 

ingen obehörig ska komma åt några uppgifter. När studien var klar skulle all information 

raderas. Jag träffade en av lärarna hemma hos mig och en hemma hos sig. De tre andra 

intervjuade jag på deras arbetsplats. Intervjuerna tog ca 45 minuter. Under intervjun utgick jag 

från min intervjuguide. Jag spelade in intervjun med min telefon och förde inga anteckningar 

under tiden. Enligt Bryman (2008) möjliggör det att fokus kan hållas på samtalet. Efter 

intervjuns slut bad jag om att få återkomma med följdfrågor ifall något behövde utvecklas.    

4.4 Studiens trovärdighet och pålitlighet 

 Inom den kvalitativa traditionen används begreppen trovärdighet och pålitlighet. I den 

kvalitativa metoden skapas kunskap tillsammans och intervjuguiden ligger till grund att det 

som avsetts undersökas har undersökts (Kvale och Brinkmann, 2014). Kvalitativa 
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undersökningar vill ta reda på hur något upplevs och en mer nyanserad bild kan fångas upp 

under intervjun om okänd information kommer fram och det ger då en mer fördjupad kunskap 

om det som undersöks. Genom att visa hur studien genomförts borde trovärdigheten visa att 

den är pålitlig. Trovärdigheten i en studie handlar om att forskaren undersöker det som den 

sagt sig undersöka och inget annat. Då krävs det att forskaren kan visa i sin studie hur det gått 

till och att tolkningarna i berättelserna utförts grundligt genom transkriberingen. Pålitligheten 

handlar om att studien genomförts korrekt. Utformandet av intervjuguiden utgick utifrån 

forskningsfrågorna och syftet med undersökningen har avsetts undersöka det som var tänkt att 

undersökas. Eftersom de flesta lärarna hade liknande upplevelser och erfarenheter hade de 

även liknande sätt att tänka kring frågorna som ställdes, vilket även kan ses i resultatdelen. 

Det kan visa att det som undersöktes är trovärdigt och att det är lärarnas egna ord.    

4.5 Dataanalys 

Jag använde mig av en kvalitativ innehållsanalys, vilket enligt Bryman, (2008) är en metod 

som lätt går att anpassa när studiens syfte är att nå en djupare förståelse för något. Jag ville få 

en djupare förståelse för lärares upplevelser och erfarenheter av elever i behov av särskilt 

stöd. Det passar att använda till en mängd ostrukturerat data menar Bryman, (2008). Under 

intervjuerna med lärarna använde jag mig av min intervjuguide och ställde frågorna som jag 

ämnat att fråga i tur och ordning. Intervjuerna spelades in med min telefon. Därefter 

transkriberade jag texten genom att jag först lyssnade igenom intervjuerna som jag spelat in 

och sedan skrev ner det ordagrant. Därefter började jag att analysera datamaterialet. Under 

transkriberingen reflekterade jag över vad varje lärare sagt för att inte analysen skulle 

påverkas av mina egna ord och tankar. Jag läste igenom materialet flera gånger tills jag 

började se likheter och skillnader i de intervjuades svar. De ord och meningar som kändes 

relevanta för min studie strök jag under. Fejes och Thornberg (2019) beskriver att kodning är 

en del av analysprocessen. De kodord som skapas under processen sammanförs sedan till 

olika kategorier. Därefter görs ett försök att identifiera de kategorier som skillnader kan ha sin 

grund i (Fejes och Thornberg, 2019). Texten ska vara utformad utifrån respondenternas 

erfarenheter och upplevelser och inte från forskarens egna kunskaper. Ur studien kan inte 

generaliserande slutsatser dras, utan avsikten med studien är att lyfta fram lärarnas 

upplevelser och erfarenheter av elever i behov av särskilt stöd.  

4.6 Forskningsetik 

De finns en del etiska riktlinjer som tagits fram för den som utför en studie som är centrala för 

att upprätthålla en god standard. När en forskare ska genomföra en studie bör denne ta hänsyn 

till den person eller personer som ska studeras och inte överskrida gränsen (Bryman, 2008). 

De intervjuade i denna studie informerades om vilka rättigheter de har. Det finns flera 

aspekter att tänka på och i denna studie ämnar jag utgå från Vetenskapsrådets (2017) 

forskningsetiska principer. Där utgår principerna utifrån fyra krav, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Det gjorde jag genom att först 

ringa rektorerna och fråga om de ville hjälpa mig att vidarefordra min fråga till alla lärare som 

arbetade på skolan. Efter att rektorn sagt ja till det skickade jag mitt missivbrev där jag 

förklarade studiens syfte till rektorn på dem valda skolorna som sedan vidarefodrade det till 

lärarna. Undersökningens syfte ska informeras till den som blir intervjuad och det är viktigt 

att informera denne om att det är frivilligt att delta i studien. De kan när som helst avbryta sitt 

samarbete vilket även stod i mitt missivbrev. Den som deltar ska ge sitt samtycke till att delta 

och är det en minderårig, måste en vårdnadshavares godkännande krävas Vetenskapsrådet 

(2017). Alla uppgifter som namn, ålder eller annan information som samlats om personen 
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behandlas med konfidentialitet och ingen ska kunna komma åt deras personuppgifter enligt 

detta krav. Enligt nyttjandekravet lovades att all insamlad material endast skulle användas till 

det forskningsändamål som studien bygger på och därefter kasseras (Vetenskapsrådet, 2017). 

Jag informerade även lärarna att när studien blivit godkänd kunde de gå in på Diva och läsa 

min uppsats för att de skulle se att det jag ämnat undersöka stämde. 

5 Resultat och analys 
I resultatdelen ska jag redogöra för vilka hinder och utmaningar lärarna beskrev finns i sitt 

arbete med en inkluderande pedagogik, samt vilka effekter de ansåg att dessa hinder och 

utmaningar får på deras yrke och uppdrag. Respondenter som deltog i min studie var två 

ämneslärare, två speciallärare och en specialpedagog och de arbetade på olika skolor varav en 

på en särskola. En av lärarna hade arbetat inom skolans värld i ett år och innan det som 

förskolelärare ett antal år. Övriga respondenternas erfarenheter sträckte sig från 10 - 30 år. De 

flesta hade börjat sin yrkeskarriär som förskolelärare. Alla hade erfarenhet av att arbeta med 

elever i behov av särskilt stöd. Jag kommer att referera respondenterna till lärare A, B, C, D 

och E när jag citerar eller hänvisar till någon av dem.  

5.1 Presentation av respondenterna 

Lärare A: Har jobbat som lärare i 10 år. Studerar nu till speciallärare. Arbetar på en 

grundskola som speciallärare. 

Lärare B: Har jobbat som lärare i 14 år. Studerar till speciallärare och jobbar på en särskola 

för elever 16 till 19 år sedan 4 år tillbaka. 

Lärare C: Har jobbat som lärare i 1 år på en grundskola. Tidigare arbetat inom förskolan i 6 

år.  

Lärare D: Har jobbat som lärare i 16 år. Tidigare arbetat på särskola och nu i en grundskola. 

Lärare E: Har jobbat som lärare i 30 år. I grunden förskolelärare. Vidareutbildade sig till 

speciallärare och jobbar nu som specialpedagog sedan 20 år på en grundskola.  

5.2 Möjligheten i arbetet med en inkluderande pedagogik 

5.2.1 Att stötta och utveckla elevernas självbild/ självkänsla 

Respondenterna påtalade vikten av att skapa goda relationer till elever som är i behov av 

särskilt stöd. Enligt respondenterna är just goda relationer mellan lärare och dennes elever 

särskilt betydelsefullt för eleverna med olika behov. Dessa elever har i många fall, på grund 

av sina svårigheter, redan en hel del bagage med dåliga erfarenheter. Respondenterna 

framhäver vikten av att lärare inger trygghet, respekt, lyhördhet, struktur, tydlighet och möter 

dessa elever med en stor portion beröm, eftersom de allt som oftast har ett större behov av det.  

Respondenterna anger just motivation och uppmuntran som betydelsefulla verktyg i samspelet 

med eleverna eftersom de elever som har behov ofta lider av dålig självkänsla och ser på sig 

själva och sina prestationer med negativa ögon.  

Lärare D förklarade att: ”Det handlar om att lyfta eleven. De har redan alltför mycket 

motgångar och behöver inte mer”. Samma lärare framhåller även vikten av att verkligen lära 

känna eleven och berättar att denne brukar närvara på andra lektioner i syfte att kunna se 

eleven i andra sammanhang och avsatte exempelvis tid för att kunna vara mer närvarande 

under rasterna. Det utvecklade en bättre förståelse för eleverna och de tyckte det var 

spännande att läraren dök upp som gubben i lådan och kollar vad dem gör. 
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Avslutningsvis var lärarna eniga om att arbetsklimatet bör vara tillåtande, att det är viktigt för 

eleverna att känna sig trygga när de till exempel handlar om att elever vill ställa frågor eller 

försöka förstå något, lärare D säger ”Att eleverna ska våga fråga oavsett om det är ofta, de ska 

känna att de vågar” 

5.2.2 Att anpassa undervisningen till eleven 

Två återkommande begrepp under intervjuerna var tydlighet och struktur, samtliga lärare tog 

genom olika exempel upp vikten av att som lärare ligga steget före och se till att klassrummet 

är väl förberett innan lektionen startar. Det tydliggör lärare C bland annat genom att: ”Du kan 

inte börja plocka fram material eller sätta igång och leta efter diabildsapparaten när lektionen 

börjat för då har du tappat elevernas fokus”. Liknande exempel framkom hos lärare D som 

uttrycker ”jag måste i förväg veta vad den eleven behöver för hjälp” och vidare att ”jag 

behöver designa, anpassa med rätt material till lektionen för de här eleverna.”  

En viktig punkt som lärarna lyfte upp under intervjun var att inte ställa för höga krav på 

eleverna. Det här framkom under intervjun när lärare D förklarar ”om de känner att de inte 

orkar eller klarar av det i den stunden då tar vi det en annan gång” och vidare ”Om fokus hela 

tiden riktas mot vad eleverna kunnat göra mer, tror eleverna att vi aldrig är nöjda”. 

Lärarna var eniga om att det är nödvändigt att tillämpa olika anpassningar för att således 

kunna undervisa alla elever, särskilt för de elever som är i behov av särskilt stöd. Några av 

lärarna uttryckte att de i sina arbetslag försöker dela in eleverna i grupper utifrån de 

individuella behoven för att de skulle ha större chans att få hjälp. Vidare framkommer att flera 

lärare aktivt försöker anpassa sina strategier i undervisningen och ge tid i mån av resurser för 

att försöka ge extra stöd åt de elever som är i behov, genom att sitta ner en stund och förklara 

utförligare. Något som lärare A beskriver till exempel ”jag måste anpassa min metod och mitt 

sätt att lära ut för att möta dem här eleverna” medan lärare D i sin tur berättar att hen infört 

mikropauser för de elever som har svårt att sitta still och riskerar att störa andra elever, genom 

att be dem hämta något bara för att de ska få röra på sig. En del elever klarar inte av att sitta 

still mer än 10 minuter åt gången.    

5.2.3 Stöd av hjälpmedel 

Lärarna lyfte fram hjälpmedel i form av till exempel teknisk utrustning, såsom hörslinga, 

inläsningstjänst eller datorer. Ofta används teknisk utrustning i syfte att göra lektionerna mer 

anpassningsbara. Däremot är det ofta brist på de ekonomiska resurser som krävs för inköp 

eller användande av liknande hjälpmedel. Lärarna upplever att en stor del av arbetet hade 

underlättats om de kunde köpa in hjälpmedel i form av anpassat material. Lärarna menar att 

det finns olika hjälpmedel som skulle underlätta för en del elever i sitt lärande. En lärare 

uttrycker att vi människor är olika och således lär oss olika, varför det är viktigt att det finns 

möjlighet till andra former av läromedel än det som redan finns i skolorna idag. En del elever 

behöver till exempel visuella hjälpmedel och då kan till exempel Ipaden underlätta. Ipaden 

kan även användas som inläsningshjälp där de får saker upplästa och även olika program som 

hjälper dem.   

5.2.4 Tänja på reglerna 

I resultatet framkom även att de flesta av lärarna upplevde att de hade ganska fria händer vad 

gäller att planera, anpassa och ta fram materialför de elever som är i behov av särskilt stöd. 

Flera lärare beskrev att de i viss mån kunde planera lektionerna tillsammans med sina 

arbetslag, dels i syfte att lättare kunna möta alla elevers behov samt i syfte att placera elever i 
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mindre grupper. En lärare beskriver att arbetet kräver att de ”behöver tänja på reglerna för att 

anpassa i form av särlösningar även om det går emot skolans policy”. Flera lärare uttrycker 

vikten av att vara lyhörd inför elevers behov, varav en lärare uttrycker att ”det är viktigare att 

vara lyhörd för elevernas behov än något papper där det står skrivet hur de ska utföra sitt 

arbete”. I likhet med detta beskriver lärare E ”jag väntar inte alltid på att ett papper är 

påskrivet innan jag börjar med åtgärder” samt ”jag sätter in dem, eftersom jag inte vill göra 

det svårare för eleven om jag tydligt kan se vad behovet är”.  

Det metoder lärarna använder grundar sig i att de hela tiden måste tänja på reglerna för att 

möta elevers behov och skapa förutsättningar för lärande. Ekonomin avgör hur mycket stöd i 

form av material eller extra resurser skolan kan erbjuda de här eleverna. Lärarna försöker 

inkludera eleverna i gemenskapen och ibland måste de göra olika särlösningar för elevens 

bästa. De får böja och bända sig för att skapa förutsättningar för dessa elever, som lärare D 

beskriver med följande ord ”det gör jag gärna, det är utmanande och det tycker jag om” 

medan lärare E i sin tur uttrycker ”jag brinner för de här eleverna och gör allt för att de ska få 

rätt stöd”.   

5.2.5 God samverkan 

Vidare anser lärarna i studien att samverkan med vårdnadshavare är av stor vikt. En bra dialog 

mellan hemmet och skolan leder ofta till att nödvändiga åtgärder kan sättas in i tid för eleven. 

Lärarna får inte sätta in åtgärder om de inte fått ett godkännande från föräldrarna och det ska 

då finnas ett dokument som styrker det. Många föräldrar blundar för att deras barn har 

svårigheter och skulle vara i behov av särskilda stödinsatser vilket gör det svårt för lärarna att 

hjälpa dessa elever. Två av lärarna ger exempel på hur samverkan kan se ut, däribland lärare 

D som säger ”jag brukar ringa föräldrarna och tala om vad jag sett, det är viktigt att ha en 

kontakt med dem” och ”ibland tar det år innan föräldrarna går med på det”.   

5.3 Hinder i arbetet med en inkluderande pedagogik 

5.3.1 Kunskapsbrist 

I resultatet pekar lärarna på bristande kunskap som ett hinder för att kunna stötta elever i 

behov av särskilt stöd. Fyra av lärarna återberättar att de under sina respektive 

lärarutbildningar knappt berört ämnet elevers olikheter. Vidare anser samtliga lärare att det 

hade varit till stor nytta att redan under utbildningen tillägnat sig kunskaper om barn i behov 

av särskilt stöd. En lärare valde medvetet att särskilt läsa specialpedagogik som en extra kurs i 

sin utbildning. lärarna beskriver att bristen på kunskap har skapat svårigheter när de väl kom 

ut i arbetslivet, eftersom de inte visste hur de skulle gå tillväga när de mötte elever med olika 

svårigheter, mot vem eller vart de skulle vända sig. Vidare menar en lärare att en viss form av 

mentorskap hade varit till stöd, där till exempel en mer erfaren lärare kunde stötta upp och 

finnas till hands vid behov.   

5.3.2 Tidsbrist 

Ett annat tydligt förekommande hinder var tidsbrist. Lärarna upplevde att tidsbristen för att 

hjälpa elever i behov av särskilt stöd var ett stort dilemma, eftersom de skulle hinna med 

många olika kursmoment inom en tämligen snäv tidsram. Flera lärare beskriver att de måste 

stryka en del av kursplanerna för att hinna med och det resulterar i att undervisningens kvalitè 

blir därmed lidande och eleverna får inte med sig det de ska.  

Vidare beskriver lärarna att viss tid från själva undervisningen går åt till att dokumentera, 

planera, förbereda och färdigställa rapporter. I resultatet framkom dessutom att lärare hade 
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svårt att få tid över till reflektion över det egna arbetet och tid till utvärdering, uppföljning och 

utveckling av de egna undervisningsmetoderna. Sammantaget konstaterade flera av lärarna att 

de hela tiden behöver göra överväganden kring hur de ska använda den tid de har i anspråk.  

5.3.3 Gruppstorleken  

Lärarna var eniga om att storleken på klassen avgjorde i vilken mån eleverna i behov av 

särskilt stöd fick hjälp. I klasserna idag är det många elever som har olika behov som behöver 

tillgodoses. När det är flera elever som har behov av särskilt stöd blir det en stor utmaning för 

läraren att hinna med att hjälpa dessa elever. Flera av lärarna påpekade att det var viktigt att 

inte glömma bort de ”duktiga” eleverna och deras behov. Det kunde vara lätt att förbise dem 

på grund av de elever som kräver mycket stöd, vilket lärare A uttrycker följande ”om vi säger 

såhär, den som skriker mest är den som oftast får hjälpen och det till den tysta eller ”duktiga” 

elevens nackdel.”  

Vidare ansåg lärarna att avsaknaden av grupprum var ett problem, eftersom alla elever inte 

klarar av att vara inkluderade i det stora klasserna. De behöver få sitta i mindre grupper för att 

kunna koncentrera sig. De blir störda av att andra elever pratar, viskar eller springer runt. 

Lärarna var eniga om att när de hade möjligheten att ha resurser till att dela upp klassen i 

mindre grupper kunde de nå ut till de elever som hade behov av mer stöd än andra bättre och 

de kunde sitta ner med dem och anpassa lektionen till deras nivå. 

5.3.4 Resursbrister 

Ett annat hinder som hänger samman med de allt för stora grupperna är bristande resurser. Det 

var något som genomgående togs upp som ett problem av lärarna. När grupperna blir för stora 

ansåg lärarna att det krävs att exempelvis lärarassistenter finns till hands för att kunna hjälpa 

till i klassen. Vidare konstaterar lärare A att dem försöker anpassa undervisningen i den mån 

det går vilket är svårt eftersom det handlar om tid och resurser. ”Vi försöker hjälpa eleven nå 

sina mål, men att det inte alltid finns tid för det där extra” samt ”Klasserna är stora och vi är 

för få”.  

Enligt lärarna skulle resurser i form av till exempel lärarassistenter vara behjälpliga, till 

exempel om en lärare behöver sitta ned tillsammans med en elev för att förklara något 

tydligare och lärarassistenten tillfälligt kunde ta över undervisningen. Samtidigt lyfter flera av 

lärarna i studien dock att det är brist på elevassistenter i allmänhet och utbildade sådana i 

synnerhet. Flera av lärarna beskrev att många som arbetar som elevassistenter saknar 

utbildning och kunskaper om elever i behov av särskilt stöd, en lärare uttrycker att det blir 

påtagligt i förhållningssätt mot dessa elever. Läraren menar att lärarassistenten då inte blir till 

stor hjälp i klassrummet mer än att det finns en till vuxen som eventuellt kan styra upp så att 

inte kaos utbryter.  

Vidare säger lärare E i sin tur att ”det känns som man bara plockar in någon från gatan”. 

Lärarna var eniga om att resursbristen är avgörande för många av dessa elever och de skulle 

behövas fler för att de skulle kunna dela upp eleverna i mindre grupper eller fler som kunde 

hjälpa till i klassen. De upplevde att de stora grupperna försvårade deras möjligheter till 

lärande. Det framkom även hos lärare B som jobbar inom särskolan att även om de redan 

arbetade med små grupper fanns ändå behovet av fler lärare eller assistenter för att arbetet 

skulle bli optimalt.  
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5.3.5 Dålig samverkan och kommunikation vid överlämningar mellan årskurser 

Ett annat hinder som uppstår är när det kommer nya elever eller vid överlämningar från 

exempelvis trean till fyran, är att information kring elevens svårigheter och behov inte 

informeras till klassläraren som ska ha eleven. Det kan vara klassläraren från föregående klass 

eller vårdnadshavare som glömt bort att delge den informationen och som lärare E beskriver: 

”Det är synd eftersom den informationen hade varit till elevens nytta i och med att resurser 

och åtgärder kunde ha satts in tidigare”. 

5.4 Konsekvenser i lärarens uppdrag 

5.4.1 Hur lärare upplever sitt uppdrag i relation till arbetsuppgifterna 

En sak som lärarna upplevde var att det ständigt tycks finnas ett behov av att tänja på regler 

och välja bort vissa delar av både läroplanen och kursplanen, eftersom kraven på att nå målen 

inte fungerar för eleverna i praktiken. I resultatet framkom bland annat ett exempel där läraren 

plockade bort en del uppgifter från proven för att anpassa provet till elevens nivå. Vidare 

beskriver lärare A i sin tur att ”det är omöjligt att följa riktlinjerna” samt att ”alla elever är 

olika och har olika sätt att lära”. 

I resultatet framkom även att flera lärare var tvungna att göra särlösningar för att stötta 

eleverna i sitt lärande, precis som lärare C uttrycker:    

Vi gör grupper där en pedagog sitter med. Vi gör lite som vi inte ska göra. Alltså det blir   

nivåindelat, den duktiga gruppen, mellangruppen och den svaga gruppen. Vi har inte uttalat det 

för eleverna och det är ingen som sagt att vi gör så på grund av vissa orsaker.  

Liknande beskrivningar uttrycks även hos de andra lärarna, däribland från lärare D som 

berättar ”vi säger aldrig varför vi gör som vi gör när vi grupperar för vi vill inte att eleverna 

ska känna att det är på grund av dem, utan vi ger andra förklaringar till varför vi gör det”.  

I resultatet framkom att begreppet inkludering kunde ha olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang det förekom enligt lärarna. Samtliga lärare arbetade enligt egen utsago utifrån 

ett inkluderande arbetssätt. Vidare försökte lärarna göra anpassningar i den mån det gick för 

att varje elev ska känna sig inkluderad i gemenskapen. Några lärare problematiserade även 

begreppet inkludering, bland annat lärare A som uttryckte följande ”vi använder begreppet 

inkludering idag lite för vitt och brett, är en elev i behov av särskilt stöd inkluderad i ett 

klassrum när denne inte kan och alla andra kan? Nej, då är eleven exkluderad”. Vidare 

berättar lärare A att ”när man jobbar inkluderande, då handlar det också om på vems villkor 

det blir inkluderande, är det på elevens eller lärarens villkor, eller är det ett pedagogiskt 

förhållningssätt att se på inkludering som att ingen elev får lämna klassrummet?” Lärarna 

delade samma åsikt, det vill säga att inkludering kan ske på olika sätt.  

I resultatet framgick av lärarna flera aspekter som ansågs ha betydelse för elevers möjligheter 

att lyckas, däribland vikten av samarbete. Lärarna var eniga om att samarbetet mellan lärare, 

elev och vårdnadshavare hade stor betydelse i arbetet kring eleven, lärare E beskriver följande 

”om samarbetet inte fungerar försvårar det arbetet kring eleven och vi kommer inte framåt”. 

Lärarna var eniga om att de resurser som finns att tillgå i syfte att stötta elever i behov av 

särskilt stöd många gånger var bristfälliga. Lärarna lyfter bland annat fram att faktum att de 

elevassistenter som anställs som stödpersoner många gånger saknade utbildning, vilket i 

praktiken ledde till att lärarna fick ännu mer arbete eftersom de var tvungna att lära upp dem. 

Lärarna beskriver att elevassistenterna ofta saknade kunskaper om elever i behov av särskilt 

stöd och dessa elevers behov, ofta visste de inte heller hur de skulle bemöta dessa elever. 
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Under intervjuerna beskriver bland annat lärare E som är specialpedagog att de ordinarie 

lärarna många gånger skickade iväg elever till denne, eftersom de inte visste hur de skulle 

kunna hjälpa eleven. 

5.4.2 När gränsen är nådd 

Av respondenterna framgick det att vissa valde att vidareutbilda sig på grund av att de 

upplevde att de inte räckte till. ”Hur jag än gjorde upplevde jag att jag inte räckte till som 

klasslärare”, menade lärare A. Det här framkom även hos lärare B som menade att klasserna 

var alldeles för stora för att som ensam klasslärare kunna nå alla elever, samtidigt med extra 

anpassningar till de elever som hade särskilda behov. De stöd de flesta eleverna fick var inte 

tillräcklig och syftade då till att när en elev får möjlighet att träffa en speciallärare så handlade 

det om ca 10 minuter åt gången max två gånger i veckan. Det var även anledningen till att 

specialpedagogen, E, vidareutbildade sig. ”Jag brinner för de här eleverna och jag ville göra 

allt jag kunde för att hjälpa dem.” Alla tre var eniga att om de åtminstone kunde få en eller två 

elever att nå sina mål kunde de känna att de gjort ett bra arbete. Som klasslärare hade de alltid 

en känsla av otillräcklighet. De framkom under intervjun att lärarna även delade samma syn 

om att tiden som de här eleverna fick tillsammans med specialläraren eller specialpedagogen 

var alldeles för lite och att det inte fanns tillräckligt med resurser för att hjälpa alla.       

6 Resultatanalys 
Jag ska i analysdelen försöka förstå hur de möjligheter, hinder och utmaningar lärarna 

beskrivit kan förstås med stöd av en specialpedagogiskt inspirerad läroplansteori. Den här 

delen handlar om resultatet med utgångspunkt i studiens syfte och den tidigare forskningen. 

6.1 Lärarnas syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd 

Inkludering har fått en större roll inom specialpedagogiken och det centrala har varit att hela 

undervisningssituationen måste förändras för att anpassas till elevers olika behov och 

förutsättningar (Nilholm, 2007). I min studie kan jag se att lärarna ifrågasätter inkluderingens 

betydelse, eftersom inkludering kan innebära olika saker. Ur lärarnas syn handlar det om på 

vems villkor ska det ses inkluderande. Är det elevens, lärarens eller läroplanen. Den måste 

utgå från elevens behov menar lärarna. Alla kan inte känna sig inkluderade i ett klassrum om 

de inte kan ta till sig något från undervisningen, utan då måste andra lösningar hittas till deras 

fördel. Lärarna upplever att de arbetar ur läroplanens förutsättningar, men att det inte går 

alltid, utan då måste de tänja på reglerna. Min tolkning är att de lärare som deltog i min studie 

upplever sig ha bra kunskaper kring metoder för att ge stöd till de elever som har särskilda 

behov, medan de ansåg att det fanns lärare på skolan som inte hade kunskaper i att anpassa 

undervisningen till de elever som behövde andra arbetssätt. Lärarna förlitar sig på att en 

specialpedagog ska komma med färdiga lösningar till dem. Det finns inga färdiga lösningar, 

eftersom det inte finns speciella metoder för en speciell diagnos, utan det är eleven man 

behöver titta på och vad denne har för behov (Ahlberg, 2013). Specialpedagogen ska inte ta 

över en lärares arbete, utan denne ska ge handledning och råd hur läraren ska jobba med 

eleven (Nilholm, 2007).  

För att följa läroplanen arbetar lärarna utifrån förutsättningen att eleven ska inkluderas i den 

ordinarie undervisningen. De utvecklar metoder för att eleven ska få sitta kvar i klassrummet, 

genom olika metoder i arbetssättet. De organiserar lektionerna med tydliga 

arbetsbeskrivningar och förklaringar för att det ska vara lätt för de elever som behöver andra 

arbetsmetoder. De böjer och bänder sig och töjer på reglerna för att hitta lösningar utifrån de 
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ramar de har att tillgå. Studier visar dock att i många fall måste lärarna anpassa 

undervisningen för de elever som har stödbehov genom olika särlösningar (Haug, 1998; 

Ahlberg, 2013). I undersökningen kom det fram att det fanns en stor brist på extra assistenter 

som kunde hjälpa till i klassrummet för att läraren skulle kunna stötta de elever som behövde 

extra stöd, genom att sitta ner och förklara tydligare vissa saker. Behoven på skolorna var så 

många och det fanns inte tillräckligt med ekonomiska resurser för att anställa fler assistenter. 

De skolpengar som varje skola får ska täcka de kostnader som skolan har och dit räknas det 

stöd elever får i form av material eller elevassister. Det menar lärarna inte räckte för att täcka 

behoven.  

Haug (1998) anser att för att åstadkomma en inkluderande skola, behövs det mer resurser och 

professionellt stöd om läraren ska kunna möta alla elever oavsett olikheter. Lärarna ansåg att 

den tid elever fick tillsammans med en speciallärare inte räckte på långa vägar, vilket då 

innebar för de lärare som jobbade inom samma arbetslag att hitta metoder där de kunde sitta 

ner med eleven och ge mer stöd och ofta föll det utanför ramen för själva undervisningen, 

eftersom stödet skedde efter lektionstid. Samverkans betydelse lyftes upp av flera av lärarna, 

de menade att det var ett måste för att arbetet kring de här eleverna skulle fungera. En bra 

samverkan mellan lärare i arbetet med elever i behov av särskilt stöd förespråkas enligt Haug 

(1998). De som deltog i studien hade bra samverkan i arbetslagen och de övriga inom 

verksamheten och de avsatte tid till att planera där de diskuterade hur de skulle forma 

undervisningen till elevens fördel. De upplevde däremot att outbildade elevassistenter gjorde 

att de fick lägga ner mycket tid på att lära upp dem till att ha ett bra förhållningssätt runt dessa 

elever och att de fick informera hur och varför dessa elever skulle behandlas på ett särskilt 

sätt. 

6.2 Lärarsynen på segregerande lösningar   

Historiskt sätt har skolan haft segregerande åtgärder för elever i behov av stöd genom olika 

sätt. Sedan decentraliseringen runt 90 talet ändrades synen och det gjordes en del 

reformändringar som innebar att alla elever skulle inkluderas i det gemensamma klassrummet. 

Det visade sig vara svårare än man trott och nu är skolorna åter på väg mot det segregerande 

hållet istället för inkluderande menar (Haug, 1998; Ahlberg, 2013). Om man utgår ifrån 

individperspektivets syn ligger problemet hos eleven och det måste kompenseras genom olika 

anpassningar runt eleven menar Ahlberg (2013). Vidare skriver Ahlberg (2013) att en del 

skolor och lärare fortfarande separerar elever med olika svårigheter från den allmänna 

utbildningen och skriver över vissa till särskolan. Att placera elever i exempelvis mindre 

grupper anser lärarna i min studie är en bra förutsättning för en del elever, eftersom de inte 

klarar av att få sin undervisning i samma klassrum som de övriga. Ibland är det bättre för 

eleven om denne får sin undervisning genom specialundervisning i ett mindre grupprum 

tillsammans med en speciallärare eller att de får gå i en särskola. Lärarna utgår ifrån elevens 

förutsättningar och vad denne klarar av.  

Andra anser att det relationella perspektivets syn är mer realistiskt, eftersom det handlar om 

att titta på båda aspekterna till varför en elev inte klarar sin skolsituation. Samspelet mellan 

eleven och skolmiljön behöver utredas för att hitta orsak varför skolsituationen inte fungerar 

menar Ahlberg (2013). Utredningar som gjorts har visat på att de segregerande lösningarna 

inte visat på den effekt som alla trott. Utredningen som SIA (skolans inre arbete) gjorde 

visade att det inte var realistiskt att tro att en elev på så vis skulle komma ikapp de andra 

eleverna. Vidare kom utredningen fram till att skolan inte hade tillräckligt med kunskaper för 
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att möta dessa elevers behov (Ahlberg, 2013). Det verkar som att det är komplicerat att 

åstadkomma en inkluderande skola som kan möta alla elever. Är det de ekonomiska 

förutsättningarna som ligger bakom den inkluderande verksamhetens syfte, eftersom mindre 

resurser skulle behövas till skolorna då (Tideman m.fl, 2004; 2005). 

6.3 Möjligheter för lärarens inkluderande undervisning  

Läroplanen bygger på ett dokument där riktlinjer som ska förklara utbildningens mål, innehåll 

och tidsfördelning och begreppet innefattar idèer och tankar som ligger till grund för 

läroplanen förklarar Lindensjö och Lundgren (2000). Utbildningen formas utifrån de 

ekonomiska och sociala strukturer som råder. Det ligger alltså i kommunens och skolans 

ansvar att fördela resurser som täcker skolans utgifter, vilket de visar att den inte gör. I 

studien pekade lärarna på att det var svårt att utgå utifrån läroplanenens riktlinjer för att 

inkludera alla elever oavsett behov i den ordinarie klassrummet, eftersom resurserna styrde 

undervisningens utformning. För att kunna följa de mål- och resultatkrav som läroplanen 

kräver, måste lärarna plocka bort en del av kursmomenten för att minska på antalet uppgifter i 

proven för de elever som annars riskerar att inte nå sina mål. Det innebär att lärarna inte kan 

följa läroplanen till fullo, vilket är läroplanens syfte som Lindensjö och Lundgren (2000) 

skriver om. Extra elevassistenter och anpassat material som skulle hjälpa elever i behov av 

stöd räcker inte på långa vägar. Lärarna måste använda sig av olika metoder där de själva 

måste leta fram arbeten på nätet och tips hur de ska strukturera upp undervisningen.  

De nya krav som ställs på läraren sedan reformändringen sedan 1990-talet innebar att det är 

läraren som har ansvaret att främja både elevens sociala utveckling som ämneskunskaper, 

vilket oftast blir ett dilemma menar Ahlberg (2007). De måste kunna tolka de nya riktlinjer i 

form av styrdokument och läroplan där det även står att alla elever ska få de stöd de behöver, 

speciellt de som kräver särskilda stödinsatser. De här styrdokumenten som påverkar besluten 

hur läroplanen ser ut har regeringen och riksdagen utarbetat skriver Lindensjö och Lundgren 

(2000) om. Vidare beskriver Lindensjö och Lundgren (2000) att det är regeringen och 

riksdagen som tagit de övergripande besluten om målen som eleverna ska nå och där har 

varken skolan, lärarna eller kommunen haft någon medverkan i. Där står inget om på vilket 

sätt lärarna ska utföra de stöd som elever ska ha, utan att det ligger i deras ansvar att göra det 

samtidigt som de ska se till att eleverna visar resultat utifrån ämneskunskaperna menar Gadler 

(2011). Hon tar även upp att ansvaret att tolka det nya styrdokumentet läggs på lärarna och 

framförallt rektorn som måste se till att läraren har kunskaper kring dessa elever. De får även 

inte glömmas bort att riktlinjerna för skolan ändras från gång till gång beroende på vilket styre 

det finns i landet. Beroende på det kommer nya riktlinjer som ska följas. Många av lärarna har 

jobbat i många år, vilket innebär att de kanske hade jobbat enligt de gamla riktlinjerna och 

behövde tid och kunskaper kring det nya innan de kunde verkställa dessa i praktiken. Att alla 

elever skulle inkluderas i det gemensamma klassrummet ställde då krav på lärarna att de 

behövde mer specialpedagogiska kunskaper för att ta sig an dessa elever, oavsett olikheter och 

bygga upp nya arbetsmetoder som gynnande deras lärande (Gadler, 2011).  

Lindblad och Sahlström (1999) har skrivit om ramfaktorernas betydelse och 

klassrumsinteraktionen där de vill visa den relation som läroplanen har som krav på läraren 

och hur de resurser som ges läraren i undervisningen påverkar möjligheter till ett bra lärande 

hos eleven. Där framkommer även att de externa faktorer och ramar som påverkar 

undervisningens utformning även ligger utanför lärarens kontroll. I min studie framkom det 

att lärarna kunde planera sina undervisningar ganska fritt och de ansträngde sig hårt för att 
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forma lektionerna utefter allas behov, vilket många gånger inte räckte till, eftersom behoven 

var så många. Klasserna var stora och en lärare kunde inte klara sitt arbete utan hjälp av 

assistenter. Att skolorna tar in mer och mer outbildad personal gör att arbetet försvåras för de 

lärare som försöker göra förebyggande arbetsmetoder för de elever som har behov av stöd. De 

har inga kunskaper kring det pedagogiska arbetet och vet inte hur de ska förhålla sig till dessa 

elever. Det som mestadels försvårade lärarnas arbete var de ekonomiska förutsättningarna.  

7 Diskussion 
 

7.1 Resultatdiskussion 

Svaret på första forskningsfrågan är att lärarna ansåg att inkludering är ett mångtydigt begrepp 

och kan tolkas olika av de lärare som exempelvis arbetar på en skola. Inkludering kan ses ur 

olika perspektiv och lärarnas dilemma uppstår när de blir osäkra på sitt uppdrag som lärare 

när det kommer till att se vems behov som ska ha företräde när det handlar om inkludering. 

Är det skolans eller elevens behov som ska tillgodoses. Lärarna i studien återger olika 

beskrivningar av begreppet inkludering och menar då att inkludering kan betyda olika för alla. 

Det som borde tas hänsyn till är, exempelvis, hur kan en elev som har 

koncentrationssvårigheter känna sig inkluderad i det ordinarie klassrummet om denne inte kan 

ta till sig något av undervisningen på grund av för mycket intryck och ljud som finns omkring. 

Under intervjun uttryckte lärarna att de arbetar med inkluderande arbetssätt utifrån de ramar 

skolan kan erbjuda med alla elever oavsett olikheter, men att det inte går alla gånger beroende 

på situationer som uppstår, som att det är flera elever som behöver stöd och läraren inte hinner 

med. Enligt den relationella perspektivets syn är det även viktigt att lärarna försöker finna 

bakomliggande orsaker till elevens beteenden och inte enbart fokuserar på eleven som ensam 

bärare till problemen som de flesta lärare fortfarande tycker (Ahlberg, 2013). 

 När det kommer till andra forskningsfrågan framkom det tydligt att även fast lärarna i studien 

försökte göra anpassningar runt elevens miljö och hade det relationellas betydelse i åtanke, 

låg fokus fortfarande på individperspektivet, där problemet anses ligga hos eleven, eftersom 

det är denne som har problem och behöver anpassningar för att nå skolans mål. De ansträngde 

sig för att göra klart noggranna arbetsbeskrivningar på tavlan, förbereda klassrummet så att 

allt var klart när lektionen startade och gjorde designade arbetsbeskrivningar till de elever som 

hade behov av det för att kunna inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen. Mycket 

tid går åt att förbereda allting innan lektionen startar och att var och en av dessa elever har 

noggranna arbetsmallar att utgå ifrån när de sätter sig. Detta är ett av många dilemman som 

uppkommer, eftersom alla elever är olika och det lärarna behöver kunskaper i är hur dessa 

svårigheter som uppstår ska hanteras. I den tidigare forskningen skriver Ahlberg (2013) om 

den förändring som lärarna genomgick på 1990-talet, där de från att ha varit styrda av staten i 

hur arbetet skulle bedrivas nu hade friare händer att utforma undervisningarna. Det har gett 

lärarna friare händer fast inga klara direktiv hur detta arbete ska utföras för att kunna 

inkludera alla elever i det gemensamma klassrummet oavsett deras stödbehov. Det leder i sin 

tur till att lärarna måste lägga ner mycket tid till att leta arbetsmaterial som kan vara 

anpassningsbara till de olika behov en elev kan ha. De använder sig av olika hjälpmedel som 

underlättar lärandet för de här eleverna som de kan använda sig av under lektionstid, såsom 

Ipads, datorer eller arbetsbeskrivningar.  
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För att svara på den tredje forskningsfrågan kan den inkluderande läroplanens mål skapa 

problem för lärarna när de ska försöka utgå från den i sitt uppdrag. En del av eleverna klarar 

inte av det stora grupperna, utan lärarna ser det som nödvändigt att erbjuda andra alternativ 

om de ska kunna tillgodogöra sig de kunskaper lärarna har i uppdrag att förmedla och som 

eleven ska klara av enligt läroplanen. Då innebär det särlösningar där lärarna bildar små 

grupper som delas upp utifrån den nivå de ligger på för att kunna hjälpa dessa elever. 

Alternativt hämtar specialläraren eleven och undervisningen sker i ett annat rum. Det innebär 

då att lärarna inte kan följa läroplanens mål för inkludering, utan det ändå blir särlösningar, 

vilket även framkommer i den tidigare forskningen och i min studie. Både (Ahlberg, 2013; 

Haug, 1998) skriver om det i den tidigare forskningen där de syftar till att skolorna åter är på 

väg mot segregerande lösningar för att kunna möta de behov som finns i skolorna.  

Enligt skolans arbete kring elever i behov av särskilt stöd är samarbete mellan de olika 

aktörerna av stor vikt och hur denna samordning utförs är viktig för eleven om denne ska 

lyckas inom skolan. Studiens syfte är att bringa klarhet i hur lärarna ser på sina möjligheter i 

arbetet med elever i behov av stöd. De lärare som deltog i min studie ansåg att om de ska ha 

möjlighet att arbeta med dessa krav som står i styrdokumenten behövs mer resurser i form av 

arbetsmaterial som är anpassade för elevers olikheter samt elevassistenter som kan bistå 

läraren hjälp för att kunna skapa förutsättningar för lärande för dessa elever och även de andra 

eleverna som inte har samma sorts behov. Nu gör de små stödinsatser där de plockar bort 

delar av kursmomentet för att eleven ska ha möjlighet att klara studiemålen. Då kan man 

undra. Är utbildningen likvärdig för alla elever om inte alla får samma förutsättningar 

kunskapsmässigt, eftersom delar av kursämnets innehåll plockas bort. Det innebär att alla 

elever inte får samma kunskaper med sig när de gått ut skolan (Persson, 2013).  

Uppdraget lärarna har idag där det får tänja på reglerna för att stötta dessa elever och gå emot 

läroplanen talar om att uppdraget de fått är omöjligt att uppnå. Lärarna ska jobba utifrån att 

inkludera alla elever oavsett olikheter till att göra individuella planeringar som anpassas 

utifrån elevens förutsättningar, vilket dock blir svårt när det någonstans mellan 

formuleringsarenan och transformeringsarenan uppstått brister i kommunikationen (Persson, 

2013). Om läraren ska kunna skapa förutsättningar utifrån skolan mål som skapats på 

formuleringsarenan borde hänsyn tagits till att skapa ekonomiska förutsättningar för det, så att 

lärarna kunde möjliggöra dessa visioner i klassrummet. Det blir ett dilemma för lärarna som 

visar att glappet mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan fortfarande har brister som 

inte blir som det var tänkt från början (Persson, 2013). Eleverna hamnar mellan stolarna när 

det någonstans mellan de olika arenorna brister i förståelsen för skolans behov. Det som 

framkom i min studie var att skolans största problem för att inte kunna hjälpa dessa elever var 

den ekonomiska bristen och bristen på utbildade lärare och elevassistenter. Ges inte 

förutsättningarna tvingas lärarna att enbart lösa problemen för stunden. För att klara skolans 

uppdrag behöver utvecklandet av det gemensamma visionerna krav, som innebär ett utökat 

samarbete mellan aktörerna. 

7.2 Metoddiskussion    

Studien utgår från en ramfaktorteoretisk analys baserad på kvalitativ metod. Syftet med 

studien är att ta reda på vilka hinder och utmaningar lärarna beskriver i sitt arbete med en 

inkluderande pedagogik, hur tillämpar lärare ett inkluderande arbetssätt i praktiken samt hur 

kan de hinder, utmaningar och konsekvenser lärarna beskriver förstås med stöd av en 

specialpedagogiskt inspirerad läroplansteori med fokus på ramfaktorer. Valet av metod gjorde 
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det möjligt att ta del av fem lärares upplevelser och erfarenheter av sitt arbete med elever i 

behov av särskilt stöd. Samt att ta reda på hur de arbetar med elevers stödbehov utifrån 

läroplanens ramar och även hur de strukturerar sitt arbete för att eleverna ska klara av de mål 

som staten har som krav utifrån de resurser skolan tilldelats.  

Det resultat som framkom av studien hade blivit svårt att få fram om en annan metod än den 

kvalitativa metoden hade använts, eftersom syftet inte var att mäta eller generalisera (Kvale 

och Brinkmann, 2014). Genom valet av metod kan en mer fördjupad nivå nås genom att 

följdfrågor kan ställas om en utveckling av svaren eftersträvas (Bryman, 2008). Urvalet till 

studien bestod av fem lärare varav två var ämneslärare, två studerade till speciallärare och en 

var specialpedagog. Valet av respondenter var egentligen riktad mot högstadielärare i och 

med att sannolikheten att de stött på elever i behov av särskilt stöd var störst där. Det visade 

sig vara fel, eftersom de flesta redan mött barn inom förskolan som visar tendenser till att 

komma att behöva stöd i framtiden. Att valet föll på skola och lärare var för att de skulle dela 

med sig av sin erfarenhet kring elever som på olika sätt behövt stöd och åtgärder och kan då 

dela med sig av sina upplevelser. Valet av intervjupersoner till studien hamnade i fel tid på 

terminen eftersom de var mitt i kursutvärderingar och prov. De rektorer som kontaktades på 

olika skolor vidarebefordrade missivbrevet med en fråga om någon ville delta i studien. 

Utfallet blev inte bra, utan endast två lärare hörde av sig och ville delta i studien medan två 

andra var bekanta som tackade ja och den sista hamnade i snöbollsurvalet där en bekant 

frågade sin syster som jobbar som lärare om denne ville vara med.  

Resultatet i studien genererade i relevant data och det var studiens syfte samt svar på 

forskningsfrågorna. Enligt Bryman, (2008) är det en fördel att använda sig av en 

semistrukturerad intervju, eftersom respondenterna lättare känner sig delaktiga i resultatet då 

de själva fått utveckla sina tankar och åsikter under samtalet. I enlighet med Bryman (2008) 

anses en kvalitativ analys rymmas inom trovärdighets kriteriet om genomförandet gjorts enligt 

reglerna i analysarbetets alla delar.       

7.3  Slutsats 

Den slutsats som kan dras av studien är att lärarna arbetar utifrån ett inkluderande arbetssätt 

där alla elever i den mån det går erbjuds likvärdig undervisning oavsett deras olikheter. 

Lärarna försöker anpassa skolmiljön för att skapa förutsättningar för lärande, så att de elever 

som har olika svårigheter ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Genom en massa 

förberedelser, dokumentation och arbetsplaneringar försöker de ligga steget före för att kunna 

ha en inkluderande undervisning. Det räcker ändå inte till, utan allt oftare blir det olika former 

av särlösningar där eleven måste undervisas på andra sätt. Resursbristen är också en faktor 

som påverkar lärarnas arbete, eftersom många av dessa elever inte får det stöd de behöver på 

grund av att skolans ramar inte har en ekonomi som tillåter det. I studien framkom resultat 

som tydligt styrker tidigare forskning inom vad gäller lärares utmaningar, hinder och 

möjligheter. I resultatet framkom även att lärarna frångår det inkluderande arbetssättet, 

eftersom de utifrån de rådande förutsättningarna inte når läroplanens mål. Det framkom även 

utifrån teorin att lärare och andra aktörer vill komma upp till formuleringsarenan där beslut 

kring läroplan tas för att kunna påverka hur deras uppdrag kan utföras utifrån rådande 

omständigheter. Respondenterna anser att deras erfarenheter borde räknas in, eftersom de är 

de som utför arbetet på realiseringsarenan och vet vilka behov som finns och vilka resurser 

som behövs.    
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7.4 Fortsatt forskning 
Jag skulle vilja se mer forskning kring inkluderande arbetssätt gällande särskilda stödinsatser i 

det ordinarie klassrummet. Hur kan det implementeras för att gynna elever som behöver 

särskilt stöd och även lärarnas arbete? Det behövs mer kunskaper där andra skolor kan visa 

metoder som fungerat bra i hur inkludering i det gemensamma klassrummet kan utvecklas, så 

att de kan skapa lärandemetoder för elever i behov av särskilt stöd som fungerar.   
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Missivbrev 

Missivbrev 

Mitt namn är Pia Ordonez och jag läser min sjätte termin på Mälardalens högskola i syfte att 

ta en beteendevetenskaplig examen. Jag skriver nu min Kandidatuppsats i pedagogik. Studien 

handlar om lärares erfarenheter av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd, samt vilka 

utmaningar, möjligheter och hinder de upplever finns i sitt arbete med dessa elever. Studien är 

en kvalitativ studie som bygger på intervjuer med minst fem lärare. Intervjun förväntas ta 

cirka 45 minuter att genomföra och beröra lärarnas uppfattningar om, samt erfarenhet av 

dessa frågor.  

Jag frågar härmed om du vill delta i denna studie och dela med dig av dina tankar och 

erfarenheter om detta ämne? 

Du kan själv föreslå en plats för intervju, eller om vi tillsammans kommer överens om den, 

men det är viktigt att intervjun sker i ostörd miljö. Intervjun kommer att spelas in och skrivas 

ut. Informationen som insamlas kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, så 

att ingen obehörig kommer att komma åt några uppgifter. All information kommer att raderas 

efter att studien är klar. Intervjun och deltagandet i studien är frivillig och att du när som helst 

kan avbryta intervjun och din medverkan. Jag kommer inte att nämna några namn i uppsatsen, 

utan kommer att kalla de som jag intervjuar för a, b, c, d och e. Efter att jag är klar med min 

uppsats och den är godkänd kommer den att publiceras på databasen DIVA (http://www.diva-

portal.org) och du kommer kunna hitta den där om du vill ta del av den.  

Har du frågor om studien, eller din medverkan i den är du välkommen att höra av dig till mig 

eller min handledare, Erik Hjulström.  

Jag som ska göra studien: Pia Ordonez  poz16001@student.mdh.se  tel. 070-5535877 

Handledare: Erik Hjulström erik.hjulstrom@mdh.se 

 

Mvh. Pia Ordonez 

piaordonez@hotmail.com 
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Bilaga 2: Intervjuguide 

Intervjuguide. 

Intervjufrågor. 

 

1. Vilket år är du född? 

2. Vad har du för yrkesbakgrund? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare och inom den här yrkesverksamheten? 

 

            Utbildning 

1. Vad har du för erfarenheter av arbete med elever i behov av särskilt stöd? 

2. Hur upplever du att lärarutbildningen bidrog till kunskaper kring elever i behov av 

särskilt stöd? 

3. Upplever du att det räckte med den kunskap du fick under utbildningen? Om inte vad 

hade behövts mer? 

Styrdokument/Krav 

4. Hur påverkas du av det krav som ställs på dig som lärare av statens styrdokument där 

alla elever ska vara inkluderade?  

5. Hur har kravet på inkludering av alla elever påverkat ditt arbetssätt i klassrummet? 

Arbetssätt: 

6. Vad kan du göra för att inkludera eleven i det gemensamma klassrummet? 

7. Vad kan du som lärare göra för att skapa en god lärmiljö för eleven i din skola? 

8. Hur ser du på ditt arbete med elever i behov av stöd?  

9. Hur erbjuder verksamheten stöd till elever i behov av särskilt stöd? 

10. Hur samarbetar ni inom arbetsgruppen kring dessa elever 

Stödbehov 

11. Vad krävs för att en elev får det stöd den behöver? 

12. Får alla elever den stöd de behöver och hur? 

13. Varför är det viktigt att det uppmärksammas i tid för den elev som är i behov av stöd? 

Hinder 

14. Vilka hinder/ utmaningar upplever du dig ha i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd? 

15. Vilka faktorer/hinder påverkar att du som lärare kan motivera eleven till att klara sina 

studier? 
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Skillnader i arbetssätt 

16. Skiljer sig kunskaperna kring dessa elever åt i den arbetsgrupp du är i nu? Hur? 

Möjligheter 

17. Vilka tillgångar/ resurser har du att arbeta med för att hjälpa dem att klara deras mål i 

skolan? 

18. Vad kan ni förbättra i era arbetssätt för att anpassa lärmiljön för elevers olika behov? 

19. Hur upplever du att den erfarenhet du har hjälper dig att upptäcka i tid om en elev är i 

behov av särskilt stöd?  

Kunskaper 

20. Anser du att du har tillräckligt med kunskaper kring arbetet med elever i behov av 

särskilt stöd? Om inte? Vad behöver du mer kunskap i? 

21. Vad har de kunskaper du fått gjort för nytta i arbetet med elever i behov av särskilt 

stöd? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


